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Kun COVID-19 levisi kaikkialle maailmaan vuoden 2020 alussa, taloudellinen toiminta jähmettyi. 

Kiinassa suljettiin kokonaisia kaupunkeja ja sulkemiset levisivät pian Eurooppaan, Yhdysvaltoihin 

ja koko maailmaan. Ihmisten ollessa rajoitettuina koteihinsa, monet yritykset sulkivat. 

Maailmantalous pysähtyi kirskahtaen. Globaalit toimitusketjut katkesivat, lentoyhtiöt peruuttivat 

lentoja ja öljyn ylitarjonta laski hinnat.

Koronaviruksen taloudellinen shokki vasaroi globaaleja markkinoita. Joukkovelkakirjamarkkinat 

menivät vapaaseen pudotustilaan, osakkeet laskivat jyrkästi ja maailmankauppa hidastui lähes 

pysähdystilaan. COVID-19:n äkillinen vaikutus maailmantalouteen aiheutti paniikkia ympäri 

maailmaa ja tämä paniikki pakotti hallitukset ja keskuspankit ryhtymään ennennäkemättömiin 

toimiin. Biljoonien stimulus-dollareiden seuraus oli, että Yhdysvaltain osakemarkkinat ja 

osakemarkkinat ympäri maailman kääntyivät päinvastaiseen suuntaan ja ovat olleet siitä lähtien 

nousussa. Yhdysvaltain toisen vuosineljänneksen bruttokansantuote (BKT), joka mittaa 

Yhdysvaltain talouden taloudellista tuottoa, oli ennätyksellisen huono, eli miinuksella 31,4%, mutta 

kolmannen vuosineljänneksen BKT oli kaikkien aikojen paras, 33,4%. Kun sekaan vielä heitetään 

useiden rokotteiden tulo marras- / joulukuussa 2020, niin rajaton optimismi ajaa markkinoita 

edelleen korkeammalle perustuen ajatukseen, että talous avautuu jälleen ja pandemia päättyy. 

Mutta onko näin todella käymässä?

Maailmantalouden terveys

Aloittaessamme vuotta 2021 globaalit markkinat antavat merkkejä taloudellisen toiminnan 

elpymisestä. Laajalti vallitseva uskomus on, että kaikki lopulta pomppaa takaisin pandemiaa 

edeltäville tasoille, kunhan COVID on kukistettu. Ainakin se on konsensus. Valitettavasti se ei pidä 

paikkaansa. Globaali talous on kauheassa mallissa, ehkä jopa terminaalisessa tilassa.

Tällä hetkellä maailmantalous on paljolti kuin juuri hengissä selvinnyt pahassa autokolarissa. Heti 

sen jälkeen hän vain kävelee pois. Hän tuntee olonsa hyväksi ja luulee selvinneensä 

vahingoittumattomana. Hän ei vielä ymmärrä vammojensa laajuutta ja huomaa, kuinka vakavia ne 

ovat vasta tuntien tai päivien kuluttua. Juuri tässä olemme nyt globaalissa taloudessa.  
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Hallituksen ohjelmat ovat kattaneet vahingon todellisen laajuuden, mutta ne eivät voi tehdä sitä 

ikuisesti. Yritysten pelastamiset, hallituksen korvaukset yksityisille sekä vuokrien ja lainojen 

lykkäykset ovat viivästyttäneet kipua. Niistä jjohtuen monet eivät näe taloudellisen vahingon 

todellista laajuutta. Mutta nämä hallituksen laastaroimiset eivät estä väistämätöntä. Talous ei 

"ponnahda takaisin" patoutuneen kysynnän takia. Pandemian päätyttyä useammat ihmiset kyllä 

saattavat lähteä risteilylle tai syödä ulkona ravintolassa, mutta he eivät varaa kahta risteilyä 

samalle viikonlopulle, eivätkä tilaa 15 ateriaa samana iltana korvaamaan risteilyjä, joita olisivat 

tehneet, tai aterioita, joita olisivat syöneet. Nuo liiketoimet on menetetty lopullisesti.

