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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 Nordea, OP Ryhmä, Danske Bank,
Aktia Pankki, Handelsbanken, Säästöpankkiryhmä, POP Pankki -ryhmä,
Ålandsbanken, Oma Säästöpankki ja SEB. Vastaajien lukumäärät vastaavat
pääpiirteissään pankkien markkinaosuuksia Suomessa.
Pankkibarometriin I/2017 vastauksia saatiin yhteensä 88 kpl, joista 51 kpl oli
yritysasiakkaista vastaavilta pankinjohtajilta ja 37 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.

Lisätietoja: analyytikko Elina Salminen, puh. 020 793 4258

2

Pankkibarometri I/2017

Pankkibarometri I/2017
Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat
kotitalouksien luotonkysynnän olevan viime vuotta selvästi vahvempaa.
Luotonkysynnän odotetaan myös vilkastuvan entisestään keväällä. Etenkin
asuntolainojen kysyntä on kasvussa.
Myös yritysten luotonkysynnän arvioidaan vilkastuvan kevään aikana. Varsinkin
investointeja varten kysytään yhä enemmän luottoja, mikä on erittäin positiivista
talouskasvun kannalta.
Kotitalouksien sijoitushalukkuus on edelleen kasvussa. Osake- ja kiinteistösijoitukset
ovat tällä hetkellä suosituimmat sijoituskohteet.
Barometrikysely I/2017 tehtiin maaliskuun alussa.
1

Kotitaloudet
Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitaloudet ovat kysyneet luottoja ensimmäisellä
vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kuluvan
vuosineljänneksen luotonkysyntää kuvaava saldoluku oli 60 parantuen huomattavasti
edellisestä kyselystä (36). Saldoluku on myös reippaasti pitkän aikavälin keskiarvonsa 1 (+14)
yläpuolella.
Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan vilkastuvan kevättä kohden entisestään.
Luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku nousi 67 pisteeseen, mikä on korkein
pisteluku tällä vuosituhannella 2.
Kuvio 1. Kotitalouksien luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä

1
2

vuosien 1997–2017 keskiarvo
Edellisen kerran saldoluku oli korkeampi vuonna 1998
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Kotitalouksien odotetaan kysyvän keväällä lainoja vilkkaammin kuin vuosi sitten kaikkiin
kysyttyihin käyttötarkoituksiin. Oman asunnon hankintaa varten otettujen lainojen kysynnän
odotetaan kasvavan kaikkein voimakkaimmin. Myös oman asunnon remontointiin ja
peruskorjaukseen sekä kulutustavaroiden hankintaan otettujen lainojen kysynnän odotetaan
vahvistuvan. Sijoitustoimintaa varten otettujen luottojen kysynnän arvioidaan kasvavan viime
vuoteen verrattuna, mutta hieman harvempi vastaaja odottaa kasvua kuin edellisessä
barometrikyselyssä. Elinkeinonharjoittamista varten otettujen luottojen kysynnän odotetaan
vilkastuvan hiukan verrattuna viime vuoden kevääseen.
Kuvio 2. Odotukset kotitalouksien luotonottohalukkuudesta luoton käyttötarkoituksittain seuraavalla
vuosineljänneksellä

Erilaisten lainanhoidon joustomahdollisuuksien käyttö ei ole tällä hetkellä kovin suosittua.
Lyhennysvapaiden käytön piikki näyttää olevan selvästi takanapäin.
Kuvio 3. Joustomahdollisuuksien käyttö kotitalouksien lainanhoidossa tällä hetkellä
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Eri sijoitusvaihtoehdoista osakkeiden ja osakerahastojen sekä kiinteistösijoitusten suosio on
tällä hetkellä kasvussa kotitalouksien keskuudessa. Sen sijaan eläke- ja säästövakuutusten
ja talletusten suosio on laimeaa. Talletusten suosion hiipumiseen vaikuttaa luonnollisesti
poikkeuksellinen korkoympäristö, minkä seurauksena talletuksille maksetut tuotot ovat jo
pidemmän aikaa olleet matalat.
Kuvio 4. Eri sijoituskohteiden suosio kotitalouksien keskuudessa tällä hetkellä
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Yritykset
Pankkibarometrin vastaajat arvioivat yritysten luotonkysynnän olleen vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä selvästi vilkkaampaa kun vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vastaajista 58
prosenttia arvioi, että luottoja on kysytty enemmän kuin vuosi sitten ja 8 prosenttia arvioi
luottoja kysyttäneen vähemmän. Luotonkysynnän saldoluku oli 50, kun sen pitkän aikavälin 3
keskiarvo on 12.
Kysynnän odotetaan piristyvän entisestään keväällä. Vuoden toisen neljänneksen saldoluku
nousi 66 pisteeseen, mikä on korkein pisteluku sitten vuoden 1997.
Kuvio 5. Yritysten luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä

3

1997–2017
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Investointeja varten otettavien lainojen kysynnän odotetaan vilkastuvan selvästi. Jopa 63
prosenttia vastaajista odottaa, että investointeja varten otettavien luottojen kysyntä on
seuraavalla vuosineljänneksellä vilkkaampaa kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vain
4 prosenttia vastaajista odottaa kysynnän olevan laimeampaa.
Myös muihin tarkoituksiin otetut luotot ovat kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Kuvio 6. Odotukset yrityksien luotonottohalukkuudesta käyttötarkoituksittain seuraavalla vuosineljänneksellä

Pankkibarometrin vastaajien arvioiden mukaan yritysten keskeisimmistä rahoitusmuodoista
tällä hetkellä eniten kasvaa sekä pankkiluotot että julkisten toimijoiden, kuten Finnveran tai
Tekesin, tarjoama rahoitus. Pankit toimivat yhteistyössä Finnveran kanssa muun muassa
pk-yritysten ja viennin rahoituksessa, joten näiden toimijoiden myöntämän rahoituksen
kysynnän kasvu yhtä aikaa on luonnollista.
Työeläkelaitosten tarjoaman rahoituksen odotetaan vähenevän, mikä onkin luonnollista
tilanteessa, missä muut rahoituskanavat toimivat hyvin.
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Kuvio 7. Eri rahoitusmuotojen käytön kehitys tällä hetkellä yritysten keskuudessa
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