
Nordean talousennuste: Suomen talouskasvu kiihtyy 3 prosenttiin
Nordea yli kaksinkertaistaa kuluvan vuoden talouskasvuennusteensa 3 prosenttiin (aiempi 1,3 %). Tulevina vuosina kasvu hidastuu merkittävästi, joten syksyn
palkkakierrosta ei kannata virittää yhden vuoden hyvän kasvun perusteella.

- Merkittävän tarkistuksen taustalla ovat sekä kansainvälisen talouskasvun piristyminen että Suomen viennin kääntyminen kotimaisen kysynnän rinnalle tukemaa
kasvua. Suomen viime talven kasvuluvut ovat tarkentuneet selvästi vahvemmiksi, ja tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli huippukova, tiivistää pääekonomisti
Aki Kangasharju.

- Maailmantalouden kasvun uskaltaa ennustaa jatkuvan ainakin vuosikymmenen loppuun. Vielä viime syksynä kaikki näytti mustemmalta. Suomen
vientimarkkinoiden kasvu on ollut viime aikoina jopa samaa luokkaa kuin ennen finanssikriisiä.

- Viime talvikausi antaisi luvan odottaa lähes 3,5 prosentin kasvua, mutta olemme varovaisia ennusteessamme. Alkuvuoden numeroissa on selitystä vaille jääviä
eriä etenkin palveluiden kulutuksen hurjassa kasvussa, pohtii ekonomisti Pasi Sorjonen.

Sorjosen mukaan näitä lukuja on usein aiempina vuosina jouduttu myöhemmin alentamaan.

- Kasvunäkymää hämärtää myös työtuntien kehitys. Toisaalta kilpailukykysopimus lisää tehtyjen työtuntien määrää, mutta tänä vuonna on arkipäiviä vähemmän kuin
viime vuonna.

Kulutuksen kasvun jatkuminen pirteänä on yllättävää, koska palkansaajien ostovoima paranee vain niukasti. Kulutuksen kasvua pitävät yllä ennätyksellinen
kuluttajaluottamus, säästämisen väheneminen ja työllisyyden kasvu. Työllisyysaste voi nousta jopa yli 71 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Investointien
piristyminen jatkuu, ja positiivista on, että myös tutkimus- ja kehitysmenojen lasku on vihdoin päättymässä.

”Nyt pää kylmänä”

Hyvä taloustilanne testaa uudelleen Suomen kyvyn toimia valuuttaunionissa.

- Mopo ei saa karata käsistä syksyn palkkakierroksella. Ruotsin ja Saksan palkkatasot nousevat 2 prosentin vauhtia. Suomen on päästävä selvästi sen alle
palkkaliukumankin kera, muuten kilpailukyvyn paraneminen jää liian hitaaksi. Yksi nopean talouskasvun vuosi ei riitä täyttämään vuosikymmenen aikana syntynyttä
kuoppaa, Aki Kangasharju arvioi.

- Kasvu jälleen hidastuu tulevina vuosina, kun vapaa kapasiteetti on otettu käyttöön ja työvoima vähenee. Arviomme ensi vuoden kasvuksi on 2 prosenttia ja vuoden
2019 kasvuksi 1 prosentti, hän jatkaa.

Kasvun hyytymisen voi estää vain palkkakurilla sekä työmarkkina- ja muita talousuudistuksia jatkamalla.

- Meillä ei ole varaa hallituskriisiin tai uudistusten viivästymiselle.
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Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


