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Kohti globaalia taantumaa
•

Maailmantalouden noususuhdanne on lähenemässä loppuaan.

•

Merkit Yhdysvalloista ja Kiinasta ennakoivat hidastuvaa talouskasvua.

•

Keskuspankkien toimet ja omaisuuserien ylikorkeat arvostustasot ovat luoneet edellytykset globaalille
deflaatiolle.

•

Globaalin markkinaromahduksen riski on kasvanut edelleen.

Maailmantalouden kasvun kiihtymisestä on puhuttu
paljon viime aikoina. Euroalueen, Kiinan ja
Yhdysvaltojen talouskasvun odotetaan nopeutuvan
ja nostavan globaalin talouskasvun kolmeen ja
puoleen prosenttiin tai jopa sen yli lähivuosina.2
Näkemyksemme mukaan maailmantalouden suunta
on kuitenkin toinen. Kiina ja Yhdysvallat ovat
vajoamassa taantumaan, joka käynnistää globaalin
deflaation. Tämän aiheuttamat voimakkaat
korjausliikkeet arvopapereiden markkinoilla voivat
johtaa taantumaan ja globaaliin pankkikriisin.
Kiina kannatteli maailmantalouden kasvua viime
vuonna (ks. Q-review 1/2017). Tänä vuonna
euroalueen nopeutunut talouskasvu on herättänyt
toiveita Euroopan siirtymisestä Kiinan tilalle.
Kiinan rooli maailmantaloudessa on kuitenkin
kasvanut huomattavasti viimeisten kahdeksan
vuoden aikana samalla kun Euroopan rooli on
pienentynyt. Liitteen kuviossa 1 esitetään
euroalueen, Kiinan ja Yhdysvaltojen osuudet
globaalista pääoman muodostuksesta sekä
kyseisten maiden viennin osuudet suhteessa
bruttokansantuotteeseen (BKT). Kiinan rooli
globaalissa pääomanmuodostuksessa on noussut
hyvin korkeaksi samalla kun Euroopan osuus on

pienentynyt. Viennin osuus Kiinan BKT:sta on
myös kutistunut samanaikaisesti kuin euroalueen
viennin osuus on noussut jo lähes 45 prosenttiin
BKT:sta.
Vaikka Euroopan rooli maailmantaloudessa on
edelleen huomattava, monet sen maat ovat
keskittyneet
talouskasvun
nopeuttamiseen
3
vientiään
kasvattamalla.
Maailmantalouden
moottorilla on oltava huomattava rooli globaalissa
pääoman muodostuksessa ja/tai kulutuksessa.
Euroopalla ei tällä hetkellä ole näistä kumpaakaan.
Elleivät Saksa ja muut Euroopan ylijäämämaat
ryhdy massiiviseen investointikampanjaan, mikä
on epätodennäköistä, Eurooppa ei kykene
kannattelemaan maailmantalouden kasvua.
Yhdysvaltojen
ja
Kiinan
yhteenlaskettu
pääomatuotanto vastaa tällä hetkellä noin 40
prosenttia koko maailman investoinneista, joten
niiden rooli maailmantalouden moottoreina
kiistaton.
Tämän
vuoksi
arvioitaessa
maailmantalouden lähitulevaisuuden näkymiä, on
keskityttävä
Yhdysvaltojen
ja
Kiinan
talousnäkymiin.

