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MAAILMA
• Tartuntojen määrä lähti globaalisti 6 viikon 

laskun jälkeen hienoiseen nousuun 
ärhäkämpien muuntovirusten seurauksena

• Julkinen velka globaalisti historiansa 
korkeimmillaan. Velkariskit kasvussa 
huolestuttavasti etenkin köyhimmissä 
maissa, joissa Kiina on suurin velkoja.

• Biden lupasi, että kaikki halukkaat ovat 
USA:ssa saaneet koronarokotteen 
toukokuun loppuun mennessä.
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Pandemia: käynnissä kilpajuoksu 
virusmuunnosten ja rokotteiden välillä
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Rokotukset etenevät eritahtisesti
• Kuolemantapaukset ovat olleet globaalisti 

laskutrendissä jo 6 viikkoa putkeen.

• Rokotusten eteneminen vaikuttaa selvästi 
kuolemantapauksien vähenemiseen. Rokotuksia 
on annettu maailmanlaajuisesti jo noin 280
miljoonaa, joista USA:ssa vajaa kolmannes.

• Israel on antanut vähintään yhden 
rokoteannoksen jo 54 prosentille väestöstään ja 
noin 40 prosenttia väestöstä on saanut jo kaksi 
rokoteannosta. USA:ssa vastaavat luvut ovat 25
ja 16 prosenttia väestöstä 

• Suomi on yhteenlasketuissa annetuissa 
rokoteannoksissa EU:n keskitason yläpuolella  
reilun 9 prosentin väestöosuudellaan –
painottaen 1. rokoteannosta.
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Yhdysvallat
• Biden lupasi koronarokotteen kaikkien 

saataville toukokuun  loppuun mennessä. 
• USA:n vähittäismyynti ponnahti +5,3 % 

tammikuussa avustus-sekkien siivittämänä.
• Teollisuustuotanto kohosi 0,9 % (m/m). 

Tuotannon elpyminen oli laaja-alaista ja 
kokonaistuotanto on enää prosentin 
jäljessä pandemiaa edeltävää tasoa.

• 1900 miljardin dollarin elvytyspaketti 
etenee kongressissa. 

• Larry Summers ja Oliver Blanchard ovat 
varoittaneet liian voimallisesta 
elvyttämisestä.

• Paketti lisäisi kysyntää vuonna 2021 jopa 
kolminkertaisesti verrattuna 
tuotantokuiluun. 
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Globaali julkinen velka huipussaan
• Julkinen velka on globaalisti historiansa 

korkeimmalla tasolla koronakriisin myötä.
• Velkariskit ovat huolestuttavassa kasvussa 

etenkin köyhimmissä maissa.
• Kiina on suurin velkoja köyhissä ja kehittyvissä 

maissa.

• Kiinan myöntämät lainat ovat lähes kokonaan 
valtio-omisteisia, eikä Kiina raportoi avoimesti 
julkisen sektorin velkasuhteita.

• Puutteellisen datan vuoksi politiikkaseuranta ja 
riskien hinnoittelu hankaloituu.

• IMF on varautumassa mahdolliseen 
velkajärjestelyaaltoon köyhimmissä maissa.
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Suomi: rokotukset
• Suomessa rokotukset etenevät hieman EU:n keskitasoa 

nopeammin. Suurin pullonkaula on edelleen EU:n 
yhteishankintojen toimitusten hitaus.

• Ministeri Pekonen lupasi käymissämme keskusteluissa, että 
sähköinen rokotustodistus toteutetaan. Tavoitteena 
huhtikuun loppu. 

• Hallituksen periaatepäätös ottaa työterveydenhuolto 
mukaan tasavertaiseksi kumppaniksi on jäämässä 
puoleen väliin. Korvaustaso suoritteesta näyttäisi 
asettuvan 10 euroon, joka ei välttämättä kata 
kustannuksia kaikkien palveluntarjoajien osalta ja 
aiheuttaa edelleen disinsentiivin osalle työnantajista.

• Myös rokotteiden jakamisesta työterveydenhuollon 
toimijoille on erilaisia näkemyksiä. Meidän mielestämme 
rokotteet pitäisi jakaa maahan tullessaan suoraan 
työterveydenhuollon toteuttajille, kunnille ja 
sairaanhoitopiireille.



Suomen talous
• Talouden kasvu taittui joulukuussa 

edelliskuukaudesta, ollen -0,8 prosenttia 
kausitasoitettuna. 

• Koko neljännen neljänneksen 
kausivaihtelusta tasoitettu BKT kasvoi 
tilastokeskuksen mukaan +0,2 prosenttia 
edellisestä vuosineljänneksestä. 

• Työpäiväkorjattu BKT supistui -2,0 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.

• Onkin vaarana, että talouskasvu jää 
hieman aiemmin ennustetusta myös 
alkuvuonna.

• Rakenneuudistuksista vauhtia kasvuun
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Rakenneuudistusten työlista
• Työllisyysuudistukset

• Paikallinen sopiminen
• Kannustava työttömyysturva ja 

etuudet
• Verotus

• Kasvukilpailukyky
• Osaaminen
• Infra

• Kustannuskilpailukyky
• Logistiikka
• Energia 
• Verot
• Työvoimakustannukset
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Vientiyritykset: Miten uskotte EU:n ja eri EU-maiden kansallisten 
koronatoimien ja elvytyspakettien vaikuttavan jatkossa 
yrityksenne vientimahdollisuuksiin?
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Kaupungit ja kunnat soten jälkeen

• Elinvoima ja vetovoima
• Lumovoima
• Kestävä kuntatalous
• Kuntayhtiöt kuriin ja osto-

osaaminen kuntoon
• Osaava työvoima
• Liikenne ja infra
• Kaavoitus ja luvitus
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kauppakamari.fi

@K3FIN
#Keskuskauppakamari
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Kiitos mielenkiinnostanne!


	Muutoksen vuosi 2021
	MAAILMA
	Pandemia: käynnissä kilpajuoksu virusmuunnosten ja rokotteiden välillä
	Rokotukset etenevät eritahtisesti
	Yhdysvallat
	Globaali julkinen velka huipussaan
	Suomi: rokotukset
	Suomen talous
	Rakenneuudistusten työlista
	Vientiyritykset: Miten uskotte EU:n ja eri EU-maiden kansallisten koronatoimien ja elvytyspakettien vaikuttavan jatkossa yrityksenne vientimahdollisuuksiin?
	Kaupungit ja kunnat soten jälkeen
	Kiitos mielenkiinnostanne!

