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Ennusteet (%) USA Euroalue Suomi 

2021 Q1  1,5 -0,3 0,04 

2021 Q2  1,6 2,0 1,8 

2021 Q3  0,5 2,2 0,9 

2021 Q4 1,7 0,3 0,0 (nc) 

2021 5,3 4,2 2,6 

    

    

    

    

 

Deprcon indeksit 

 

 

 

KATSAUS MAAILMANTALOUTEEN: HELMIKUU1 

Ennusteet (kvartaalikasvu, GNS Economics, OECD): 

Huomattavan epävarmuuden takia emme 

poikkeuksellisesti esitä talousennusteita tuleville 

kvartaaleille. Tämä siitä syystä, että nykytilanteessa 

niiden luotettavuus olisi äärimmäisen huono.   

Kiinan velkaelvytys: Kiinan talouden kokonaisrahoitus 

saavutti uuden ennätyksen, 6,17 biljoonaa juania, 

tammikuussa. Kiina on toisin sanoen jatkanut 

voimakasta velkaelvyttämistä. Helmikuun ja 

olympialaisten jälkeen nähdään, jatkaako Peking tällä 

linjalla.  

KESKEISET TALOUSINDIKAATTORIT 

Yhdysvallat, Helmikuu (tammikuu) 

Richmondin aluekeskuspankin valmistusteollisuuden 

indeksi:2 1 (8) 

 
1 GnS Economics haluaa kiittää Stefan Törnqvistiä ja Sami Miettistä heidän tiedoistaan SWIFTiin ja keskuspankkien pakotteisiin 

liittyen.  

2 Positiiviset luvut kuvaavat, että tuotanto kasvaa ja negatiiviset että tuotanto supistuu. Luvut ovat TradingEconomics -sivustolta.  

3 TradingEconomics. 

4 TradingEconomics. 

5 Conference Board.  

6 TradingEconomics. 

7 TradingEconomics. 

New Yorkin osavaltion valmistusteollisuuden indeksi: -

3,1 (0,7) 

Dallasin aluekeskuspankin valmistusteollisuuden 

indeksi: 14,5 (16,6)  

Valmistusteollisuuden ostopäällikköindeksi:3 57,6 

(55,0) 

Palvelualojen ostopäällikköindeksi:4 56,7 (51,2) 

Kuluttajien luottamus: 5 110,5 (111,1) 

Kiina, Tammikuu (joulukuu) 

Caixinin valmistusteollisuuden ostopäällikköindeksi:6 

49,1 (50,9) 

Palvelualojen ostopäällikköindeksi:7 51,4 (53,1) 

https://tradingeconomics.com/
https://tradingeconomics.com/
https://tradingeconomics.com/
https://conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm
https://tradingeconomics.com/
https://tradingeconomics.com/
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Euroalue, Helmikuu (tammikuu) 

Valmistusteollisuuden ostopäällikköindeksi:8 58,4 

(58,7) 

Palvelualojen ostopäällikköindeksi:9 55,8 (51,1) 

KATSAUS 

Maailma kohtasi shokin 24. helmikuuta Venäjän 

aloittaessa laajat sotatoimet Ukrainan maaperällä. 

Presidentti Putinin kampanjan tarkoituksena on ainakin 

Ukrainan johdon vaihtaminen, mutta tavoitteena voi olla 

myös maan valtaaminen joko kokonaan tai suurelta osin. 

Sota näyttää tulleen monelle yllätyksenä. Vaikka 

Venäjän presidentti Vladimir Putin “kalisteli sapelia” 

usean viikon ajan, harva silti uskoi sotaan. Varoitimme 

siitä 12. helmikuuta julkaistussa Deprson 

varoituksessamme. Varoitimme mm. 

rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin (heilunnan) suuresta 

kasvusta, joka onkin toteutunut. Analysoimme nyt 

hieman tarkemmin, mihin tämä erittäin valitettava 

eskalaatio voi johtaa.  

On hyvä aloittaa muutamalla faktalla sekä Ukrainasta 

että Venäjästä, joista jälkimmäiseen kohdistetaan 

huomattavia sanktioita. Yhdessä maat tuottavat noin 

kolmanneksen maailmassa käytetystä vehnästä ja noin 

viidenneksen maissista. Vehnän ja maissin 

maailmanmarkkinahinnat hyppäsivätkin valtavasti 

viime viikolla, ja vehnän futuurikaupankäynti suljettiin 

torstaina (limit up), mutta perjantaina ne jonkin verran 

laskivat. 

Myös esimerkiksi alumiin ja nikkelin hinnat ovat 

nousseet voimakkaasti.  Venäjä tuottaa noin 6 % 

maailmassa käytetytästä alumiinista ja noin 7 % 

nikkelistä. Hintojen nousu kuvastaa, luonnollisesti, 

epävarmuutta, mutta lisää shokkeja on tulossa.  