1

GnS Economics kiittää Min Zhuta hänen avustaan kiinankielisen aineiston käsittelyssä.
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Katso esim. IMF: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
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Kiina on myös Euroopan Unionin toiseksi suurin vientimaa (Yhdysvallat on suurin) ja Kiinasta tuodaan eniten tuotteita EU:hun.
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Yhdysvaltojen ikääntynyt nousukausi
Talouskasvun voidaan ajatella koostuvan kahdesta
komponentista: pitkän aikavälin trendistä ja
vaihteluista tuon trendin ympärillä. Teknologinen
kehitys ja tuottavuuden kasvu määrittelevät pitkän
aikavälin
trendin
lisäämällä
tuotantomahdollisuuksia.
Trendin
ympärillä
tapahtuvat vaihtelut, eli suhdannevaihtelut syntyvät
talouskasvun kannalta tärkeiden lyhyen aikavälin
tekijöiden muutoksien seurauksena. Näistä
keskeisimpiä on velka. Nousukauden aikana
kotitaloudet lisäävät kulutustaan ja yritykset
tuotantoaan
investoimalla,
mikä
näkyy
antolainauksen kasvuna. Noususuhdanteen aikana
kuluttajien ja yrityksien velka kasvaa, jolloin
heidän täytyy lopulta rajoittaa luotonottoaan. Myös
pankit rajoittavat luotonantoaan riskien kasvaessa.
Nousukausi
synnyttää
tuottamattomia
investointeja,
mitkä
rajoittavat
yritysten
tuloksentekokykyä. Nousukauden lopussa korot
ovat myös usein korkealla (suhteessa velan
määrään),
mikä
asettaa
lisärajoitteita
velkaantumiselle. Velan määrä taloudessa vähenee
ja talous alkaa supistua. Tämä jatkuu, kunnes
kuluttajien ja yrityksien velka on pienentynyt
riittävästi ja tuottamattomat liiketoimet on ajettu
alas. Lopulta kuluttajat ja yritykset alkavat jälleen
kasvattaa kulutustaan ja investointejaan, mikä
näkyy lainanoton kasvuna. Tämä käynnistää uuden
nousukauden.
Pitkään
jatkuneen
nousukauden
vaiheen
määrittelyssä luoton määrän muutoksilla on
keskeinen
rooli.
Yhdysvaltojen
nykyinen
nousukausi on kestänyt jo kahdeksan vuotta tehden
siitä kolmanneksi pisimmän noususuhdanteen
toisen maailmansodan jälkeen. Kuviossa 2 on
esitetty kuluttajien ja rahoitusalan ulkopuolisten
yritysten luottojen määrä suhteessa BKT:hen. Se
kertoo, että kummatkin ovat yli aikaisemman
huippunsa.
Luottopulssi kertoo uusien luottojen kasvun
muutoksesta. Se onkin tärkeä suhdanneindikaattori

pitkään jatkuneissa nousukausissa ja taantumissa
(ks. liite 2). Jos luottopulssi on negatiivinen,
yritykset
ovat
supistamassa
tuotantoaan.
Kuluttajien negatiivinen luottopulssi puolestaan
kertoo muutoksesta kohti vähäisempää kulutusta.
Kuviossa 3 esitämme Yhdysvaltojen luottopulssin.
Se on vaihdellut melko voimakkaasti positiivisen ja
negatiivisen välillä vuosien 2007 – 2009 taantuman
jälkeen. Luottopulssi laski voimakkaasti vuoden
2011 alussa, mutta nousi selvästi vuoden
loppupuolella ja vuoden 2012 alussa. Nyt pulssi on
jälleen selkeästi negatiivinen.
Kuviossa 4 esitämme Yhdysvaltojen yksityisen
sektorin
velkojen
tärkeän
alakategorian,
kaupanalan ja teollisuuden luottopulssi. Kuvioiden
3 ja 4 vertailu kertoo, että kummatkin luottopulssit
ovat negatiivisia. Taantuman ulkopuolinen
kaupanalan ja teollisuuden luottopulssi on myös
negatiivisimmillaan
sitten
vuoden
1988
ensimmäisen kvartaalin (joka seurasi vuoden 1987
osakemarkkinaromahdusta).
Luottopulssi
voi
aina
kääntyä
takaisin
positiiviseksi. Yhdysvalloissa luottoehdot ovatkin
hieman helpottuneet tietyissä luottoluokissa
keskuspankin (Fed) koronnoston jälkeen. Syy tähän
poikkeavaan kehitykseen on epäselvä (korkojen
noston pitäisi kiristää luotonsaantia), mutta
esimerkiksi autolainojen ehdot ovat jatkaneet
kiristymistään. Tämä on merkittävää, sillä
automarkkina vastaa noin 20 % kuluttajien
kokonaiskulutuksesta. Kun autojen myynti kääntyy
laskuun, se näkyy yleensä nopeasti myös laajemmin
kuluttajien käyttäytymisessä. Uusien autojen
myynnin lasku (ks. kuvio 5) onkin huolestuttava
enne Yhdysvaltojen taloudelle.
Jos kyseessä olisi esimerkiksi vuosi 2013, emme
olisi huolissamme. Kuluttajien ja yritysten
velkaantuneisuus oli tuolloin vielä melko selvästi
entisen huippunsa alapuolella ja korot olivat
matalalla. Nyt kuluttajien ja yritysten luoton määrä
on korkeampi kuin koskaan ja korot ovat nousussa.
2
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Luottopulssin kääntyminen takaisin positiiviseksi
onkin epätodennäköistä.
On itseasiassa hankala nähdä, mistä talouskasvun
nopeutuminen voisi syntyä. Kuluttajien ja esim.
pienien ja keskisuurten yritysten luottamus on
huipussaan. Viime vuoden lopussa Yhdysvaltojen
valtionvelka
oli
105
prosenttia
bruttokansantuotteesta ja poliittinen ilmapiiri on
kiristynyt. Presidentti Trumpilla on vastassaan
voimakas ja sitkeä oppositio, jonka voimaa
presidentin hallinnolliset virheet ovat kasvattaneet.
Näkemyksemme
mukaan
elvytysohjelman
läpimeno kongressissa ja senaatissa onkin hyvin
epävarmaa. Vaikka elvytysohjelma läpäisikin
kummatkin kamarit, se todennäköisesti muuttuisi
matkalla huomattavasti aiottua pienemmäksi. Jos
elvytyspaketti kuitenkin saataisiin läpi nopealla
aikataululla, voisi se nopeuttaa talouskasvua
muutaman kvartaalin ajaksi. Kyseessä olisi siis
siinäkin tapauksessa vain kasvun väliaikainen
nopeutuminen.
Osakemarkkinoilla on todennäköisesti huomattava
rooli
Yhdysvaltojen
lähitulevaisuuden
talouskehityksessä. Osakkeiden arvostustasot ovat
nousseet
hyvin
korkealle
keskuspankkien
”likviditeettioperaatioiden” (ks. Q-review 1/2017)
sekä
presidentti
Trumpin
talousohjelman
nostattaman innostuksen tukemana. Osakkeiden
arvostustaso
suhteessa
nimelliseen
bruttokansantuotteeseen onkin ollut näin korkealla
aikaisemmin vain kerran toisen maailmasodan
jälkeen: IT-kuplan huipulla vuosituhannen
vaihteessa (ks. kuvio 6). Osakemarkkinoilla toisin
sanoen odotetaan nopeamman talouskasvun
johtavan
yritysten
kasvaviin
voittoihin.
Ensimmäisen kvartaalin tulokset olivatkin erittäin
hyviä, mutta talouden synkkenevät näkymät eivät
lupaa hyvää yritysten loppuvuoden tuloksille.
Osakemarkkinoiden arvostustasot ja luottamus ovat
vahvasti korreloituneita (ks. kuvio 7). Jos
osakkeiden arvot alkavat laskea, kuluttajien
luottamus
laskisi
myös
johtaen
kasvun