Monissa tapauksissa COVID-19:n aiheuttama taloudellinen vahinko on pysyvä. USA:n kansallinen 

ravintolayhdistys (National Restaurant Association) ilmoittaa, että yli 110 000 ravintolaa USA:ssa 

sulki ovensa pysyvästi vuonna 2020. Se on verrattuna vuoteen 2019, jolloin oli kasvua yli 10000 

ravintolaa, eikä verilöyly ole vielä ohi. Monet vuodesta 2020 selvinneistä lopettavat toimintansa 

vuonna 2021. Pelkästään Yhdysvalloissa yli 15 000 vähittäiskauppaa sulki ovensa vuonna 2020. 

Luetteloon yrityksistä, joihin vaikutus kohdistuu, sisältyy tunnettuja tuotemerkkejä, kuten Pier 1 

Imports, Lord & Taylor ja Neiman Marcus.

Kärsivällisyys vuokrien- ja lainojen maksuissa on estänyt monia menettämästä kotiaan, mutta entä 

vuokranantajat ja joukkovelkakirjojen haltijat, joille ei ole maksettu? Lopulta jonkun on maksettava 

kaikkien niiden puolesta, jotka ovat asuneet vapaina vuokrasta ja asuntolainamaksuista vuonna 

2020. Ja entä kaupallinen kiinteistöala? Ravintoloiden ja vähittäiskauppiaiden maksamattomien 

vuokrien vuoksi liikekiinteistöyrityksillä on edessään tuho. Koska monet työntekijät työskentelevät 

onnistuneesti kotoa käsin, niin monet liikekiinteistöjen vuokrasopimukset jäävät uusimatta. Se 

jättää valtavat määrät toimistotilaa tyhjäksi suurkaupungeissa kaikkialla maailmassa. Ja tämä on 

vain yksi esimerkki tulevista velkarästeistä ja konkursseista, jotka heijastuvat pian kautta koko 

globaaliin talouden.

Juuri nyt maailma on hukkumassa velkaan - 277 biljoonaa dollaria. Suurta osaa siitä ei koskaan 

makseta takaisin. Kun maksujen viivästymiset ja konkurssit alkavat tapahtua, ne kasaantuvat koko 

globaalissa pankkijärjestelmässä ja aiheuttavat uuden rahoituskriisin. Hallitusten ainoa keino 

välttää Suuren Laman kaltainen massiivinen deflaatiospiraali on painaa ja jakaa valuuttaa ihmisten 

ja yritysten pitämiseksi pinnalla. Se kuitenkin luo oman kriisinsä - hyperinflaation. Toisin sanoen, ei 

ole mitään ulospääsyä. Olemme suuren rahoituskriisin partaalla. Hallituksen politiikka voi lykätä 

sitä, mutta kaikki lykkäykset ovat vain tyyntä myrskyn edelä.

Varallisuuskuplan puhkeaminen

Pitkällä aikavälillä osakemarkkinat eivät voi suoriutua paremmin kuin taloudet, joissa ne toimivat. 

Sitä olemme kuitenkin nähneet COVID-kriisin jälkeen. Globaalit osakemarkkinat ovat nousussa. 

Talouskasvu on miinuksella. Lähes jokaisella mittarilla Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat 

yliarvostetummat kuin koskaan historiassa.
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Warren Buffett'in suosima mittari osakkeiden arvostuksessa on jakaa osakemarkkinoiden 

kokonaisarvo BKT:llä. Kun markkinoita arvostetaan kohtuullisesti, suhde on 75-90%. Tällä hetkellä 

suhde on noin 190% - korkein arvo kirjatussa historiassa. Se tarkoittaa, että osakemarkkinat ovat 

nyt kaikkien aikojen suurimmassa kuplassaan. Tähän sisältyy vuoden 1929 kupla, joka johti 

kolmen vuoden ja 89%:n romahdukseen ja toi Suuren Laman. Se sisältää Dot Com -kuplan, joka 

aiheutti spekulaation ja järjettömän innostuksen manian ja päätyi lopulta NASDAQ-in 78% 

romahtamiseen.

Ja tämäkään ei rajoitu vain Yhdysvaltojen markkinoihin. Siblis Research  'in mukaan maailman 

osakemarkkinoiden hinta-voittosuhde on yli 27, huomattavasti korkeampi kuin 30 vuoden 

keskiarvo. Yhdistä nämä ennätysarvostukset vaikeuksissa olevaan maailmantalouteen, niin sinulla 

on resepti katastrofille.

