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Protektionismin kasvu huolestuttaa

• Protektionismin ”harmaa alue” kasvaa

– Vaikea tunnistaa, mitata ja puuttua (tulleista sääntelyyn)

– Sääntökehitys ei pysy muutoksen mukana

• Kotimaisten yritysten suojelemisesta suosimiseen

– Julkisten hankintojen ja investointien rajoittaminen

– Pakotettu paikallistaminen, myös data

– Valtiontuet ja muut kannusteet viennin edistämiseksi 

• Kehittyneissäkin talouksissa ilmapiiri muutoksessa

2



Kiinan nousu lisää protektionismia

• Kiinan markkina ei avaudu ja liiketoimintaympäristön 

haasteet ovat kasvussa

• USA:n Kiina-huolet ymmärrettäviä

– Made in China 2025, strategiset toimialat

– Valtiontuet, teknologiasiirrot, IPR-rikkomukset
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USA:n kauppasota – missä 
mennään?

• Tullit teräkselle ja alumiinille ($48 miljardia)

– EU:n vastatoimet USA:lle (€2,8 miljardia)

– EU:n suojatoimet teräkselle

• USA:n tullit Kiinalle (noin $250 miljardia)

– Kiinan vastatoimet USA:lle (noin $110 miljardia)

• Tullit autoille ja auton osille?

• Maailman kauppajärjestö WTO-tuomarinimitysten estäminen

– Riitojenratkaisu lamaantuu loppuvuodesta 2019

• NAFTA:n uudistaminen (USMCA)

– Ei kauppasopimusta Kiinan kanssa, vientikiintiöt

4



Vaikutukset Suomeen

• Suomesta vietiin v. 2017 terästä ja alumiinia €73 milj. 

USA:han

– Sekoittaa teräksen markkinoita 

• Mahdolliset autotullit ongelma myös Suomelle

– Vienti noin miljardi euroa, mutta arvonlisä pienempi

• USA-Kiina nokittelulla negatiivisia ja positiivia vaikutuksia

• USA:n toiminta uhkaa lisätä protektionismia merkittävästi
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Kuinka pitkälle USA menee?

• USA haluaa kääntää globalisaation pyörää taaksepäin

• Kiinan ja USA:n kauppasota on realiteetti seuraavina vuosina

– Tilanne voi elää väliaikaisesti molempiin suuntiin

– USA vaatii muita maita valitsemaan leirinsä: USA vai Kiina

• EU:n ja USA:n suhteiden näkymät myönteisemmät

– Mitä vaaditaan EU:lta? Kykeneekö EU tekemään diilejä?

– Näköpiirissä sekä kaupanesteitä että kaupan vapauttamista
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Maailman kauppajärjestö WTO:n 
tulevaisuus isoin murhe

• Jos WTO kaatuu, protektionismin kasvun tulppa irtoaa

• WTO:n kyky edistää kaupan vapauttamista ja sääntöjä on 

ollut pettymys

– Tarjonnut kuitenkin vakautta ja riitojenratkaisun

• Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan, 

mutta poliittinen tahtotila ja vastuunkanto uupuu

– Tarvitaan joustoa ja eriaikaista kehitystä
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Kauppapolitiikasta uutta kasvua EU:lle

• Elinkeinoelämän näkökulmasta EU:n 

nykyinen kauppapoliittinen strategia 

onnistunut

– Kauppasopimusverkoston rakentaminen 

hyvässä vauhdissa

• Kaupankäynnistä helpompaa ja halvempaa

– Lisää vientiä

– Lisää talouskasvua ja työllisyyttä

• Pk-yritykset suurimmat hyötyjät 

– Resurssit

– Isot toimivat enemmän paikallisesti

Vapaakauppasopimusten hyötyjä yrityksille:

– tullien poistaminen

– palvelukaupan vapauttaminen

– julkisten hankintojen avaaminen

– tullausmenettelyiden yksinkertaistaminen

– sääntelyyn liittyvien kaupanesteiden 

purkaminen

– investointiympäristön vahvistaminen

– uusien kaupanesteiden ehkäisemistä

– ennakoitavampi liiketoimintaympäristö

8



Haasteet kasvussa – EU:n linja 
muuttuu?

• EU:n toimintakyky vaarassa

– Kauppasopimukset voivat jäädä sisäpolitiikan vangiksi

– EU-maiden yhteisrintama ei pidä

– Paineet edistää muita politiikkatavoitteita kasvaa

• Linja muutoksessa

– Kiinan nousu, brexit, paine USA:sta, seuraava 

laskusuhdanne

• Resurssit tiukoilla – kansainvälisen vaikuttamisen tärkeys 

korostuu

– Useita neuvotteluita, toimeenpantavia sopimuksia, brexit
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Brexit – missä mennään?

• Britannia jättää EU:n 29.3.2019

• Erosopimusneuvottelut käynnissä

– Siirtymäaika v. 2020 loppuun – tilanne nykyisellään, paitsi 

UK ei mukana EU:n päätöksenteossa

– ”Mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu”

• Yritysten varauduttava siihen, ettei erosopimusta tai 

siirtymäaikaa tule

– Maaliskuussa viivästyksiä, epäselvyyksiä ja 

paniikkiratkaisuita

– Kauppa jatkuu kuten muidenkin EU:n ulkopuolisten maiden 

kanssa
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Mitä vaikutuksia yrityksille?

• Epävarmuus on lisääntynyt

• Käytävä läpi, mitä mahdolliset muutokset tarkoittavat 

yritykselle ja kuinka suuren riskin tuovat yrityksen toimintaan

• Arvioitava koko jakeluketjua ja UK:n asemaa siinä, myös 

välillistä kauppaa

• EK kerännyt nettisivuille hyötytietoa yrityksille varautumisesta 

brexitiin

• Suorat vaikutukset Suomen kansantalouteen jäänevät 

vähäisiksi

• Suomelle merkittävä tappio on samanmielisen liittolaisen 

menettäminen. Suomen pitää ottaa entistäkin vahvempi 

asema EU:n kehittämisessä.
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