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Taloudet toipuivat nopeasti koronasta

Kiina
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Kuluttusshokki ja toimitusketjuongelmia
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Inflaatio on korkeimmillaan vuosikymmeniin
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Sota: Suurin talousvaikutus euroalueelle tulee

energiasektorin ja epävarmuuden kautta
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Palkat nousevat erityisesti Yhdysvalloissa



Confidential

• Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli 4,5 % v. 2021, kun vielä v. 2013 osuus oli 10 prosenttia.

• Venäläisten turistien jättämä euromäärä supistunut 1,3mrd -> 0,2mrd vuosina 2013-2021 

• Venäjän viennin vaikutus Suomen BKT:hen on vajaa 1,5 % vuodessa

Suomen vienti Venäjälle on pienentynyt vuosien saatossa
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• Suomen talousvaikutuksen kannalta on keskeistä, löytyykö vientituotteille ostajia muilta markkinoilta

• Kriisin vaikutukset EU-alueen talouteen keskeistä. Suomen viennistä yli 50 % EU-alueelle
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Teollisuus lähtee kriisin hyvästä kysyntätilanteesta

Elintarvikkeet, 
juomat ja 

tupakka; 3,0

Raaka-aineet, 
pl. 

polttoaineet; 
12,7

Poltto- ja 
voiteluaineet, 

sähkövirta; 7,6

Kemialliset aineet 
ja tuotteet; 14,8

Valmistetut 
tavarat 

valmistusaineen 
mukaan; 19,5

Koneet, laitteet ja 
kuljetusvälineet; 

36,6

Muut tavarat; 5,8

Suomen Vienti Venäjälle 2021
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• Venäjän osuus Suomen koko tuonnista 8 % 

• Öljy voidaan korvata tuonnilla muista maista

• Nikkelin, puun ja lannoitteiden saatavuusongelmat voivat vaikeuttaa

tuotantoa, hinnat nousevat joka tapauksessa
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Tuonti Venäjältä keskittyy energiaan ja raaka-aineisiin
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• Suomi pärjää ilman venäläistä öljyä, kaasua ja sähköä

(huoltovarmuus kunnossa)

• Energian ja ruuan hinnan nousu kuitenkin heikentää

suomalaisten ostovoimaa
– Ruokaan käytetään 13 % ja energiaan noin 10 % kokonaiskulutuksesta
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Hintojen nousu syö kuluttajien ostovoimaa
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BKT:n kasvu 

2022

Kriisin vaikutus 

talouteen (-)

BKT-ennuste tammikuussa 3 %

Viennin supistuminen 0,5 – 1 %

Kulutuksen lasku ostovoiman 

supistuessa

0,5 – 1 %

Investointien supistuminen 

epävarmuuden kasvaessa

0 – 0,5 %

BKT-ennusteen uusi vaihteluväli 0,5 – 2 %
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Vaikutukset Suomen talouteen
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Korot kipuavat korkeammalle



Kiitos!

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 kirjallista lupaa.
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