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Nordean talousennuste: Käänteen merkkejä 
 
Nordean ekonomistit arvioivat maailmantalouden kasvun vahvistuvan. Näkymät ovat 
kuitenkin kaksijakoiset. Perinteisten teollisuusmaiden talousmittarit ovat kääntyneet nousuun 
kevään notkahduksen jälkeen, mutta kehittyvien maiden kasvu on hidastumassa. Suomen 
talouden nousun ekonomistit arvioivat olevan viennin piristymisen varassa. Vuoden lopulla 
talouden odotetaan nousevan hyvin vaatimattomasti. 
 

- Yleiskuva on maltillisen positiivinen. Talouden perustekijät ovat jatkaneet vahvistumistaan 
Yhdysvalloissa, ja tie kulutuksen ja investointien kasvulle on kivetty. Ongelmia velkakaton 
korottamisessa tai menovaltuuksien myöntämisessä ei nyt saisi tulla. Kiinan talouden kasvuvauhti 
näyttää vakiintuvan reiluun 7 prosenttiin. Hitaamman kasvujakson vaikutukset ovat jossain määrin 
ehtineet jo levitä moniin kehittyviin maihin. Erityisesti raaka-ainevientiin erikoistuneet ja vaihtotaseen 
alijäämästä kärsivät maat ovat olleet viime aikoina vaikeuksissa. Euroalueen toipuminen jatkuu muun 
maailmantalouden tukemana, mutta niin hauraana, että se ei kestä euron vahvistumisen tai 
eurokriisin uuden kärjistymisen kaltaisia sokkeja, Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju listaa. 
 
Nordean ekonomistien mukaan euroalue supistuu vielä tänä vuonna 0,5 %, mutta kääntyy loivaan 
1,1 prosentin nousuun ensi vuonna. Loiva nousu saa lisää vauhtia 2015. Silloin eurokriisistä ja 
kiristyvästä sääntelystä johtuva luottohanojen kiristyminen on takanapäin, eikä kireä finanssipolitiikka 
enää jarruta taloutta viime vuosien tapaan. 

Suomi on vientikortin varassa 

Suomen talouden elpyminen on aluksi väistämättä viennin piristymisen varassa, sillä kotimaisesta 
kysynnästä ei vielä ole kasvun moottoriksi. Yritysten investoinnit pysyvät vaisuina ja kulutuksen 
kasvu jää vaatimattomaksi, kun työllisyys edelleen heikkenee ja nakertaa kotitalouksien ostovoimaa. 
 

- On rohkaisevaa, että monien Suomen tärkeimpien kauppakumppanien (Ruotsi, Saksa, Kiina, USA, 
Britannia) taloudet kasvavat selvästi. Investointitavaroihin painottuva vientisektori saa kuitenkin 
kunnolla kysyntää vasta, kun maailmalla syntyy lisäkapasiteetin tarvetta, Nordean ekonomisti Pasi 
Sorjonen ennakoi. 
 

- Kuinka paljon Suomen vienti lopulta kasvaa, riippuu kilpailukykymme riittävyydestä. Kurinalainen 
palkkaratkaisu on kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta oikea askel. Myös suunnitellut rakenteelliset 
uudistukset on vietävä läpi ripeään tahtiin, Aki Kangasharju täydentää. 
 
Suomen talous seuraa euroaluetta ja jatkaa vuoden lopulla hienoisessa nousussa. Nordean uuden 
ennusteen mukaan Suomen talous supistuu silti tänä vuonna 0,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvu jää 
maltilliseen 1,5 prosenttiin, mutta vauhdittuu runsaaseen 2 prosenttiin vuonna 2015. 
 

- Näillä kasvutahdeilla BKT:n määrä jää vielä vuonna 2015 hieman pienemmäksi kuin mitä se oli 
vuonna 2007, Pasi Sorjonen tiivistää lukujen keskeistä sisältöä. 
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