
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu 
yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen pai-
notettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

Lisätietoja: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 • https://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/suhdannebarometri/

TAMMIKUU 2020

• Suhdannetilanne oli tammikuussa keskimäärin 
normaali

• Tuotanto- ja myyntimäärien sekä henkilökunnan 
lukumäärän ennakoidaan kasvavan hivenen 
lähikuukausien aikana

• Riittämätön kysyntä oli ongelmana 
kolmasosalla vastaajista

• Suhdannenäkymät ovat hienoisesti miinuksella, 
saldoluku -3

Kymenlaakson yritysten suhdannetilannearviot pysyivät 
normaalilukemissa loppuvuodesta 2019. Tämänhetkistä 
tilannetta kuvaava saldoluku oli kuluvan vuoden tammi-
kuussa 2, kun saldoluku oli viime lokakuussa 0.

Suhdannenäkymät kohentuivat hieman vuoden 2019 
lopulla ja vuoden 2020 alussa, mutta suhdanneodotuk-
set olivat tammikuisessa tiedustelussa edelleen hienoi-
sesti miinuksella. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli 
-3 (lokakuussa -8). Tammikuussa 77 % vastaajista arvi-
oi suhdanteiden pysyvän ennallaan, 13 % odotti heikke-
nemistä ja 10 % arvioi suhdanteiden olevan paranemassa. 
Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotukset ovat vähän 
koko maan keskiarvoa paremmat.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät viime vuoden lo-
pussa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. 
Tuotannon ennakoidaan kasvavan hivenen lähikuukausien 
aikana. Henkilökunnan lukumäärä säilyi loka-joulukuus-
sa ennallaan - kuluvan vuoden alussa odotettavissa on hie-
noista nousua.

Kysynnän heikkous oli tammikuussa kasvun rajoittee-
na 33 %:lla vastaajista (lokakuussa 35 %). Rekrytointivai-
keuksia oli tammikuussa 18 %:lla yrityksistä (lokakuus-
sa 25 %). Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden 
takaisissa lukemissa. Lähikuukausina sekä hintojen et-
tä kustannusten odotetaan kohoavan, mutta kustannusten 
nousuodotukset ovat yleisempiä.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 77 13 -3
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 76 11 2

   muu tuotantokapeikko 5 5
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 33 33
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 18 18
Tuotannon kasvun esteet 58 58

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 17 70 13 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 68 17 -2

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 71 13 3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 58 19 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 69 18 -5

Henkilökunta 6897
Yrityksiä 56 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


