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Nordean talousennuste: Kohti parempaa uutta
vuotta
Nordean ekonomistit näkevät kasvavia merkkejä siitä, että globaali talous on kääntymässä
parempaan suuntaan. Käänne näyttää tapahtuvan aikaisempien ennusteiden mukaisesti, eikä
siten anna syytä merkittäviin ennustemuutoksiin. Talouden kasvu on ensi vuonnakin vaisua,
mutta kuluvaa vuotta parempaa. Myös Suomen talous kääntyy ensi vuoden aikana nousuun.
- Teollisuuden näkymät ympäri maailmaa ovat toipuneet viime kuukausina lievästi. Kiinan kesällä
kiihdyttämät elvytystoimet ovat alkaneet piristää kysynnän kasvua. Yhdysvalloissa etenkin merkit
asuntomarkkinoiden reippaasta toipumisesta herättävät toiveikkuutta. Yhdysvaltain talouskasvua
piristänee myös poliittinen sopu, jolla investointeja jarruttanut uhka finanssipolitiikan
äkkikiristymisestä saadaan poistumaan, toteaa Nordean pääekonomisti Roger Wessman.
Euroalueellakin talouden näkymät ovat selkeästi paremmat kuin vuosi sitten. Etenkin
rahoitusmarkkinoiden tunnelmat ovat dramaattisesti kohentuneet vuoden takaisista kriisitunnelmista.
Rahoitusmarkkinoiden tila heijastuu normaalisti talouskasvuun vajaan vuoden viiveellä. Kiristyvän
finanssialan sääntelyn vuoksi raha tosin välittyy nyt heikommin etenkin pienille ja keksisuurille
yrityksille.
- Vuoden aikana myös euroalueen epätasapainojen korjaaminen on edistynyt reippaasti. Viiden
kriisimaan vaihtotasealijäämä on enemmän kuin puolittunut. Kiristystoimet toki jatkuvat ja edelleen
jarruttavat talouskasvua 2013, mutta vähemmän kuin tänä vuonna, Wessman arvioi.
Suomi ponnistaa taantumasta nousuun ennen kesää
Suomen talous on kuluvan vuoden aikana heikentynyt jokseenkin odotetusti. Viennin kasvu on
tyrehtynyt ja vaisu kotimainen kysyntä on kääntänyt myös tuonnin laskuun. Työllisyyskin on alkanut
heikentyä. Nordean ekonomistien mukaan maa on käytännössä taantumassa.
- Suomen talous on ollut koko vuoden laskevalla uralla. Sillä ei ole paljonkaan merkitystä, että
taantuman tekninen määritelmä ei Suomessa täyty, selventää ekonomisti Pasi Sorjonen.
Nordean ekonomistit arvioivat, että Suomen talous on kuitenkin jo saavuttanut pohjansa.
- Kasvu vauhdittuu vielä ennen kesää sitä mukaa kun kansainvälisen kysynnän virkoaminen alkaa
piristää vientiä. Piristymisestä huolimatta ennustamme talouskasvun jäävän vuonna 2013
vaatimattomaksi: tasan yhteen prosenttiin, Sorjonen kertoo.
Talouden piristyminen lisää työn kysyntää aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Sitä ennen
työmarkkinoilla on vaikea jakso. Nordea arvioi työttömyyden lisääntyvän 20 000 henkilöllä ensi
syksyyn mennessä ja työttömyysasteen kohoavan silloin 8,4 prosenttiin.
Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina selvästi tavanomaista hitaammin. Palkat ja eläkkeet nousevat,
mutta työllisyyden heikkeneminen, verotuksen kiristyminen ja kuluttajahintojen nousu jarruttavat
kotitalouksien ostovoiman paranemista.

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
finanssipalveluita tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.
www.nordea.com
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- Verotus kiristyy suhdanteiden kannalta liian aikaisin, koska taloudessa ei ole tällä hetkellä ilmeisiä
kasvun moottoreita. Valtion osalta verojen kiristykset selittää lähinnä tarve kerätä lisää verotuloja ja
säilyttää nykyinen luottoluokitus talouskasvun tukemisen sijaan, linjaa Sorjonen.
Lue koko raportti (www.nordeamarkets.com)
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