hidastumiseen, mikä laskisi osakkeiden arvoja ja
kuluttajien luottamusta vielä alemmas. Tämä
käynnistäisi deflaatiokierteen, joka johtaisi
taantumaan tai jopa lamaan Yhdysvalloissa.
Keskuspankkien luoma keinotekoinen likviditeetti
pakenisi maailman arvopaperimarkkinoilta johtaen
markkinoiden romahtamiseen ja globaaliin
taantumaan. Yhdysvaltojen osakemarkkina voi
toisin
sanoen
pitää
otteessaan
koko
maailmantalouden kohtaloa.
Negatiivinen luottopulssi yhdistettynä pitkään
jatkuneeseen
nousukauteen,
korkeisiin
velkatasoihin
sekä
hankalaan
poliittiseen
tilanteeseen antaa Yhdysvaltojen taloudesta
huolestuttavan kuvan. Vaikka kasvu toisella
kvartaalilla nopeutuisikin, on epätodennäköistä,
että nopeutuminen olisi pysyvää. Ilman jonkinlaista
isoa positiivista shokkia Yhdysvaltojen talous on
ajautumassa taantumaan.
Kiina tien päässä
Olemme seuranneet tiiviisti Kiinan talouden
kehitystä jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2014
joulukuussa kirjoitimme (ks. Q-review 4/2014):
Jos Kiinan talous ajautuisi varsinaiseen
taantumaan, kannattamattomien investointien
määrä kasvaisi räjähdysmäisesti ja seurauksena
olisi syvä taloudellinen kriisi, joka voisi laukaista
myös globaalin rahoitusmarkkinakriisin.
Pahaenteisesti kansainvälisen luoton määrä alkoi
vähetä Kiinassa seuraavana vuonna signaloiden
pääomapaon alkamista (ks. kuviot 8 ja 9).
Samanaikaisesti Kiina alkoi tukea taloutta
kasvattamalla julkisia menoja (ks. kuvio 10).
Kuten vuonna 2014 ennakoimme, massiiviset
tuottamattomat
investoinnit
ovat
Kiinan
talouskasvun hidastumisen perussyy. Investointien
ja tuotannon kasvun suhde (incremental capitaloutput ratio, ICOR) on noussut Kiinassa
huomattavan korkeaksi. Virallisia BKT-lukuja
3
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käyttäen ICOR -suhde oli viime vuonna 6,9, kun se
vuonna 2007 oli vain 2,9.4 Tämä tarkoittaa, että
tuotannon lisääminen yhdellä juanilla vaatii noin
seitsemän juanin verran investointeja. Tämä näkyy
myös tuottavuuden kehityksessä. Kun Kiinan
kokonaistuottavuus kasvoi keskimäärin 2,9
prosentin vauhtia vuosien 2000 ja 2007 välillä,
vuosien 2009 ja 2016 välillä se kasvoi enää 0,13
prosentin vauhtia.5 Vuosina 2015 ja 2016
kokonaistuottavuus jopa laski 2,3 ja 1,6 prosentilla.

