Helsinki, 27. toukokuuta 2020

Nordean talousennuste: Toipumisen taival
Alkukevään valtavan romahduksen jälkeen useat taloudet, Suomi niiden mukana, ovat
aloittaneet toipumisen koronakriisistä. Toipumisuralle pääseminen on hyvin tärkeää, sillä mitä
nopeammin taloudet toipuvat, sitä pienemmiksi jäävät pysyvät haittavaikutukset. Euroalueella
pelissä on jälleen koko valuutta-alueen tulevaisuus. Nordea ennustaa Suomen talouden
supistuvan tänä vuonna 7 prosenttia ja toipuvan ensi vuonna 4 prosentin kasvuun.
– Talousnäkymien osalta huomio on siirtynyt keväisestä romahduksesta toipumiseen ja pidemmän aikavälin
negatiivisten seurausten minimointiin. Kaikilta osin paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole, ja elpyminen edellyttää
myös uuden keksimistä ja taitoja sopeutua uuteen tilanteeseen, sillä osalla aloista rajoitteet tulevat jatkumaan
vielä pitkään, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.
Kulutus elpyy jo Suomessa – talous kuitenkin supistuu tänä vuonna 7 %
– Suomen talous sukelsi rajusti alkuvuonna, kun kuluttajat muuttivat käyttäytymistään muutamissa päivissä.
Monet ruohonjuuritason uutiset, kuten Nordean korttimaksamisen luvut, tukevat kuitenkin kuvaa siitä, että selkeä
toipuminen on jo alkanut, Nordean analyytikko Kristian Nummelin toteaa.
Kulutus on kuitenkin yhä noin 15 prosenttia matalammalla kuin samaan aikaan viime vuonna, joten kirittävää
riittää, Nordean korttimaksutilastot kertovat.
Mikäli viruksentorjunnassa ei koeta takapakkia, odotamme toipumisen jatkuvan lähiviikot melko rivakkaa tahtia.
Näin ollen suuri osa taloutta olisi raiteillaan jo kesän aikana. Monet sektorit kärsivät koronakriisistä toki selvästi
pidempään ja maailmanlaajuisesti heikentyvä investointikehitys tulee painamaan kehitystä vielä ensi vuonnakin.
Niinpä arvioimme, että Suomen BKT jää jälkeen kriisiä edeltäneestä tasosta vielä ennustejakson lopussakin eli
vuoden 2021 lopussa. Ennustamme Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 7 prosenttia ja toipuvan ensi
vuonna 4 prosentin kasvuun. Mahdolliset kehityskulut eroavat tosin poikkeuksellisen paljon toisistaan.
Euroalueen tulevaisuus jälleen uhattuna
Euroalueella koronakriisi on lyönyt kovaa etenkin pahasti velkaantunutta Italiaa. Kriisin kustannukset nostavat
valtioiden velkatasoja nopeasti, ja esimerkiksi Italiassa valtion velka nousee yli niiden tasojen, joilla Kreikka
joutui pyytämään ensi kertaa pelastuspakettia. EKP on ollut jälleen kerran euroaluetta koossa pitävä voima,
mutta keskuspankin tuki yksin ei riitä.
– On hyvä myöntää avoimesti, ettei euroalue selviä kriisistä yhtenä kappaleena ilman yhteisvastuun
kasvattamista. Yhteisvastuun kasvattamisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa loputonta moraalikatoa tai avointa
shekkiä Etelä-Euroopan maille, vaan sillä voidaan pyrkiä tehokkaammin ja ilmastoystävällisemmin toimivan
unionin luomiseen, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo.
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