Läntiset maat (Eurooppa ja Yhdysvallat) ovat julkaisseet 

pakotteita Venäjän painostamiseksi. Toistaiseksi näihin 

ovat kuuluneet venäläisten varojen jäädytys (mm. Iso-

Britanniassa), Nordstream 2 kaasuputkiprojektin 

 
8  TradingEconomics. 

9  TradingEconomics. 

pysäyttäminen sekä presidentti Putiniin ja ulkoministeri 

Lavroviin kohdistuviin henkilökohtaisiin pakotteisiin.  

Länsimaat ovat nyt sopineet, että (jotkin) Venäjän pankit 

suljetaan pois pankkienvälisestä 

tiedonsiirtojärjestelmästä, SWIFTistä (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication). 

Järjestelmä mahdollistaa nopean ja turvallisen viestien 

siirron pankkien välillä. Vaikka järjestelmä ei suoraan 

siirrä rahaa, sen kauttaa siirretään rahansiirtoihin 

liittyviä tietoja, kun luottokortti- tai tilisiirtotietoja.10 Se 

on tärkeä osa globaalia rahajärjestelmää, ja jonkin maan 

sulkeminen sen ulkopuolelle tekee maan toimimisen 

rahoitusjärjestelmässä hyvin hankalaksi. Uutiset tästä 

näyttävät jo käynnistäneen joitakin pankkipakoja 

Venäjällä. Venäjän keskuspankki ilmoitti nostavansa 

ohjauskorkaan 9,5 % 20 prosenttiin. Tätä voidaan pitää 

epätoivoisena yrityksenä estää pankkipakoja leviämästä. 

EU on myös sopinut lopettavansa kaikki rahansiirrot 

Venäjän keskuspankin kanssa. Tämä tarkoittaa, että 

keskuspankki ei voi käyttää euromääräisiä reservejään 

eurojen hankkimiseen. Yhdysvallat on ilmeisesti 

tekemässä saman, mikä tarkoittaa, että Venäjän 

keskuspankki tulisi käytännössä eristetyksi.  

Nämä ovat rankkoja toimia, mutta emme esimerkiksi 

vielä tiedä, kuinka laaja SWIFT-sulku on. Tässä 

vaiheessa se ei näytä käsittävän kaikkia Venäjän 

pankkeja, ehkä koska se tekisi Venäjän energiantuonnin 

maksaminen lähes mahdottomaksi (tai ainakin erittäin 

hankalaksi). Voidaan olettaa, että tietyt maat, kuten 

esimerkiksi Saksa, pyrkivät välttämään tämän. Nyt on 

myös odotettava kuinka Venäjä vastaa. Venäjän 

nykyhallinto voisi jopa nähdä täydellisen SWIFT-

ekskluusion sotatoimena. Ratkaisevaksi nousevat 

Venäjän toimet kaasu ja öljyvientinsä suhteen. Vaikka 

talvikuukaudet Euroopassa ovat jo ohi, maakaasun 

tuonnin täydellinen stoppi varmasti nostaisi sen hintoja. 

Eurooppa tuo 42 % maakaasusta Venäjältä. Suomen 

riippuvuus Venäjästä on vielä paljon suurempi. 

Esimerkiksi käyttämästämme maakaasusta lähes kaikki 

tulee Venäjältä, kuten myös huomattava osa öljystä (yli 

80 %).  

10 Katso tarkemmin, esim. Investopedia. 

https://tradingeconomics.com/
https://tradingeconomics.com/
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050515/how-swift-system-works.asp
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Olemmekin keskellä globaalia “taloussotaa” Venäjää 

vastaan, ja tällä hetkellä on täysin mahdotonta arvioida 

kaikkia niitä vaikutuksia, jota tällä voi olla. Energian ja 

ruoan hinnan nousu myös pitää inflaatiopaineet 

korkeana, vaikka esim. Euroopan energiamarkkinoilla ei 

vielä ole nähtävissä paniikkia, mikä saattaa tarkoittaa, 

että siellä ei oletetn pahimman option (täyden SWIFT -

sulun ja kaasun sulkemisen) tapahtuvan.  

Sota tullee kuitenkin jatkuessaan lisäämään 

inflaatiopaineita ja epävarmuutta. Volatiliteetti 

rahoitusmarkkinoilla voikin kasvaa huomattavasti ja 

epävarmuus voi vaikuttaa talouteen laajemmin. Näiden 

yhdistelmä työntäisi talouksia yhä lähemmäs 

stagflaatiotiota, eli inflaation ja taantuman yhdistelmää. 