paniikki voi alkaa äkillisesti ja vähäisestä syystä.
Yritysten velkakirjojen määrän vähenemistä
vuoden alussa voidaan pitää jonkinasteisena
varoituksena (ks. kuvio 11). Vaikka velkakirjojen
määrä on kääntynyt jälleen nousuun, se että
velkakirjojen määrä on alun perin laskenut voi
ennakoida
yritysten
ajautumista
maksukyvyttömyyteen. Koska Kiinassa ei olla
totuttu konkursseihin, voivat ne laukaista paniikin
rahoitusmarkkinoilla.

Tuottavuuskehityksen alkaessa hidastua Kiinan
viranomaiset
käynnistivät
velkaelvytyksen
talouskasvun ylläpitämiseksi. Velan määrä
Kiinassa kasvaa tällä hetkellä lähes kolme kertaa
nopeammin kuin tuotanto. Vuonna 2007 velan
määrä suhteessa BKT:hen oli noin 118 %. Viime
vuoden kolmanteen kvartaaliin mennessä määrä oli
noussut 208 prosenttiin (ks. Q-review 1/2017).
Luottoluokittaja Moodysin Investor Service on
arvioinut Kiinan varjopankkisektorin kooksi 8,5
biljoonaa dollaria. Tämä huomioiden Kiinan
yksityisen velan määrä suhteessa BKT:hen olisi
lähes 300 %, mikä on pelottava luku kehittyvälle
taloudelle. Kiinan velkavetoinen kasvumalli onkin
tulossa tiensä päähän.

Kiinan huolestuttava luottoekspansio on myös ollut
keskeinen tekijä maailmantalouden toipumisen
sekä nk. reflaatiokaupan (reflation trade) taustalla
(ks. Q-review 1/2017). Se on nostanut hintoja
monissa hyödyke- sekä arvopaperiluokissa. Kun
Kiinan velan kasvu hidastuu tai kääntyy laskun,
tulee
tämä
näkymään
arvopaperien
ja
hyödykkeiden hinnoissa globaalisti.

Ei siis ollut mikään yllätys, että Kiina aloitti
pääomanviennin rajoitukset viime vuoden lopussa.
Tämän vuoden alussa Kiina myös aloitti
rahoitusmarkkinoiden likviditeetin rajoittamisen.
Tätä on tehty mm. nostamalla vakuudellisten
arvopapereiden, eli ns. repo-markkinan sekä
keskuspankin lainaikkunan (lending facility)
korkoja. Suuri kysymys onkin, kuinka hyvin
viranomaiset
onnistuvat
likviditeetin
pienentämisessä
käynnistämättä
paniikkia
rahoitusmarkkinoilla. Toistaiseksi kaikki on
mennyt kohtuullisen hyvin. Koska velan määrä
Kiinan taloudessa on kuitenkin huomattavan suuri,

On mahdollista, että Kiinan viranomaiset pyrkivät
tekemään kaikkensa, jotta talous ei romahtaisi
ennen
loka-marraskuussa
pidettävää
yhdeksättätoista Kiinan kommunistisen puolueen
kokousta.6 Emme kuitenkaan tiedä, kuinka paljon
Kiinan keskuspankki (Kiinan kansanpankki, PBoC)
enää pystyy markkinoihin vaikuttamaan. Kun
tunnelma velkavivutetuilla markkinoilla muuttuu
pessimistiseksi, sitä ei ole mahdollista kääntää
takaisin positiiviseksi lisäämällä likviditeettiä
(velkaa). Markkinamekanismi lopulta aina voittaa
valtiojohtoisen suunnittelun. Kiinan viranomaiset
voivat
myös
(oikein)
ennakoida,
että
maailmantalous on matkalla uuteen taantumaan,
joka voi osoittautua tavallista syvemmäksi. Tämän
takia he voivat säästellä ”ruutiaan”, jotta heillä olisi
vielä keinoja vaikuttaa markkinoihin ja talouteen
taantuman koittaessa. Tämä puolestaan voi johtaa
siihen, että he joutuvat antamaan markkinavoimille
enemmän sananvaltaa kuin haluaisivat, mikä voi

4

5

Virallisesta BKT-luvusta pitää huomioida, että se voi olla
paljon suurempi kuin todellinen BKT.

Conference Board, Total Economy Database, alternative
TFP measure for China: https://www.conferenceboard.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762.
6

Edellinen kokous pidettiin marraskuussa vuonna 2012.
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johtaa
yllättäviin
heilahduksiin
arvopapereiden markkinoilla.

esim.

