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KANSAINVÄLINEN TALOUS

Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan 
muutti lupaavasti 
elpyneitä näkymiä

 » Globaalia taloutta uhkaa monesta lähteestä kumpua-
va hintashokki ja kasvu on aiemmin arvioitua maltilli-
sempaa vuonna 2022

 » Venäjän aloittama sota Ukrainassa on luonut negatii-
visia odotuksia markkinoille 

 » Kiihtyneen inflaation taustalla on pandemian perintö, 
mutta myös sodan myötä noussut energian ja raa-
ka-aineiden hinta, arvoketjujen häiriöt ja palkkainflaatio

 » Rahamarkkinoilla vallitsee kiristynyt ilmapiiri

 » Sanktioiden, liikenteen rajoittamisen ja turvallisuusuh-
kien myötä Eurooppa suuntaa huomiotaan tuotanto-
ketjujen uudelleen organisointiin ja vihreisiin energia-
ratkaisuihin

KANSAINVÄLINEN TALOUS

Kokonaistuotannon
määrän kasvu (%)

2021 2022e 2023e 2024e
Yhdysvallat 6,0 3,1 2,5 2,5
Kiina 8,1 5,0 5,2 5,1
Eur-19 5,3 3,4 2,5 2,0

EKP:n ohjauskorko (%) 0,0 0,2 1,3 2,0
3 kk:n Euribor (%) -0,6 0,5 2,5 3,0
USD/EUR 1,18 1,12 1,12 1,12
Öljyn hinta (USD/barreli) 71 105 89 86
Euroalueen inflaatio (%) 2,6 5,0 2,5 2,0

Lähde: Labore, FRED (St. Louis Fed), EKP, IMF, EIA, Eurostat

Korot, valuuttakurssit ja hinnat ovat vuosikeskiarvoja.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on ravistellut maa-
ilmanmarkkinoita tuntuvasti ja kasvattanut globaalin 
talouden epävarmuutta. Sodan myötä kansainvälinen 
poliittinen ilmapiiri on kiristynyt ja yhteistyö on muut-
tunut strategisemmaksi. Protektionismi on kasvanut ja 
käynnissä on siirtymä kohti omavaraisuutta ja aseva-
rustelua. Kriisillä on havaittu olevan lukuisia suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia. Pääomaa on tuhoutunut, pako-
laisten määrä on kasvanut ja inhimillinen kärsimys on 
lisääntynyt. Pakotteet ja vastapakotteet sekä heikenty-
nyt turvallisuustilanne vaikeuttavat kaupankäyntiä, rah-
tia ja liikennettä erityisesti Euroopassa. 

Venäjällä ja Ukrainalla on merkittävä markkinaosuus 
monessa kasvun kannalta keskeisessä raaka-aineessa ja 

niiden saatavuuteen liittyvät riskit aiheuttavat maailman-
markkinahintoihin vahvoja kasvupaineita. Globaalia tuo-
tantoa rajoittavat arvoketjujen häiriöt ja viiveet, raaka-ai-
neiden saatavuuteen liittyvä epävarmuus, hintojen nousu 
ja tiettyjen alojen työvoimapula. Myös pandemian perintö 
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vaikuttaa monin tavoin. Koronarajoitteiden purku ja -el-
vytystoimet ovat parantaneet työllisyyttä. Työttömyys on 
monin paikoin palannut pandemiaa edeltävälle tasolle 
ja palkat ovat olleet nousussa. Toisin sanoen jo ennen 
sodan puhkeamista maailmantaloudessa oli tarjontaan 
liittyviä ongelmia ja inflaatio oli kasvussa. Voidaankin sa-
noa, että globaali talous on kohdannut useasta lähteestä 
kumpuavia hintashokkeja. 

Pandemian osalta tilanne jatkuu vielä jossain mää-
rin epävarmana. Aiempia variantteja lievempi omikron 
leviää yhä maailmalla. Lähinnä vain Aasiassa pidetään 
enää kiinni kasvua hidastavista rajoitteista. Tämä on 
siinä mielessä perusteltua, että taudin aggressiivinen 
leviäminen suuressa populaatiossa voi lisätä mutaati-
oiden todennäköisyyttä ja voi edesauttaa uusien huo-
lestuttavien varianttien syntyä (esim. XE-variantti). 

