Toimialakohtaiset skenaariot
Jokaiselle toimialalle tehty todennäköinen ja toivottava skenaario sekä listattu mahdollisia
yllätystekijöitä.
•

Kansainvälisyys ja vienti

•

Logistiikka

•

Palveluliiketoiminta ja kuluttajamarkkinat

•

Rahoitus

•

Teollisuus, rakentaminen ja ICT

Rahoitus: Todennäköinen skenaario
Taustalla: Jatkuva epävakaus todennäköistä, vaikka kotimaan kysynnän elpyminen onkin havaittavissa. Raaka‐aineiden, kuten
kullan hinnan nousu. EUn tukipolitiikalle on asetettu rajat: heikentää Euroopan maiden kilpailukykyä: tehdäänkö kaikki
mahdollinen elpymisen eteen? BKT laskee useita prosentteja (enemmän kuin aikaisemmissa kriiseissä), valtioiden ja
keskuspankkien massiiviset elvytystoimet. Julkisen talouden vaikeudet syvenevät, rakenteellisia muutoksia tulossa.
Todennäköisesti tulossa on iso veroremontti. Markkinoiden uusjakoa toimialakohtaisesti.

Tehokkaita toimenpiteitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varautuminen ja ennakointikyky myös vaikeita tilanteita varten tärkeää.
Strateginen elvyttäminen: mihin huomio kohdistetaan, mitä pyritään elvyttämään?
Millaiset mahdollisuudet yrityksillä lainan ottoon ja takauksiin?
Tietyillä toimialoilla todennäköisesti kasvua epävakaudesta huolimatta: miten tuetaan kasvua ja löydetään uudenlaisia
liiketoimintamalleja?
Viennin tukeminen: toipuu todennäköisesti hitaammin kuin kotimaan markkinat.
Huomiota huoltovarmuuteen ja alkutuotantoon: tukea maatalouteen liittyvään yritystoimintaan.
Omistajanvaihdokset ja sukupolven vaihdokset yrityksissä: mitä uutta nousee uuden sukupolven yrittäjyydestä?
Uusia rahoitusmekanismeja ja tapoja säästää.
Omaehtoisen pääoman kanavat tyrehtyneet, mitä vaikutuksia? Kasvua hakevat kv‐yritykset hankaluuksissa?
Mahdollisen konkurssiaallon vaikutukset kansantalouteen ja työllisyyteen.
Helpotuksia yrityssaneerauksiin.
Miten yrittäjiä voidaan tukea tiedollisesti – ei ainoastaan rahoituksen ja takausten turvin? Miten luodaan tulevaisuudenuskoa
jatkuvassa epävakaudessa?
Luovatko tuet pidemmän päälle epätervettä kilpailua: markkinoiden uusjakoa.

Rahoitus: Toivottava skenaario
Taustalla: Suhteellisen nopea elpyminen, mutta palautuminen voi silti viedä pitkään. Kotimaan kysyntä nousee vakaasti,
työllisyysluvut eivät romahda. Uskalletaan rahoittaa yrityksiä epävarmuuksista huolimatta.

Tehokkaita toimenpiteitä:
•
•
•
•

Uuden kasvun luominen kehityshankkeiden avulla: tullaanko kilpailemaan jollain muulla kuin hinnalla?
Panostukset digitaalisiin järjestelmiin ja palveluihin tärkeitä.
Luottamuspelissä ollaan voiton puolella: miten tähän konkreettisesti päästään?
Varautuminen uudenlaisiin, maailmanlaajuisiin shokkeihin.

Rahoitus: Yllätystekijöitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos usko rahajärjestelmään romahtaa, mitä tapahtuu ja millaisia vaikutuksia sillä on?
Talouden elvytyspaketit ovat tehottomia (kohdistuvat väärin tai eivät tuota tulosta).
Millainen on EUn tulevaisuus? Minkälaisia neuvottelutuloksia Suomelle?
Globalisaatio korvautuu protektionismilla.
Kauppasodat, tullit: millaisia vaikutuksia Suomen vientiin?
Hyperinflaatio vai deflaatio? joka tapauksessa korkotaso saattaa heilahdella.
Miten uskalletaan sijoittaa jatkuvan epävakauden ajassa?
Mitä tapahtuu Turun telakalle ja sen alihankinnalle?
Miten raha saadaan liikkeelle? Jatkuva epävakaus synnyttää halun säästää.
Rahoitusmarkkinoiden uudet muodot (lohkoketjuteknologia, digitaaliset rahoituskanavat, joukkorahoitus,
osuuskuntamallit).