Riippumatta Kiinan viranomaisten valitsemasta
politiikkalinjasta,
se tulee
todennäköisesti
muuttumaan syksyn kokouksen jälkeen. Tällöin voi
jopa olla mahdollista, että Kiina lopettaa
elvytystoimet, antaa markkinoiden romahtaa ja
pyrkii vain siivoamaan romahduksen jättämän
taloudellisen kaaoksen. Toinen vaihtoehto on
likviditeetin vähittäinen poistaminen markkinoilta.
On kuitenkin hankala kuvitella miten tämä
onnistuisi kontrolloidusti nykyisillä velan ja
tuottamattomien investointien tasoilla.
Onkin syytä alkaa varautua myös Kiinan
talouskriisiin. Kiinan taloustilanteeseen vaikuttaa
keskeisesti
myös
Yhdysvaltojen
osakemarkkinoiden kehitys. Jos markkinat
romahtavat, näkyvät vaikutukset nopeasti myös
Kiinassa.
Ennusteet
Arviomme mukaan huomattavan korjausliikkeen
tai romahduksen todennäköisyys arvopaperien
markkinoilla on 75 % seuraaville 12 kuukaudelle.
Arviomme mukaan uuden globaalin finanssikriisin
käynnistymisen todennäköisyys seuraavien 12
kuukauden aikana on 65 %. Todennäköisyys, että
finanssikriisi kehittyisi edelleen systeemikriisiksi
seuraavien 12 kuukauden aikana on arviomme
mukaan 15 %.
Taulukossa 1 esitämme Yhdysvaltojen, euroalueen
ja Suomen reaalisen bruttokansantuotteen (BKT)
kasvuennusteet seuraaville kahdelle vuodelle.
Taulukko 1. Yhdysvaltojen, euroalueen ja Suomen reaalisen
BKT:n kasvun nowcastit (nc) sekä BKT:n kasvuennusteet
(prosenttia). Lähde: OECD, Tilastokeskus ja GnS Economics.
Neljännes
2016
2017:1
2017:2 (nc)

Suomi
1,31
1,60
0,78

Euroalue
1,68
0,50
0,66

Yhdysvallat
1,88
0,17
0,80

2017:3
2017:4
2017
2018

0,79
0,61
3,8
0,7

0,36
0,25
1,8
0,4

0,52
0,49
2,0
1,5

Ennusteemme tälle vuodelle ovat vielä hyvin
lupaavia. Niiden mukaan Suomen talouskasvu
kiihtyisi tänä vuonna jopa 3,8 prosenttiin, mutta
laskisi ensi vuonna 0,7 % prosenttiin. Euroalue ja
Yhdysvallat kasvaisi kumpikin tänä vuonna noin
kahden prosentin vauhtia. Ensi vuonna euroalueen
talouskasvu hidastuisi 0,4 prosenttiin ja
Yhdysvaltojen
1,5
prosenttiin.
Konsensusennusteemme toisin sanoen ennakoi
globaalin noususuhdanteen loppumista tähän
vuoteen. Ennusteemme on kuitenkin riippuvainen
Kiinan luottoekspansion ja Yhdysvaltojen
osakemarkkinaboomin jatkumisesta.
Taulukossa 2 esitämme kasvuennusteet tilanteessa,
jossa
Yhdysvaltojen
osakemarkkinan
romahtaminen tai vastaava suuri negatiivinen
shokki johtaa pankkikriisin käynnistymiseen
kuluvan vuoden neljännellä kvartaalilla.
Taulukko 2. Yhdysvaltojen, euroalueen ja Suomen reaalisen
BKT:n kasvun nowcastit (nc) sekä BKT:n kasvuennusteet
(prosenttia) kriisiskenaariossa. Lähde: OECD, Tilastokeskus
ja GnS Economics.
Kvartaali
2016
2017:1
2017:2(nc)
2017:3
2017:4
2017
2018

Suomi
1,31
1,60
0,78
-0,16
-1,72
0,5
-9,5

Euroalue
1,68
0,50
0,66
-0,25
-1,26
-0,4
-5,5

Yhdysvallat
1,88
0,17
0,80
-0,11
-0,93
-0,1
-3,2

Kriisiskenaariossa euroalueen ja Yhdysvaltojen
taloudet supistuisivat tänä vuonna hieman alle
prosentin, mutta ensi vuonna supistuminen kiihtyisi
-5,5 prosenttiin euroalueella ja -3,2 prosenttiin
Yhdysvalloissa. Suomen talouskasvu pysyisi vielä
plussalla tämän vuoden alkuvuoden hyvän vireen
johdosta, mutta ensi vuonna talous romahtaisi lähes
kymmenen prosenttia.
5