Suurimmalla osalla maailman maista ei ole omaa 
raakaöljyntuotantoa, jolloin maailmantalouden kasvu 
kokonaisuudessaan kärsii öljyn hinnan kohoamisesta. 
Eritoten kehittyvien maiden osalta myös ruoan kohon-
nut hinta ja Ukrainan vehnän saatavuusongelmat voivat 
lisätä globaalia köyhyyttä. 

Globaalin inflaation kiihtyminen, tuotannon pullon-
kaulat, globaalien tuotantoketjujen uudelleenjärjestely, 
energiahintojen nousu ja raaka-aineiden saatavuuson-
gelmat hidastavat maailmankauppaa vuoden alkupuo-
lella. Heikkoja signaaleita maailmankaupan elpymisestä 
on kuitenkin havaittu ennakoivissa indikaattoreissa. Vii-
me vuonna noin 5,5 prosenttia kasvanut maailmantalo-
us tulee kasvamaan tänä vuonna prosenttiyksikön ver-
ran syksyllä ennakoitua maltillisemmin eli arviolta noin 
3,4 prosenttia.  Ensi vuonna kasvu on 2,7 prosenttia. Jos 
sota päättyy tai sotatoimet rauhoittuvat tänä vuonna, 
voidaan olettaa, että sen kielteiset vaikutukset globaaliin 
talouteen alkavat asteittain hellittää jo vuonna 2023. 

VENÄJÄN TALOUS TAANTUU, KIINA VETÄÄ, 
EUROALUE JA YHDYSVALLAT TULEVAT PERÄSSÄ 

Venäjän talous on vajonnut syvään taantumaan kaik-
kien aikojen raskaimman sanktiopaketin myötä. Maata 
kohtaa yhtäaikaisesti laajamittainen kysyntä- ja tarjon-
tashokki. Pakotteet ovat jäädyttäneet puolet Venäjän 
keskuspankin reserveistä, kaupankäynti länsimaiden 
kanssa on supistunut, rahaliikenne vaikeutunut ja ul-
komaiset yritykset siirtävät toimintojaan pois maas-
ta. Venäläisten kuluttajien ostovoima on tänä vuonna 
laskenut jo entuudestaan matalalta tasoltaan. Ruplan 

valuuttakurssi on heikentynyt historiallisesti matalalle 
tasolle, mikä haittaa tuontia erityisesti Kiinasta. Kes-
kuspankki tosin on hiljattain pyrkinyt nostamaan va-
luuttakurssia keinotekoisesti. Korkea inflaatio Venäjällä 
sai maan keskuspankin kiristämään rahapolitiikkaa erit-
täin rajusti. Ohjauskorko nostettiin helmikuun lopulla 
9,5 prosentista 20 prosenttiin. Lupaavan kasvuvuoden 
(n. 4,5 % vuonna 2021) jälkeen Venäjän talouskasvu voi 
supistua jopa 7–10,5 prosenttia. Mutta notkahdus voi 
olla tätäkin syvempi, jos sota pitkittyy ja länsimaat py-
säyttävät öljyn ja maakaasun tuonnin Venäjältä. Tänä 
vuonna Venäjän eristäminen globaaleista markkinoista 
syvenee, ulkomaisten yritysten pako markkinoilta jat-
kuu, investointi-ilmapiiri heikkenee ja venäläisten pääsy 
huipputeknologian piiriin rajoittuu. 

Ukrainassa vallitsee humanitäärinen kriisi ja sen talous 
on ajautunut syvään taantumaan. Ukrainan rooli kansain-
välisessä kaupassa on ollut merkittävä ja maan tuotannon 
supistuminen tulee olemaan kielteinen shokki globaaleille 
markkinoille. Kaupankäynti on hankalaa, koska satamat 
ovat suljettuna ja rahti on hyytynyt. Puolet maan yrityksis-
tä ei ole toiminnassa ja loputkin vain osittain. Pääomaa on 
tuhoutunut maan keskuspankin ekonomistien arvioiden 
mukaan jo yli 100 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Pako-
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laisia on maailmalla arviolta jo kolme miljoonaa. Kansain-
välinen yhteisö on reagoinut tähän ja tarjonnut Ukrainalle 
hätäapua ja tukea eri muodoissa.