Vaarallinen taloudellinen kriisi

Joten mitä tämä kaikki merkitsee? Se merkitsee, että suuri talouskriisi on horisontissa. Se voi olla 

kaikkien aikojen pahin maailmantalouden kriisi - pahempi kuin Suuri Lama. Se on syy huoleen 

muistakin, kuin vain taloudellisista syistä.

Kaaoksen ja taloudellisen epävakauden aikoina vaaralliset poliittiset johtajat ja demagogit valtaavat

yleisön mielikuvituksen. Aikaisemmat talouskriisit johtivat Napoleonin nousuun, 

bolshevikkivallankumouksen käynnistymiseen ja Saksan valtion vallan vakiinnuttamiseen Adolf 

Hitlerin käsissä. Kaikilla näillä tapahtumilla oli vakavia seurauksia koko maailmalle, ei vain 

kyseisille yksittäisille kansakunnille. Miksi meidän pitäisi uskoa, että tämä aika tulee olemaan 

mitenkään erilainen? 

Miksi tämä on merkityksellistä Raamatunprofetian kannalta?

Raamattu kuvailee lopunaikojen kauhistuttavia taloudellisia olosuhteita. Ilmestyskirjan 6. luku 

kertoo, että koko päivän palkka tuskin riittää ruuan ostoon hengissä pysymiseksi (Ilm. 6:5-6).  

Tämä kuvaa hyperinflaation tuhoamaa maailmaa ja sitä taustaa vasten Antikristus pyrkii globaaliin 

valloitukseen (Ilm. 6:3-4).

Viime kädessä Antikristus toteuttaa globaalin talousjärjestelmän, joka vaatii maailman ihmisiä 

palvomaan häntä. Raamatun mukaan hän vaatii jokaista maan päällä ottamaan merkin, eikä 

kukaan voi ostaa eikä myydä ilman sitä (Ilm. 13:17). Tänä päivänä näemme tämän järjestelmän 

alkua. Keskuspankit puhuvat avoimesti suunnitelmista korvata kansalliset valuutat uusilla 

kryptovaluutoilla, jotka antavat heidän hallituksilleen ennennäkemättömän vallan. Tällaisella vallalla

hallitus pystyy, paitsi seuraamaan kaikkea, mitä ostat tai myyt, myös potkaisemaan sinut ulos 

talousjärjestelmästä - aivan kuten Raamattu sanoo.

Mitä sinun pitäisi tehdä
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Tietäessäsi kaiken tämän mitä sinun pitäisi tehdä? Maailmanlaajuinen talouskriisi on tulossa. 

Kuinka voit parhaiten valmistautua siihen?

Tärkeintä, mitä voit tehdä, on rakentaa elämäsi lujalle perustukselle. Jeesuksen mukaan jokainen, 

joka kuuntelee Häntä ja seuraa hänen opetuksiaan, on kuin viisas mies, joka rakentaa talonsa 

vahvalle kalliolle. Kun myrsky tulee, hänen talonsa ei sorru, koska se on rakennettu vahvalle 

kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee Hänen opetuksensa, eikä tottele, on kuin mies, joka rakentaa 

talonsa liikkuvalle hiekalle. Kun myrsky tulee, hänen talonsa sortuu ja sen sortuminen on suuri. 

(Mt. 7:24-27).

Ole kuin mies, joka rakentaa talonsa kiinteälle kalliolle. Rakenna elämäsi liikkumattomalle kalliolle 

– joka on Jeesus Kristus. Jos teet niin, et vain selviydy globaalissa talouskriisissä, vaan myös 

menestyt. Itse asiassa Jeesuksen kanssa voit selviytyä jokaisesta maailman tuomasta kriisistä. 

Muista, että tässä maailmassa kohtaat monia koettelemuksia ja suruja, mutta ole rohkea, sillä Hän 

on voittanut maailman (Joh. 16:33). Tulevat päivät ovat vaikeita koko maailmalle, mutta ne, jotka 

luottavat Häneen, eivät tule pettymään (Room. 10:11).

Britt Gillette is the founder of End Times Bible Prophecy and the author of Coming To 

Jesus and Signs Of The Second Coming. Receive his book 7 Signs of the End Times for FREE 

when you sign up for his monthly newsletter.
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