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Sparbankernas stiftelser beviljade över 100 000 euro i stipendier  
Sparbankernas Forskningsstiftelse och Kluuvin Säätiö har beviljat 110 000 euro i stipendier 
för forskning i penningmarknadsfrågor och sammanlagt 10 500 euro i pro gradu-stipendier. 
Stipendier beviljades till 22 forskare eller forskningsprojekt. De enskilda stipendierna 
uppgick i allmänhet till 4 000–5 000 euro. Pro gradu-stipendierna var nio och de var på 1 500 
euro.  

– Om man ser på antalet ansökningar ligger forskningen i anslutning till penningmarknaden på en 
mycket stabil nivå. Årligen har vi fått 50–60 ansökningar. Särskilt aktiemarknaden har varit föremål 
för vetenskaplig forskning, berättar Pekka Heikkilä som är ombud för Sparbankernas 
Forskningsstiftelse.  

Ansökningar kom från forskare vid elva universitet och högskolor. Flest stipendier, sex stycken, 
beviljades till forskare vid Vasa universitet. De övriga stipendierna fördelade sig jämnt på de övriga 
universiteten och högskolorna.  

Forskning om sparbeteende efterlyses 

– Utgående från stipendieansökningarna kan man konstatera att man den senaste tiden inte just 
forskat i privatpersoners skuld- och överskuldsättningsproblem. Man skulle också gärna se flera 
undersökningar om sparbeteende, säger Heikkilä. 

Sparbankernas stiftelser stöder forskning i anslutning till penningmarknaden, boende, sparande 
och placering. Dessutom upprätthåller Forskningsstiftelsen Sparbanksmuseet som finns i 
Tavastehus i anslutning till stadsmuseet. Museet förnyades i fjol.  

För stiftelserna var 2009 mycket gynnsamt jämfört med året innan. Till exempel steg avkastningen 
på Sparbankernas Forskningsstiftelses placeringsverksamhet till 19 procent. Avkastningen gör det 
möjligt att bevilja stipendier i samma grad som tidigare år.  

 

 
Ytterligare information:  
Sparbankernas Forskningsstiftelse 
Ombud Pekka Heikkilä 
Tel. 050 525 4071 
E-post pekka.heikkila@fkl.fi 