Kuten jo viime syksynä arvioimme, nousukausi Yh-
dysvalloissa painottui pääosin viime vuodelle. Tänä 
vuonna Yhdysvallat yltänee vain noin 3,1 prosentin re-
aaliseen talouskasvuun, mikä on puolet edellisen vuo-
den kasvusta (2021 6 %). Vuosina 2023–2024 kasvun 
ennakoidaan laskevan hieman noin 2,5 prosenttiin.

Yhdysvaltain heikentyneiden talousnäkymien taustal-
la on historiallisen korkea pitkittynyt inflaatio (viimeksi 
se oli yhtä korkealla vuonna 1982). Inflaatio oli maalis-
kuussa arviolta 8,5 %. Taloutta uhkaa inflaatiokierre, joka 
heikentää kasvua ja lisää eriarvoisuutta, kun kotitalouk-
sien ostovoima ja säästöjen arvo laskee. Toisaalta brut-
topalkat ovat nousseet ja tuloja saadaan yhä lisää hyvin 
pandemiasta elpyneiltä työmarkkinoilta, joiden kehitystä, 
Bidenin elvytys- ja infrastruktuuripaketti on edesauttanut 
merkittävästi. Kysyntä on ollut suhteellisen korkealla ta-
solla ja säästämisaste on laskenut. Kuitenkin jo kuluttaji-
en luottamus on ollut hiljattain laskussa ja palvelusekto-
rin kasvu näyttää sekin hidastumisen merkkejä. 

Vaikka Kiinan talouden kasvu oli vahvaa viime vuonna 
sekä kuluneen kvartaalin alussa, tilanne näyttää heikke-
nevän. Kiinan osalta ennakoivat indeksit vihjaavat, että 
talous ei yltäisi kansankongressin ilmoittamaan kasvuta-
voitteeseen tälle vuodelle (5,5 %). Kiinan osalta globaalit 
inflaatio-odotukset ovat mahdollisesti johtaneet siihen, 
että rahapolitiikan kevennyksiä ei analyytikkojen enna-
koinneista poiketen tehty maaliskuussa kasvun vauhdit-
tamiseksi kohti ilmaistua tavoitetta. Makrotaloudellisten 
shokkien lisäksi Kiinan talouskasvua rajoittaa maahan 
rajusti iskenyt korona-aalto ja tiukat sulkutoimenpiteet. 
Kiinan talouskasvu vaatisi ekspansiivista raha- ja finanssi-
politiikka sekä muutoksia kiinteistöpolitiikkaan. Talouden 
stimulaatio vaatisi velanottoa, joka on Kiinalla jo huomat-
tavan korkealla tasolla. Yksityinen kulutus on alhaista, eikä 
se ole kehittynyt suotuisasti suhteessa julkisiin investoin-
teihin tai vientiinkään. Arvioimme, että Kiinan talouskas-
vu jää tänä vuonna noin viiteen prosenttiin ja pysyttelee 
viiden prosentin paremmalla puolella vuosina 2023–2024.

Euroalueella talouskasvu oli viime vuonna ennakoitua 
vahvempaa (5,3 %), mutta kuluvana vuonna kasvu kärsii 
sodasta. Arvioimme, että kasvu jää 3,4 prosenttiin eli olisi 
noin prosentin vähemmän kuin syksyllä ennustimme. Olet-
taen, että euroalue alkaa palautua kriisistä, voidaan vuosina 
2023–2024 nähdä kasvua, joka on hieman pitkän aikavä-
lin kasvutrendin yläpuolella. Arvioimme euroalueen kasvun 

olevan 2,5 prosenttia 2023 ja 2,0 prosenttia vuonna 2024. 
Euroopassa konfliktin taloudellinen vaikutus tuntuu eniten 
Ukrainassa ja Venäjällä, mutta euroalue ja erityisesti Venä-
jän kaupasta riippuvaiset pienet avoimet taloudet ja yrityk-
set kärsivät kaupan rajoitteista, tuotantoketjujen häiriöistä 
ja raaka-aineisiin liittyvistä shokeista. Myös euroalueelle tul-
leiden pakolaisten määrä on suuri. Pakolaisten auttamisen 
ja aseviennin lisäksi monet maat ja kansainvälien yhteisö 
on tukenut Ukrainaa taloudellisesti. 

