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Toipuminen koronakriisistä

ei ole helppoa
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Euroalueen monet haasteet
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Edessä erittäin kiinnostava

syksy 2020
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Pohjoismaiden kesä oli valoisa, 

nyt toipuminen hidastunut selvästi

BKT huhti-kesäkuussa, % -muutos vuotta aiemmasta
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Suomi: Yksityinen kulutus toipui nopeasti kevään kuopasta, mutta näkymät edelleen

epävarmat: BKT:n ennustetaan supistuvan tänä vuonna 5 %, kasvavan 3 % ensi vuonna ja 2 % 

vuonna 2022

• Palvelut sisältävät seuraavat kategoriat: hotellit, kampaamo- ja 

kauneudenhoitoalan, kulttuuripalvelut, terveyspalvelut, vapaa-aikapalvelut, 

julkisen liikenteen, ravintolat, lentoyhtiöt ja taksit

• Tavarat sisältävät seuraavat kategoriat: päivittäistavarakaupan, muun 

vähittäiskaupan, polttoaineet ja apteekit

• Datasta on poistettu korteilla tehdyt ostokset ulkomailla. 

• Samalla on kuitenkin huomioitava, ettei saatavilla ole dataa ulkomaisten korttien 

käytöstä Suomessa. 
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Työmarkkinoiden toipuminen meilläkin kesken,  

teollisuuden uusien tilausten supistuminen heikentää tavaraviennin näkymiä
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Entäpä kuluttajat Etelä-Pohjanmaalla?



Kiitos!
Tuuli Koivu

tuuli.koivu@nordea.com

@KoivuTuuli

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.

Mikäli tämä asiakirja sisältää analyysin johdannaisen hinnasta tai markkinasta, ja se ei ole muutoin vapaa soveltuvasta U.S. Commodity Futures

Trading Commission (CFTC) -regulaatiosta, se on hyväksytty jakeluun Yhdysvalloissa sellaisille Yhdysvaltalaisille asiakkaille (US persons), jotka 

ovat hyväksyttäviä sopimusosapuolia CFTC:n näkökulmasta. Nordea Bank Oyj on CFTC:ssä rekisteröity swap-diileri. Johdannaistransaktiot 

Yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa on toteutettava Dodd-Frank Wall Street Reform:n ja Consumer Protection Act:n normien mukaan.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjal lista lupaa.
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