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Aamubriiffi 5.9.2022

Tuomiopäivä tulossa? Saksan taloustilanne

Jan Feller, toimitusjohtaja
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Kannattaako sinne vielä yrittää?

Yleiset talousnäkymät
vs. 

resilienssi
vs. 

vaikutus Suomen vientiin

SAKSAN TALOUSTILANNE
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Suhteellinen hyvä 1H
• BKT: Q2: 0.1% kasvu yllätti (Q1: +0,8%)
• Q2: Yksityinen kulutus (+0,8%), valtion kulutus 

(+2,3%) ja teollisuuden koneinvestoinnit (+1,1%) 
kasvussa, rakennusala laski (-3,4%), syynä vahva 
tekijä- ja raaka-ainepula

• Kesäkuu vienti kasvoi 4,5% vs. Toukokuu, 27.9% vs. 
kesäkuu 21

• Kauppatase +34 mrd. Euroa (vs. 96 mrd. 1H21; 
tärkeä tekijä Energiahinnat ja heikko Euro)

YLEINEN TALOUSTILANNE

Lähde: Statista



4

Tuomiopäivä tulossa?
• 2023: Kasvu selvästi hitaampaa (0,8-1,1%), samaa 

luokkaa kuin Ranska, USA, Italia
• Q3-4/22 taantuma todennäköinen
• Kauppatase –plussalla, Eurosta ja Energian 

hinnasta huolimatta
• 11 Dax-yritystä nosti ennustettaan tälle vuodelle
• Inflaatio paikallaan kesä-heinäkuussa (7.4%), 0.4 

pisteen nousu elokuussa (alustavat tiedot). 
Inflaatio kasvaa Q3-Q4.

• Huom: Inflaatio käsitteenä haastava
• Pääsyyt hidastukseen: Raaka-

aine/komponenttipula ja Energiahinnat

SAKSAN YLEINEN TALOUSTILANNE

Lähde: IMF



Kokonaisindeksi -0.2 pistettä, odotus oli -1.9
• Teollisuudessa näkymät paranivat, nykytilanne hieman 

heikompi
• Palveluala: Näkymät ja tilanne vakaat
• Rakennusala: Näkymät ja tilanne paranivat lievästi
• (Vähittäistavara- ja tukkukaupan tilanne ja näkymät 

huononivat

Elokuun lasku odotettua 
pienempi

IFO-Indeksi
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Alhainen työttömyys & 
valkaantumisaste
• Konkurssien määrä laskenut (-4%)
• Valtionvelka suhteessa BKT:hen D 68,2% 

(vs. Suomi 71,9%, Euroalue 95%, Isoista vain 
Puola alempi (52%)

• Työttömyys edelleen ennätysalhaalla 2,8%,
EUn kolmanneksi alin (vs. 6,5%, Ruotsi 7,6%, Ranska 7,2)

• Kuluttajaluottamus: Isoista EU-maista vain Ranskassa 
hieman parempi, Saksa EU:n keskikastia

RESILIENSSI

Lähde: Statista
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Suomen vienti Saksaan 2022
• Toukokuussa vienti Saksaan nousi 40,5%

• Tuonti Saksasta nousi 25,3 %

• Saksaan vietiin tammi-toukokuussa erityisesti 
moottoriajoneuvoja (1,1 mrd., +22 %), rautaa, 
terästä ja muita metalleja (846 milj., +47 %) sekä paperia 
ja pahvia (351 milj., -16 %).

Lähde: Suomen Tulli
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Saksa ja Euroopan Energiakriisi
- Kaasu isossa roolissa (Lämmitys, Kemianteollisuus)

- Yritykset reagoivat jo: esim. Evonik korvaa 40% maakaasustaan muilla lähteillä (LPG, hiili)
- LNG-Terminaalit rakennetaan ennätysvauhtia, Wilhelmshaven ja Brunsbüttel toiminnassa

joulukuussa (rakennuslupa heinäkuussa 22) -> Korvavat 25-40% venäläisestä kaasusta
- Kaksi muuta Teminaalia (Stade 2023 lopussa, Lubmin 2024)
- Kaasuvarastojen täyttö nopeampaa kuin suunniteltu

- Loppukuluttajille suuret korotukset vasta tulossa. Jos loppukuluttajan hinta on 200€/MWh tämä
vastaa yksityistalouksille n. 4% ostovoiman vähennystä

- Sähkön hinta viime viikolla pilvissä, koska Ranska varmistaa futuurejaan juuri nyt (kuivuus -> 
ydinvoimalat)
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Vaikutus vientimahdollisuuksiin?
• Teollisuuden tilauskannat täynnä - ilman yhtään lisätilausta 8 kk tuotantoa. 
• Komponenttien saatavuusongelmat hidastavat mahdollisuuksia Suomalaisyrityksille 
(Saksan vientiteollisuus on samalla tuontiteollisuus)

• Pidempiaikainen trendi: alihankinnan diversifikaatio (yli 20.000 valmistavan teollisuuden 
yritystä). Vaihtoehtoisia toimittajia etsitään: raaka-aineita (esim. koivuvaneri), 
teräsosia, aluminiprofiilejä, rautakauppatarvikkeita jne.

• Ongelma: Energiahinnat -> Vahva kysyntä energiatehokkuusratkaisuille, vaihtoehtoisille 
energianlähteille  (ml. vety!)

SAKSAN TALOUSTILANNE
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"Näiden faktojen valossa talvesta voi tulla siedettävä. Aivan 
vielä ei siis kannata sammuttaa kaikkia valoja ja käpertyä 
perunakuoppaan itkemään."

Arno Ahosniemi, Kauppalehti 26.8.2022



Vielen Dank!
Kiitos!

AHKfinnland

AHKfinnland

AHKfinnland | AHKsuomi

JAN FELLER

050 575 2452 
jan.feller@dfhk.fi

www.ahkfinnland.fi

https://www.linkedin.com/company/ahkfinnland/
https://www.facebook.com/AHKFinnland/
https://twitter.com/AHKsuomi
mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
http://www.ahkfinnland.fi/
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