Korkeista tartuntaluvuista huolimatta koronakriisin 
vaikutus talouteen ja politiikkaan on laantunut euroalu-
eella. Matkustelu ja lähityö ovat lisääntyneet, tosin ne 
eivät ole palanneet pandemiaa edeltäville tasoille. Euro-
alueen työttömyys laskee hitaasti kohti runsasta kuutta 
prosenttia. EU:n Next Generation elpymis- ja palautumis-
tukiväline, jonka keskiössä on kestävä kehitys, toivotaan 
helpottavan talouskasvun mahdollisuuksia niin korona-
kriisin kuin Ukrainan kriisinkin sosioekonomisia vaiku-
tuksia vuoteen 2027 asti, jos väline saadaan nykyistä 
tehokkaammin käyttöön (nykyhinnoissa yli 800 miljardin 
rahastosta on käytetty vasta alle 10 %). Vaikka uutta yh-
teistä lainaa ei Ukrainan kriisiä varten olla näillä näkymin 
ottamassa, edellä mainitut tekijät luovat toiveikkuutta 
siihen, ettei kriisi ja tulevaisuudessa maltillisesti kiristyvä 
rahapolitiikka hyydytä euroalueen talouskasvua ja kiihdy-
tä eriarvoisuuden kasvua.

Viime vuonna Iso-Britannian talouskasvu elpyi koro-
nakuopasta hieman yli odotusten, noin 7,2 prosenttia. 
Yhtenä merkittävänä syynä tähän oli, että rokotuskat-
tavuus laajeni muita ripeämmin ja talous päästiin avaa-
maan varhemmin. Maan työttömyys on laskenut lähes 
pandemiaa edeltävälle tasolle ja palkat ovat hieman 
trendikasvun yläpuolella. Inflaatio on kuitenkin ollut 
kovassa kasvussa ja ennakoivien indikaattoreiden mu-
kaan sen odotetaan yhä kiihtyvän. Myös rahapolitiikka 
on kiristynyt, keskuspankkikorkoa on maaliskuussa 
nostettu ja pitkät korot ovat olleet nousussa. Toki myös 
Brexit ja Venäjän aloittaman sodan vaikutukset heijas-
tuvat maan kasvuprofiiliin tulevaisuudessa. Iso-Britan-
nian talous tulee kasvamaan kuluvana vuonna 3,6 pro-
senttia ja hidastuu ensi vuonna 1,3 prosentin tietämille. 

Nousseet raaka-ainehinnat vauhdittavat myös Ruotsin 
inflaation kasvua, joten rahoitusolot ovat kiristymään päin 
myös Ruotsissa. Vaikka kuluttajien luottamus talouteen 
näyttää laskeneen huomattavasti viimeisten kuukausien 
aikana, tuotannon eri indikaattorit viestivät edelleen melko 
positiivisista tulevaisuuden näkymistä.  Bruttokansantuot-
teen kasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna vain hie-
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man syksyn ennustetta matalampi, noin 3,1 prosenttia ja 
hidastuvan 2,7 prosenttiin vuonna 2023.

Globaalin energian ja raaka-aineiden hintojen nou-
su vaikuttaa myös jonkin verran Japanissa, joka on 
perinteisesti maahantuonut öljyä ja maakaasua muun 
muassa Venäjältä. Osaltaan hienoisen inflaation myö-
tä kotitalouksien kulutus on ollut hieman laskussa, 
mutta tuotannon ja palveluiden ennakoivat indikaatto-
rit ennustavat kasvun pysyvän kohtuullisena. Japanin 
talouskasvun arvioidaan olevan 3,3 prosenttia vuonna 
2022 ja 1,8 prosenttia vuonna 2023. 

