
Kriisit ja geopolitiikka muuttavat markkinoita, mutkistavat kauppasuhteita sekä tuntuvat teknologiassa ja 
investoinneissa. Tämä vaikuttaa Suomenkin talouteen, arvoketjuihin, vientiin ja tuontiin, sekä riippuvuuksiin.  Pienen, 
avoimen kotimarkkinan Suomi kärsii, jos maailmantalouden ja vapaakaupan toimivuus vaarantuvat.  Tehokkaalla 
kauppapolitiikalla ja toimivilla sisämarkkinoilla EU:n on vahvistettava Suomenkin talouden kilpailukykyä, 
riskikestävyyttä ja yritysten pärjäämistä kiristyvässä kilpailussa. Erityisesti strategisesti tärkeitä kumppanuuksia 
meidän on itse vahvistettava. 

EK:n viestit päättäjille
Suomen on ajettava EU:ssa aktiivista kauppapolitiikkaa, sisämarkkinoiden syventämistä ja kehitettävä itsekin 

kahdenvälisiä kauppasuhteita. Etujemme mukaista on hyvät kauppasuhteet EU:n ohella myös USA:n ja Kiinan kanssa. 

Muuttuvassa taloudessa Suomen on tunnistettava geopoliittiset riskit, taloutemme riippuvuudet sekä varauduttava 

niihin eri tasoilla ja eri tavoin. 

• Suomella on intressi yhä edistää maailmanlaajuista, WTO-sääntöpohjaista vapaakauppaa ja tervettä kilpailua, sillä
kauppamme suurvaltojen kuten Kiinan, Intian ja USA:n kanssa perustuu WTO-sääntöihin.

• EU:n on kauppaneuvotteluin helpotettava kauppaa kolmansien maiden kanssa. Jo solmitut sopimukset on saatava
voimaan ja avoimet neuvottelut maaliin. EU:n on tehostettava kykyä neuvotella ja saada voimaan uusia
kauppasopimuksia sekä kykyä varmistaa riittävä investointisuoja yrityksille.

• EU:n kauppasopimusten päätavoite on oltava kaupan helpottaminen ja terve kilpailu. Kauppasopimukset ovat
myös keino vahvistaa strategisia kumppanuuksia, monipuolistaa toimitusketjuja ja talouden riskikestävyyttä. EU:n
on käytettävä taitavasti kauppasopimuksia etujemme edistämiseksi.

• EU:n uusilla kauppainstrumenteilla on tarvittaessa puututtava markkinahäiriöihin ja varmistettava kaupan ja
investointien vastavuoroisuutta. Sääntelyssä kuten hiilitulleissa on huomioitava aina kauppavaikutukset.
Sääntelyn kokonaisvaikutukset eivät saa olla kohtuuttomia yritysten kannalta.

• EU:n ja USA:n on vahvistettava talouden globaalia johtajuutta ja kahdenvälistä kauppaa. Tuloksia on saatava
nopeasti Trade & Technology Council (TTC) -yhteistyöllä ja pitkällä aikavälillä jopa EU-USA-kauppasopimuksella
ottaen huomioon elinkeinoelämän tarpeet. Kauppakiistat on ratkaistava.

• Toimiva kauppa Kiinan kanssa on yhä Suomen etujen mukaista. Kiinan epäterveisiin toimiin, valtiontukiin ja
protektionismiin on puututtava WTO- ja EU-yhteistyöllä. On seurattava Kiinan kehitystä ja
markkinamahdollisuuksia. Kiinan kaupan riskit ja riippuvuudet on tunnistettava ja hallittava paremmin.

• Suomen on arvioitava geopolitiikan ja talouden muutoksia, Aasian, Amerikan, Afrikan ja erityisesti Venäjän ja
Kiinan kehitystä, digitalisaation ja ilmaston vaikutuksia talouteen ja arvoketjuihin, eri kauppablokkien yhteistyötä
sekä Nato-jäsenyyden ja hävittäjäkauppojen luomia mahdollisuuksia yhteistyöhön USA:n ja muiden strategisten
kumppanimaiden kanssa taloudessa ja teknologiassa. Suomen on päivitettävä kauppapoliittinen strategiansa,
jatkettava määrätietoista EU-vaikuttamista ja syvennettävä kahdenvälisiä kauppakumppanuuksia intressiemme
pohjalta.
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