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Nordean aluebarometri, kevät 2019
Tausta

Toteutustapa

• Merkittävänä yritysrahoittajana Nordealla on maankattava
verkko asiakasvastuullisia, jotka keskustelevat yritysten
kanssa menneestä ja tulevasta

• Vastaajia 112 Nordean yrityspankin asiakasvastuullista

• Paikallista taloustietoa yritysten tulevaisuuden näkymistä
on toistaiseksi ollut saatavilla rajoitetusti tällä
näkökulmalla

• Nyt verrattuna 6 kk takaiseen tilanteeseen ja odotukset 6 kk
päähän verrattuna nykytilanteeseen

• Siksi halusimme hyödyntää
asiakasvastuullisresurssiamme tuottaaksemme
alueellisen talousbarometrin, joka antaisi ikkunan
suhdannekehitykseen yritysten tulevaisuudennäkymien
kautta
• Aluebarometrimme täydentää kuvaa talouden
suhdannetilanteesta, niin maa- kuin aluetasolla
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• Ensimmäinen kysely tehtiin syksyllä, vastaajia 100

• 11 kysymystä
–
–
–
–

Rahoituksen kysynnästä
Investoinneista (suuruusluokka ja määrä)
Eri toimialoilta (palvelut, teollisuus, rakentaminen)
Yritysten liikevaihto, kannattavuus ja henkilöstö

• Suhdannesaldo
• Saldon laskentakaava:
–
–
–
–

Kasvaa
+1
Pysyy
0
Vähenee
-1
Mittari vaihtelee -1 ja +1 välillä

Tuloksia Nordean aluebarometrista:
Kevät 2019
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Positiivinen yleisnäkymä rahoituksen kysynnästä

• Reilu kolmannes vastaajista kokee suhdanteen
parantuneen puolen vuoden takaiseen verrattuna
• Noin neljännes vastaajista uskoo suhdanteen edelleen
paranevan

• Vastaajista n. 10 % kokee suhdanteen heikenneen ja
vielä harvempi uskoo heikkenemisen jatkuvan
• Verrattuna syksyn kyselyyn odotukset tulevasta ovat
hieman heikentyneet
– Syksyn kyselyssä vielä joka kolmas vastaaja uskoi suhdanteen edelleen
paranevan
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Odotusten muutos syksystä 2018 nykyhetkeen ja
nykyhetkestä syksyyn 2019
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Odotukset maltillistuneet, yleisvire yhä hyvä
Tilanne verrattuna 6 kk takaiseen
• 60 % vastaajista näkee alueensa yritysten liikevaihdon parantuneen
• Hieman alle puolet vastaajista kokivat yritysten kannattavuuden ja henkilökunnan määrän
kasvaneen

• Heikoimmin ovat kehittyneet palveluinvestoinnit ja rakentaminen, jotka ovat kasvaneet vain alle
20 prosentin mukaan
• Rakentamisen kehitys heikkoa, vajaa kolmannes vastaajista kokee rakentamisen vähentyneen

Odotukset 6 kk päästä
• Liikevaihdon kasvulle on myös eniten odottajia
• Odotukset rakentamisen vähenemisestä enteilevät käännettä huonompaan
– Kolmannes uskoo rakentamisen vähenevän, vain 7 prosenttia uskoo rakentamisen kasvavan

• Rahoituksen ja etenkin lyhyen rahoituksen kysynnän ei uskota vähenevän lähes lainkaan
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Suhdanteen kehitys viime syksystä alueittain
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Näkymät Lapissa positiivisimmat
Tilanne verrattuna 6 kk takaiseen
• Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla suhdanne parantunut eniten
• Lapissa ei laskua viime syksyyn lainkaan, Varsinais-Suomessa vain 5 % vastaajista kokee
suhdannetilanteen heikentyneen
• Pohjois-Pohjanmaalla kehitys ollut heikointa, vain 20 % vastaajista kokee suhdanteen parantuneen
• Etelä-Pohjanmaan tilanne parantunut merkittävästi syksyn kyselyyn verrattuna
• Syksyn kyselyssä lähes puolet vastaajista kokivat suhdanteen heikentyneen ja vain reilu 10 %
parantuneen Etelä-Pohjanmaalla

Odotukset 6 kk päästä
• Odotukset korkeimmalla Lapissa, jossa ei edelleenkään odoteta laskua
• Heikoimmat odotukset Järvi-Suomessa, jossa suhdanteen paranemiseen ei uskota
• Verrattuna syksyn kyselyyn ovat Lapin odotukset kuitenkin heikentyneet: Syksyn kyselyssä yli puolet
vastaajista uskoivat suhdanteen paranevan, nyt enää joka kolmas
• Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla odotukset tulevasta ovat kirkastuneet verrattuna syksyn
kyselyyn: Syksyn kyselyssä kukaan ei uskonut suhdanteen paranevan kyseisillä alueilla
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Barometrissä käsiteltävät alueet
Kyselyn alueet käsittävät seuraavat kaupungit ja niitä ympäröivät laajemmat talousalueet:
• Etelä-Pohjanmaa: Seinäjoki, Vaasa, Kokkola, Pietarsaari
• Häme: Hämeenlinna, Tampere
• Järvi-Suomi: Jyväskylä, Mikkeli
• Kaakkois-Suomi: Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Kotka

• Lappi: Rovaniemi
• Pohjois-Pohjanmaa: Oulu
• Satakunta: Rauma, Uusikaupunki, Pori
• Savo-Karjala: Kuopio, Joensuu
• Uusimaa: Helsinki, Espoo, Vantaa
• Varsinais-Suomi: Turku, Salo
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Tiivistelmä Nordean
aluebarometrista:
Kevät 2019
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Tiivistelmä: Nordean Aluebarometri kevät 2019
• Yleisnäkymä yritysten lähitulevaisuudesta on varovaisen positiivinen; kasvun odotetaan jatkuvan vaikka odotukset ovat
hieman heikentyneet
• Rakentamisen suhteen odotukset ovat heikentyneet eniten; joka kolmas vastaaja uskoo rakentamisen vähentyvän
seuraavan puolen vuoden aikana
• Alueellisesti tarkasteltuna Lapissa odotukset ovat positiivisimmat, jossa joka kolmas vastaaja odottaa suhdanteen
paranevan
• Tulevaisuuden näkymissä on epävarmuutta, mikä voi heijastua investointihalukkuuteen
• Työvoiman saatavuusongelmat voivat hidastaa kasvua
• Yritysten, toimialojen ja alueiden välillä on suuria eroja; menestyvillä yrityksillä ja toimialoilla odotukset säilyvät
positiivisina
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Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi.
Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin
mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai
siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.
Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut
tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai
luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että
historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.
Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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