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KANSAINVÄLINEN TALOUS

Venäjän aloittaman 
sodan pitkittyminen 
Ukrainassa varjostaa 
kansainvälistä 
taloutta

 » Sodan pitkittyminen uhkaa energiamarkkinoita 

 » Sota ja Kiinan talouskasvun hidastuminen vaimenta-
vat talouskasvua Euroopassa ja muualla 

 » Koronaviruspandemiasta toipuminen sekä tarjonta-
häiriöt energia- ja raaka-ainemarkkinoilla ovat johta-
neet poikkeukselliseen inflaatioon 

 » Yhdysvalloissa inflaatio on jo saavuttanut huippunsa, 
euroalueella ei 

 » Euroalueella taantuma jäänee lyhytaikaiseksi

KANSAINVÄLISET ENNUSTELAITOKSET OVAT 
KORJANNEET ENNUSTEITAAN ALASPÄIN

Ukrainassa käydyn sodan jatkuminen on saanut useim-
mat kansainväliset instituutiot tarkentamaan tärkeim-
pien kansantalouksien kuten Yhdysvaltojen, euroalueen 
ja Kiinan kasvuarvioita alaspäin.

Kansainväliset instituutiot, talouden tarkkailijat ja ana-
lyytikot ovat esittäneet toisistaan poikkeavia arvioita Yh-
dysvaltojen taloudesta. Vuoden 2022 kahdella ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä Yhdysvaltojen talouskasvu oli 
negatiivista edellisneljännekseen verrattuna, mutta vuo-
sitason kasvu oli lievästi positiivista. Nämä huomiot ja 
Ukrainassa käydyn sodan aiheuttaman epävarmuus ovat 
saaneet monet ennustamaan Yhdysvaltoihin taantumaa. 

Heikosta alkuvuodesta huolimatta useimmat now-
casting-mallit ja reaaliaikaiset taloudellisen toiminnan in-

dikaattorit viittaavat positiiviseen talouskasvuun vuoden 
2022 kolmannella neljänneksellä, ja myös työllisyyden 
kasvu on ollut kuluvan vuoden aikana tasaista. Nämä 
tekijät ja inflaatiopaineiden väheneminen ovat saaneet 
talousennustajat arvioimaan sekä vuoden 2022 että kah-
den seuraavan vuoden talouskasvun positiiviseksi. 

Euroalueella tilannekuva on synkempi venäläiseen 
kaasuun kohdistuvan suuremman riippuvuuden vuok-
si. Tärkeät kansantaloudet, kuten Saksa ja Italia, ovat 
luottaneet siihen, että ne saavat kaasua Venäjältä koti-
talouksien ja teollisuuden käyttöön. Venäjältä saapuvan 
kaasun määrän yhtäkkinen supistuminen on johtanut 
pessimistisiin arvioihin siitä, voivatko Euroopan maat 
välttyä energian säännöstelyltä talvella. Lisäksi pitkäai-
kainen kuivuus suuressa osassa Eurooppaa on johtanut 
energiantuotannon supistumiseen ja lisännyt öljyn kulje-
tuskustannuksia. Tämä lisää tuotantokustannuksia edel-
leen, mikä rajoittaa taloudellista toimintaa. 

Viimeaikaiset tiedot Euroopan maihin varastoidun 
kaasun määrästä ovat kuitenkin vastanneet edellisten 
vuosien tasoa, mikä osoittaa, että ongelmissa olevat 
maat ovat onnistuneet korvaamaan kaasun tuontia 
muualta. Lisäksi öljyn hinta on laskenut voimakkaasti 
toukokuun huippuarvoista.  

Kuva: Pixabay
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Yleisesti ottaen useimmat nowcasting-mallit ja luot-
tamusindikaattorit viittaavat siihen, että jälkimmäinen 
vuosipuolisko tulee olemaan euroalueella ongelmallinen, 
ja ne ennakoivat taantumaa. Heikosta jälkimmäisestä 
vuosipuoliskosta huolimatta useimmat talousennustajat 
odottavat talouskasvun olevan positiivista euroalueella 
vuosina 2022, 2023 ja 2024. Iso-Britannian bruttokan-
santuotteen oletetaan kuitenkin supistuvan vuonna 2023 
sekä pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2024. Enna-
koimattoman maailmanlaajuisen geopoliittisen tilanteen 
ohella brittien talouteen vaikuttavat edelleen Brexitin kiel-
teiset seuraukset.

Koronaviruspandemia on hellittänyt useimmissa kan-
santalouksissa, mutta Kiina on pyrkinyt edelleen korona-
viruksen täydelliseen eliminointiin. Liikkumisrajoitukset 
suurissa kaupungeissa, kuten Shanghaissa, ovat aiheut-
taneet lukuisia keskeytyksiä taloudelliseen toimintaan, 
mikä on ilmennyt talouden melko heikkona suoriutumi-
sena vuoden 2022 alkupuoliskolla. Useimmat talousen-
nustajat ovat ennustaneet Kiinan kansantaloudelle kohta-
laisen alhaista BKT-kasvua lähivuosiksi, koska kotimaista 
kysyntää ei ole onnistuttu lisäämään ja koska kiinteistö-
markkinoilla on vakavia ongelmia.