Maailmantalouden suhdanneanalyysi 8.6.2017
Johtopäätökset
Vaikka sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa on
selkeitä merkkejä talouden kääntymisestä kohti
taantumaa, nousukauden jatkumiseen on investoitu
valtavasti poliittista pääomaa. Yhdysvalloissa
presidentti
Trump
on
ottanut
kunniaa
osakemarkkinoiden noususta, Yanet Jellen
(keskuspankin johtaja) yrittää epätoivoisesti nostaa
korkoja ennen seuraavaa taantumaa, ja Kiinassa
kommunistinen puolue yrittää viivyttää taantumaa
vähintään syksyn puoluekokoukseen asti. Näiden
vahvojen poliittisten ambitioiden takia taantuman
alkua on poikkeuksellisen hankala ennustaa.
Maailman keskuspankit ovat myös todennäköisesti
hyvin tietoisia luomastaan hirviöstä. Jos
arvopaperimarkkinat
romahtaisivat,
niiden
rahapoliittiset poikkeustoimet (nollakorko ja
määrällinen keventäminen, QE) joutuisivat tiukan
tarkastelun alle. Vuosien 2007 – 2008
finanssiromahduksen jälkeen keskuspankkiirit
nimettiin sankareiksi. Nyt niitä odottaa täysin
toisenlainen rooli. Tämän vuoksi keskuspankkiirit
ovat todennäköisesti valmiita tekemään lähes mitä
tahansa
romahduksen
välttämiseksi.
Keskuspankkien toimissa onkin jo nähtävillä
epätoivon merkkejä. Näihin voidaan lukea vuoden
ensimmäisellä kvartaalilla nähty ennätyksellinen
markkinalikviditeetin lisäys (QE:eiden kautta),
Japanin keskuspankin osakemarkkinarahasto-ostot
Nikkei-indeksin laskupäivinä sekä Sveitsin
keskuspankin suuret osakeostot, joita se teki
etenkin tämän vuoden maaliskuussa. Ei olekaan
mitään takeita etteivät keskuspankkiirit voisi
turvautua vielä epätoivoisempiin keinoihin, kuten
(suoraan)
setelirahoitukseen
ja/tai
rahan
”helikopteripudotuksiin”.
Pitkällä aikavälillä markkinat kuitenkin voittavat
keskussuunnittelun. Mikään määrä keskuspankkien
luomaa
keinotekoista
(ei-markkinaehtoista)
likviditeettiä ei voi sanella markkinahintoja muuten
kuin väliaikaisesti. Määrällisten keventämisen (QE)
ja keskuspankkien vastaavien likviditeettiä
lisäävien ohjelmien ongelma on, että ne eivät
kasvata markkinoiden kohonneiden arvostustasojen

ylläpitämiseen tarvittavia tuloja tai velkojen
vakuuksia, vaan ainoastaan lisäävät nollia
arvopapereiden hintojen perään. Arvioiden mukaan
keskuspankit omistavat jo kolmanneksen kaikista
velkakirjoista. Tämä tarkoittaa, että sama määrä
nykyisestä
markkinalikviditeetistä
on
keinotekoista.
Kun
markkinoiden
usko
valtiojohtoisiin arvostustasoihin loppuu, hinnat
palautuvat reaalitalouden tuotto-odotuksien ja
riskien määrittelemälle tasolla. Nykytilanteessa se
tarkoittaa
massiivista
maailmanlaajuista
deflaatiota.
Markkinahintojen
tasapainottuminen
alkaa
todennäköisesti joko Kiinasta tai Yhdysvalloista,
koska nykyiset arvostustasot eivät kestä taantumaa
kummassakaan näistä maista. Tällä hetkellä on
kuitenkin lähes mahdotonta sanoa kummasta
tasapainottuminen alkaa. Arviomme on, että
prosessi alkaa Yhdysvalloista. Kuten olemme yllä
todenneet, Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on
epävarma, osakemarkkinoiden arvostustasot ovat
erittäin korkeat, nousukausi on kestänyt jo hyvin
pitkään, luottosykli näyttää kääntyneen ja
keskuspankin johtaja vaikuttaa päättäneen
koronnoston välttämättömyydestä.
Kaikki on siis valmiina suureen globaaliin
markkinaromahdukseen,
josta
maaliskuussa
varoitimme (ks. Q-review 1/2017). Olemme tässä
raportissa pyrkineet hahmottamaan tarkemmin sitä,
mistä
romahdus
todennäköisesti
alkaa.
Ylivelkaantunut Kiinan talous ja vaarallisille
arvostustasoille
päätyneet
Yhdysvaltojen
osakemarkkinat
ovat
todennäköiset
käynnistyspisteet. Keskuspankkien ja Kiinan
elvytystoimet kuitenkin tekevät taantuman ja/tai
romahduksen alkamisen ajankohdan ennakoinnista
poikkeuksellisen vaikeaa.
Näkemyksemme
mukaan
Yhdysvaltojen
osakemarkkina on ratkaisevassa roolissa. Kun se
alkaa laskea tai romahtaa, globaali deflaatio sekä
taantuma eivät seuraa kaukana perässä.
Markkinakaaosta odotellessa olisi hyvä alkaa
varautua
sen
tuloon.
Tämä
tarkoittaa
velkapositioiden purkamista, riskisten positioiden
6

