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Nordean talousennuste: Kääntyy, kääntyy
Nordean ekonomistit näkevät lisääntyviä merkkejä talouden kääntymisestä parempaan.
Käänne on kuitenkin tuskaisen hidas, ja viime vuoden lopun pudotus euroalueella ja
Suomessa oli aikaisempia odotuksia jyrkempi. Suomen talouden kasvulukemat näyttävät tänä
vuonna jäävän aiemmin odotettua vaisummaksi.
- Talouden näkymät ovat parantuneet edelleen Euroopan ulkopuolella. Yhdysvaltain talous piristyy
laajalla rintamalla. Kiinan kasvu alkoi kiihtyä jo viime vuoden lopulla. Japanissa uuden hallituksen
päättäväinen elvytys auttaa vahvistamaan kasvua tilapäisesti lähivuosina, toteaa Nordean
pääekonomisti Roger Wessman.
Euroalueellakin on viime kuukausina saatu lisää merkkejä taantuman laantumisesta. Toisaalta
alkuvuoden yllättävä euron vahvistuminen synkentää vientinäkymiä. Italian poliittinen tilanne on myös
kasvattanut epävarmuutta, joskin toistaiseksi reaktiot ovat olleet suhteellisen rauhallisia.
- Euroalueen kasvua rajoittavat etenkin yksityisen sektorin korkea säästäminen ja heikot investoinnit.
Yksityisen sektorin nettosäästäminen ylittää julkisen sektorin vajeen, joten kokonaisuutena euroalue
on kasvavassa määrin ylijäämäinen. Yksityisten säästöjen kanavoiminen tuottaviin investointeihin on
edellytys talouden elpymiselle, kiteyttää Wessman.
Talouskasvu saa tukea keskuspankkien elvytystoimista. Niiden jatkaminen talouden toipuessa luo
kuitenkin inflaation kiihtymisen riskin.
- Yhdysvalloissa keskuspankki painaa kaasua vaikka talous kasvaa jo mukavasti, asuntojen hinnat
ovat ripeästi kohoamassa ja palkkojen nousu on kiihtynyt. Tämä kasvattaa inflaation riskiä, Wessman
varoittelee. Talouden toipuessa Euroopan keskuspankin on vuoden 2014 loppua kohden syytä
nostaa korkoja.
Suomi ponnahtaa taantumasta vaatimattomaan nousuun
Nordean ekonomistit arvioivat Suomen talouden kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2013 ja 2,2
prosenttia vuonna 2014. Kummankin vuoden kasvuarviota on alennettu.
- Suomen talouden näkymät ovat vaisut siitä huolimatta, että maailmantalous osoittaa jo orastavia
piristymisen merkkejä. Lisäksi ponnistamme kuluvaan vuoteen odotettua heikommista asemista,
koska kokonaistuotanto supistui selvästi viime vuoden lopulla, arvioi ekonomisti Pasi Sorjonen.
Talouskehityksen riskit ovat kallellaan huonompiin tulemiin päin. Kotimaisia kasvun vauhdittajia ei
juuri ole, eikä vientikään ehdi lähteä vielä kuluvana vuonna nousukiitoon.
- Vientimäärät lisääntyvät vain vähän ja kotimainen kysyntä on heikkoa. Yksityinen kulutus kasvaa
vaatimattomasti, investoinnit vähenevät ja työllisyys heikkenee. Vaarana on, että talouden aktiviteetti
jää pidempään vaisuksi, jos sitä ei määrätietoisesti pyritä voimistamaan. Aktiviteettia hillitsevien
kiristysten aika ei ole nyt vaan vasta sitten, kun talouden toipuminen on päässyt kunnolla vauhtiin.
Nyt olisi korkea aika alkaa toteuttaa kilpailukykyä parantavia uudistuksia, joita useat työryhmät ovat
viime vuosina esittäneet, linjaa Sorjonen.

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu
osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” – autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille
laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa
asiakasta ja konttoreita noin 1 000 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia
finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.
www.nordea.com
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