INFLAATIO JA RAAKA-AINEIDEN HINNAT

Öljyn hinta on laskenut merkittävästi toukokuussa saa-
vutetun huipputason jälkeen. Useiden raaka-aineiden ja 
viljojen hinnat ovat seuranneet samankaltaista trendiä. 
Tästä huolimatta öljyn ja monien muidenkin raaka-ai-
neiden hinnat ovat yhä erittäin korkealla tasolla. Useat 
indikaattorit viittaavat siihen, että maailmantalouden pul-
lonkaulat ovat osin häviämässä. Tämän voidaan odottaa 
vähentävän inflaatiopaineita.

Inflaatiovauhti on hidastunut huipputasostaan Yhdys-
valloissa ja osin myös euroalueella. Yhdysvalloissa tämä 
näkyy yritysten ja kotitalouksien inflaatio-odotusten hei-
kentymisenä. Tästä huolimatta inflaation tuleva kehitys 
Yhdysvalloissa on epävarmaa, koska työvoimakustannuk-
set ovat selvässä kasvussa.   

Euroalueen inflaationäkymät eroavat oleellisesti 
Yhdysvaltojen näkymistä ennen kaikkea venäläiseen 
kaasuun kohdistuvan riippuvuuden vuoksi. Tämän 
energialähteen tarjonnan supistuminen ja suurta osaa 
Eurooppaa kohdannut pitkällinen kuivuus ovat kohotta-
neet energian hinnat erittäin korkealle tasolle, mikä on 
lisännyt tuotantokustannuksia ja edelleen inflaatiota.  
Euroalueen pohjainflaatio on pysynyt kuitenkin melko 
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Euroalue Saksa Suomi Yhdysvallat

Lähde: Eurostat

Suomi, Saksa ja euroalue: yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI). 
Yhdysvallat: lähin vastaava kuluttajahintaindeksi.

KUVIO 1. KULUTTAJAHINTOJEN NOUSU SUOMESSA, 
SAKSASSA, EUROALUEELLA JA YHDYSVALLOISSA
2018:01–2022:08

KANSAINVÄLINEN TALOUS

Kokonaistuotannon
määrän kasvu (%)

2021 2022e 2023e 2024e
Yhdysvallat 5,7 2,3 1,6 2,0
Kiina 8,1 3,8 4,7 4,1
Eur-19 5,3 2,6 1,6 2,0

EKP:n ohjauskorko (%) 0,0 0,5 2,0 2,0
3 kk:n Euribor (%) -0,6 1,2 3,0 2,5
USD/EUR 1,18 1,05 1,00 1,05
Öljyn hinta (USD/barreli) 70 102 93 80
Euroalueen inflaatio (%) 2,6 7,1 4,0 2,1

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

Korot, valuuttakurssit ja hinnat ovat vuosikeskiarvoja.

alhaisena ja palkat eivät ole vielä reagoineet voimak-
kaasti inflaatioon. Tämä vähentää palkkojen ja hintojen 
nousukierteen vaaraa.



Kansainvälinen talous TALOUSENNUSTE 10

OHJAUSKOROT

Kiihtynyt inflaatio on saanut sekä Euroopan keskuspan-
kin (EKP:n) ja Yhdysvaltojen keskuspankin nostamaan 
ohjauskorkojaan. Kuluvan vuoden heinäkuussa Yhdys-
valtojen keskuspankin ohjauskorko (Fed funds rate) 
nostettiin 2,5 prosenttiin, ja EKP nosti ohjauskorkoaan 
0,5 prosenttiin. Syyskuun kahdeksantena päivänä EKP 
ilmoitti, että se nostaa ohjauskorkojaan vielä 0,75 pro-
senttiyksikköä lisää ja että koronnostoja jatketaan myös 
tulevaisuudessa.

Kumpikin edellä mainittu ohjauskorko on edelleen al-
haisella tasolla verrattuna finanssikriisiä edeltäviin vuo-
siin. Voimakkaasta inflaatiosta ja EKP:n äskettäisestä 
ilmoituksesta huolimatta on useita perusteita olettaa, 
että myös lähivuosina ohjauskorot jäävät kauas finans-
sikriisiä edeltäneestä huipputasosta. Talouskasvu hii-
puu Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja inflaation pääsyyn 
muodostava raaka-aineiden hintojen nousu on jo hidas-
tumassa. Lisäksi myös keskuspankkien finanssikriisiä 
seuranneina vuosina toteuttamat poikkeuksellisen suu-
ret arvopaperiostot voivat heikentää ripeän koron noston 
edellytyksiä.

Ennusteskenaariossamme ohjauskorot nousevat vä-
hitellen niin, että EKP:n ohjauskorko on vuonna 2024 kes-
kimäärin kaksi prosenttia ja Yhdysvaltojen ohjauskorko 
neljä prosenttia. Euribor-viitekoron tai Suomen valtionlai-
nojen korkojen ei ennusteskenaariossamme oleteta nou-
sevan dramaattisesti ohjauskorkoa suuremmiksi. 
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Yhdysvallat Saksa Suomi Ruotsi

Lähde: Sveriges Riksbank

KUVIO 2. 10-VUOTISTEN VALTIONLAINOJEN 
KOROT SUOMESSA, SAKSASSA, RUOTSISSA JA 
YHDYSVALLOISSA
2018/1–2022/35
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