Maailmantalouden suhdanneanalyysi 8.6.2017
suojaamista ja mieluusti useampaan valuuttaan
hajautettua vahvaa kassaa. Myrsky on tulossa, ja
siihen pitää olla varautunut.

Liitteet

Osuus globaaleista investoinneista ja viennin osuus BKT:sta
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Yhdysvallat

Euroalue

Osuus globaalista pääomanmuodostuksesta 2009

Osuus globaalista pääomanmuodostuksesta 2015

Viennin suhde BKT:hen (%) 2009

Viennin suhden BKT:hen (%) 2015

Kuvio 1. Pääomanmuodostuksen (investoinnit) maailmanlaajuinen osuus ja viennin osuus BKT:sta euroalueella, Kiinassa ja
Yhdysvalloissa. Lähde: Maailmanpankki.
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Kuluttajien ja rahoitussektorin ulkopuolisten yritysten luotot suhteessa
BKT:hen Yhdysvalloissa
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Kuvio 2. Kuluttajien ja rahoitussektorin ulkopuolisten yritysten luotot suhteessa BKT:hen. Lähde: St. Louis Fed ja BIS

Luottopulssi Yhdysvalloissa, 2000 Q1 - 2017 Q1
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Kuvio 3. Vuotuinen muutos (luottopulssi) Yhdysvaltojen pankkilainoituksen normalisoidussa kasvussa perustuen pankkien
lainanantoon sekä luottovakuusarvopapereihin (securities in bank credit). Lähteet: GnS Economics ja Fed St. Louis
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Kaupanalan ja teollisuuden luottopulssi Yhdysvalloissa, 2000 Q1 - 2017
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Kuvio 4. Vuotuinen muutos (luottopulssi) Yhdysvaltojen kaupanalan ja teollisuuden lainojen normalisoidussa kasvussa. Lähteet:
St. Louis Fed ja GnS Economics
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Kuvio 5. Kevyiden ajoneuvojen myynti Yhdysvalloissa, miljoonaa kappaletta. Lähde: U.S. Bureau of Economic Analysis
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Yhdysvaltalaisten osakkeiden markkina-arvo suhteessa BKT:hen, 1952 Q1
- 2017 Q1
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Kuvio 6. Liikkeellä olevien osakkeiden markkina-arvo suhteessa BKT:hen. Viimeisen kvartaalin luku on muodostettu Wilshire 5000
indeksin kehityksen avulla. Lähteet: Fed St. Louis ja GnS Economics

S&P 500 indeksi ja kuluttajien luottamus Yhdysvalloissa, tammikuu 2006
- huhtikuu 2017
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Kuvio 7. S&P 500 osakeindeksi (vasen pystyakseli) ja Michiganin yliopiston kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori (oikea
pystyakseli). Lähde: St. Louis Fed
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Kansainväliset pankkienväliset lainat ja kansainvälisten pankkien saatavat
Kiinassa, 2005 Q1 - 2016 Q2
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Kansainväliset pankkienväliset lainat sekä kansainväliset pankkilainat pankkisektorin ulkopuolelle
BIS:n pankkien konsolidoidut ja maakohtaiset saatavat

Kuvio 8. Kansainväliselle Järjestelypankille (BIS) raportoivien kansainvälinen pankkienvälinen lainananto ja kansainväliset
pankkilainat pankkisektorin ulkopuolelle sekä BIS:iin kuuluvien pankkien konsolidoidut ja maakohtaiset saatavat (dollareissa).
Lähde: BIS

Muutos ulkomaisen valuutan pankkilainoissa (juaneissa)
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Kuvio 9. Ulkomaisten pankkilainojen muutos juaneissa. Lähde: Kiinan kansanpankki
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Kiinan valtion kulutusmenot (% BKT:sta), 2002 - 2015
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Kuvio 10. Valtion kulutusmenot suhteessa BKT:hen (%). Lähde: Maailmanpankki

Yritysten velkakirjojen nettoliikkeellelasku Kiinassa, tammikuu 2012 huhtikuu 2017
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Kuvio 11. Yritysten velkakirjojen nettorahoitus (liikkeellelasku) miljoonissa juaneissa. Lähde: Kiinan kansanpankki