INFLAATIO JA KOROT NOUSUSSA

Rahoitusolot ovat kiristyneet ympäri maailman. Koska 
inflaatio on voimakasta, se ei ole enää tilapäinen ilmiö ja 
siksi suurimpien keskuspankkien uskotaan tiukentavan 
rahapolitiikkaansa tulevien vuosien aikana. Euroalueen 
inflaatio nousi 7,5 prosenttiin maaliskuussa. Euroopan 
keskuspankki ilmoitti viime kuussa, että se lopettaa ar-
vopaperiostot aikaistetusti, joten jo ensi kesänä voidaan 
nähdä ohjauskoron lähtevän nousuun. Myös Yhdysval-
loissa rahapolitiikka on kiristymässä. Fed nosti ohjaus-
korkoa prosentin neljäsosalla maaliskuussa ensi kertaa 
kolmeen vuoteen ja ilmoitti nostavansa korkoa vielä kuu-
desti kuluvana vuonna sekä jatkavansa nostoja myös 
ensi vuonna. Nostotarve on huomattavan suuri, jotta in-
flaatiokierre laantuu. Kiristyvän rahapolitiikan linja onkin 
alkanut näkyä koroissa, futuurien ja valtionobligaatioiden 
arvot ovat jo kohonneet.

Tuottaja- ja kuluttajahinnat jatkavat historiallisesti 
jyrkempään nousuun ympäri maailman (kuvio 1). Eks-
pansiivinen finanssipolitiikka ja asuntojen arvonnousu 
lisäsi kotitalouksien kulutusta kestokulutushyödykkei-
siin sekä muuhun asumiseen liittyvään kulutukseen 
viime vuonna. Markkinoilla vallitsee yhä kysynnän ja 
tarjonnan epäsuhta, joka tulee supistumaan hiljalleen, 
sillä hyödykkeiden valmistaminen ja toimittaminen on 
kasvaneiden raaka-ainehintojen myötä kalliimpaa.

Öljyn hinta on ollut ennätyskorkealla vuoden ensim-
mäisen kvartaalin aikana, mutta sen odotetaan laske-
van vuoden loppua kohti, kun uusia ratkaisuja ja öljyläh-
teitä otetaan käyttöön. Öljyn hinta saattaa pysytellä yli 
100 dollaria barrelilta niin kauan kuin sota jatkuu. Myös 
maakaasun hinta on ampunut ylös kuten ovat myös 
maataloustuotteiden ja perusmetallien hinnat. 

Historiallisesti korkeat inflaatio-odotukset ja julki-
nen velkaantuminen ovat jo vaikuttaneet myös pitkiin 
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korkoihin. 10-vuotisten valtionlainojen korot ovat olleet 
nousussa muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa, 
Suomessa ja Ruotsissa (kuvio 2) ja Yhdysvaltain 10 
vuoden valtionobligaatiot ovat nousseet jo yli 2,3 pro-
senttiin. Korkojen nykyisen kasvuvauhdin arvioidaan 
kuitenkin laantuvan epävarmuuden hälvetessä ja lähe-
nevän aikanaan ohjauskorkojen tasoa, kun keskuspank-
kien tavoitekorko saavutetaan. Arvoimme Suomen val-
tionlainojen keskimääräisen vuosikoron olevan vuonna 
2023 hieman alle 1,1 prosenttia ja vajaat 1,3 prosenttia 
vuonna 2024. Saksan osalta valtionlainojen korkotaso 
saattaa olla keskimäärin hieman alle 0,8 prosenttia ensi 
vuonna ja vajaan prosentin luokkaa vuonna 2024. Ruot-
sin osalta vastaavat keskimääräiset korot lähestynevät 
vuonna 2023 noin 1,2 prosenttia ja 1,4 prosenttia vuon-

na 2024. Yhdysvaltojen osalta valtionvelkakirjalainako-
ron ennustetaan olevan keskimäärin kolme prosenttia 
ensi vuonna ja laskevan 2,5 prosenttiin vuonna 2024.

Tulevaisuuden globaalin kasvun osalta merkittävä 
kysymys on, millä tahdilla suurimpien talouksien päät-
täjät nostavat korkoja tulevien kvartaaleiden aikana? 
Missä määrin talouskasvua priorisoidaan, vai suitsi-
taanko laukkaavaa inflaatiota?


