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Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä
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Ensin korona, sitten sota – vaikutukset talouteen ja markkinoihin

Koronakriisi johti 
historian mittavimpaan 
talouspoliittiseen 
elvytykseen

Tavaroiden kysyntä ylitti 
kyvyn tuottaa niitä, mistä 
seurasi voimakasta 
tuottajahintainflaatiota

Ukrainan sota ja sitä 
seuranneet pakotteet 
heikensivät useiden 
raaka-aineiden 
saatavuutta ja nostivat 
niiden hintoja

Inhimillistä kärsimystä 
Ukrainan lisäksi myös 
nälänhädän vuoksi

Globaalit arvoketjut 
paineen alla, hankintojen 
hajautus lisääntyy 
kustannusten noususta 
huolimatta

Geopoliittinen tilanne 
kireä useammalla 
suunnalla

Regiimi on muuttunut –
keskuspankit iskevät nyt 
inflaation kimppuun

Holtiton hinnoittelu 
useissa omaisuusluokissa 
ohi, riskistä vaaditaan 
taas kompensaatiota ja 
korkosijoituksilta korkoa



Stagflaatioskenaario voimistuu, Kiina vielä eri vaiheessa



Raaka-aineinflaatio heilahtelee energiasodan ja taantuman 
ristipaineissa. Lämmin ja sateinen talvi helpottaisi ylimenokautta.

Lähde: Bloomberg
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Inflaatio Suomessa 1851-2020
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Inflaatio Suomessa 1960 - 2021
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Inflaatio auttoi sodan jälkeen
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Reaalinen vs. nimellinen 



Rajoitus: reaaliansioiden kehitys negatiivista
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Rajoitus: Kun korot nousevat, velalla on merkitystä.
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Inflaatio euroalueella elokuussa 2022
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