Keskuspankeille tilanne on luonnollisesti myrkkyä, 

koska vaikka ne haluaisivat tukea rahoitusmarkkinoita, 

inflaatio johtaisi helposti taloudellisiin ja poliittisiin 

seuraamuksiin. 

Epävarmuus on kuitenkin suurta ja jatkamme tilanteen 

tarkkaa seuraamista.    

   

 

Liitteet: kuviot     

Kuvio 1. Kiinan talouden vuosittainen kokonaisrahoitus (virtaus). Lähde: GnS Economics, Kiinan kansanpankki (PBoC)  

 

Liite: Deprcon -indeksin asteikko 

Deprcon-indeksi kuvaa odotuksiamme seuraavien 2 kvartaalin talouskehityksestä. Arvojen tarkemmat selitykset 

löytyvät alta. 
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Deprcon 5  

Voimakas noususuhdanne. Kasvunäkymät hyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Rahoitusmarkkinoiden tila vakaa 

ja uhkia sen vakaudelle ei näköpiirissä. Osakemarkkinoiden kehitysnäkymät hyvät. Riskinä ylikuumentuminen.  

Deprcon 4 

Noususuhdanne. Kasvunäkymä positiivinen. Politiikkaoptioiden vaikutusmahdollisuudet suhdannekehitykseen hyvät. 

Rahoitusmarkkinoiden tila vakaa eikä viitteitä stressin kasvusta. Osakemarkkinoiden kehitysnäkymä kohtuullinen.  

Deprcon 3 

Epävarma, mutta positiivinen lyhyen aikavälin kasvunäkymä. Mahdollinen suhdanteen käännepiste. Uhkia hyvälle 

suhdannekehitykselle näköpiirissä, vaikka ennuste positiivinen. Politiikkatoimien vaikutusmahdollisuus 

suhdannekehitykseen rajoittunut. Rahoitusmarkkinoiden tila vakaa, mutta uhkia näköpiirissä. Osakemarkkinoiden 

kehitysnäkymät epävarmat. Yritysrahoituksen saatavuus hyvä tai kohtalainen. 

Deprcon 2 

Taantumavaroitus. Huono tai negatiivinen lyhyen aikavälin kasvunäkymä. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuutta. 

Politiikan mahdollisuus vaikuttaa suhdannekehitykseen rajoittunut ja tehoton ilman suuria toimia. Politiikkaoptioiden 

implementoinnilla kiire. Yritysrahoituksen saatavuuteen liittyy epävarmuutta ja kustannukset voivat nousta. 

Osakemarkkinoiden näkymä huono ja selkeät arvonalennukset mahdollisia. 

Deprcon 1 

Laskusuhdanne/lama odotettavissa. Politiikkaoptiolla mahdollisuus ainoastaan rajata kriisin leviämistä / pehmentää 

laskusuhdanteen vaikutusta talouteen. Rahoitusmarkkinoilla selkeää epävakautta. Yritysrahoituksen saatavuus voi 

heiketä merkittävästi. Osakemarkkinoilla odotettavissa selkeitä arvonalennuksia. 

Lisätiedot: 

Tuomas Malinen, VTT 

Toimitusjohtaja, pääekonomisti 

Puh.: +358 40 196 3909 

Sähköposti: tuomas.malinen@gnseconomics.com 

www.gnseconomics.com 

 

Tässä GnS Economicsin raportissa esitetyt tiedot on annettu raportin päivämääränä. Raportissa esitettyä informaatiota voidaan 

pitää luotettavana, mutta sen tarkkuutta ei voida taata. Olosuhteissa voi tapahtua muutoksia raportin päivämäärän jälkeen eikä 

raportissa esitetyt arviot välttämättä pidä paikkansa tulevaisuudessa.  Raportti edustaa yrityksen sisällä tehtyä analyysiä, eikä 

välttämättä kuvasta kenenkään yksittäisen henkilön näkemystä tai heidän taustaorganisaatioiden mahdollisia näkemyksiä. Lukijat, 

jotka käyttävät raportin tietoja, tekevät sen omalla riskillään. Käytettäessä raportin tietoja ja arvioita päätöksenteossa, 

päätöksentekijän tulee tehdä itsenäinen arvio päätökseen liittyvistä riskeistä sekä toimenpiteiden oikeudellisista, verotuksellisista, 

liiketoiminnallisista, taloudellisista ja muista seurauksista.  GnS Economicsia voida ei pitää vastuullisena mistään raportin 

mailto:tuomas.malinen@gnseconomics.com
http://www.gnseconomics.com/
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perusteella tehdystä päätöksestä, toimesta tai tekemättä jättämisestä tai korvausvelvollisena tällaisten toimenpiteiden 

aiheuttamista seurauksista. 

 