Liite II: Luottopulssi
Luottopulssin käsitten kehittivät Biggs, Mayer and Pick (2010). Heidän mukaansa tilanteissa, joissa kotimainen kysyntä syntyy
suurelta osin kotimaisen lainoituksen kasvusta, uusi lainanotto määrittää BKT kehityksen, ja sitä voidaan mitata luottopulssilla.
Tämä pätee etenkin talouden toipumisjaksoissa, jolloin luoton määrä on alhaisimmillaan. Luottoimpulssi myös ennakoi
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taantumaa luoton määrän kasvuvauhtia paremmin. Tämä johtuu siitä, että luottoimpulssi ennakoi hyvin muutoksia yksityisen
velan kehityksessä silloin kun velan määrä on matala (taantuma) tai korkea (nousukauden loppu).
Laskemme luottoimpulssin standardiksi muodostuneella menettelyllä käyttäen velan BKT:lla normalisoidun kasvuvauhdin
vuosimuutoksia. Formaalisti:
𝐶𝐼𝑡 = 100 (

𝐷𝑡 −𝐷𝑡−1
𝑌𝑡

−

𝐷𝑡−4 −𝐷𝑡−5
𝑌𝑡−4

),

missä 𝐶𝐼𝑡 on luottoimpulssi ajanhetkellä 𝑡, 𝐷𝑡 on velan määrä ajanhetkellä 𝑡 ja 𝑌𝑡 on nimellisen BKT:n taso ajanhetkellä 𝑡.
LÄHTEET:
Biggs, M., T. Mayer and A. Pick (2010). Credit and economic recovery: demystifying Phoenix miracles. SSRN working paper no.
1595980.

Menetelmäkuvaukset
Q-review - raportissa esitetyt ennusteet perustuvat tilastolliseen mallinnukseen, jonka yhteydessä hyödynnetään uusinta
akateemista tietoa niin käytettävien menetelmien kuin suhdannevaihteluiden ennustamiseen liittyvien tutkimustulosten
osalta.
Nowcastit ovat ennustehetkellä muodostettuja arvioita kuluvan neljänneksen BKT:n kasvusta. Ennusteemme perustuvat
ja koskevat BKT:n neljännesvuositilinpitoa. Raportin kirjoittamishetkellä kyseisen neljänneksen talouskasvu, BKT:lla
mitattuna, on vielä tuntematon. Tästä johtuen myös tälle ajankohdalle on tulevaisuuteen suuntautuvien ennusteiden
(forecast) lisäksi muodostettava ennuste (nowcast). Nowcastit muodostuvat tilastollisen malliin perustuen, jossa
hyödynnetään ennustehetkellä tiedossa olevaa informaatiota talouden tilasta kyseisen neljänneksen aikana.
Varsinaiset BKT-ennusteet perustuvat dynaamiseen tilastolliseen ennustemalliin, jonka yhteydessä eri neljänneksille
muodostetut ennusteet riippuvat aina edellisen neljänneksen toteutuneesta BKT-kasvusta tai sen ennusteesta.
Lopputuloksena saadaan ennusteet kaikille kolmelle talousalueelle (Suomi, euroalue ja Yhdysvallat) siten, että ennusteita
muodostettaessa eri talousalueet ja niille tehtävät ennusteet voivat riippua toisistaan. Eri ennusteskenaariot perustuvat
GnS Economicsin rakentamiin malleihin sekä GnS Economicsin asiantuntijanäkemykseen tulevasta
suhdannekehityksestä.
Tarkemmin suhdanne-ennusteiden muodostamisesta ja siihen liittyvistä seikoista on kerrottu GnS Economicsin
kotisivuilla osoitteessa www.gnseconomics.com.

…….
Seuraava Q-review julkaistaan syyskuussa 2017.
…….
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puh: +358 40 196 3909
email: tuomas.malinen@gnseconomics.com
http://www.gnseconomics.com

Tämä GnS Economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa esitettyä
informaatiota voidaan pitää luotettavana, mutta sen tarkkuutta ei voida taata. Raportissa esitetyt ennusteet eivät välttämättä korreloi
myöhemmän maailmantilanteen kanssa. Henkilöt, jotka käyttävät tämän raportin tietoja, tekevät sen omalla riskillään, eikä GnS
Economicsia voida pitää vastuullisena mistään raportin perusteella tehdystä toimesta tai tekemättä jättämisestä. GnS Economicsin
raportit edustavat yrityksen sisällä tehtyä analyysiä, eivätkä siten välttämättä kenenkään yksittäisen henkilön näkemystä tai heidän
taustaorganisaatioiden mahdollisia näkemyksiä.
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