
USA-vaaliopas yrityksille 
KUKA VETÄÄ MAAILMANTALOUDEN 

VETURIA SEURAAVAT VUODET?

- Trump vai Biden – yritysten silmin

Timo Vuori

Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

Johtaja, Keskuskauppakamari



1. TALOUS
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BIDEN
❑ Amerikka ensin, työtä Amerikkaan
❑ Kansallisia elvytystoimia myös
❑ Tasapainoinen, sosiaalisesti kestävää kasvua
❑ Ennakoitavuus talouden turvana

❑ Mahdollisia veronkorotuksia (21%=>28%)
❑ Valtataistelua Kongressissa Trumpin perinnöstä

TRUMP
❑ Amerikka ensin, työtä Amerikkaan

❑ Massiivista elvytystä – tukipaketti käyttöön
❑ Lisää veronalennuksia (35%=>21%=>?)
❑ Pörssikurssit nousuun, maksoi mitä maksoi
❑ Tavoitteena V-talouskasvu

❑ Koronapandemia yhä talouden jarruna

❑ Veronkevennysvarat jo käytetty?
❑ Velkaantuminen riskinä
❑ Ennakoimattomuus talouden haasteena



2. KAUPPA
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BIDEN
❑ Amerikka ensin, työtä Amerikkaan
❑ Perinteinen teollisuus ja maatalous saa tukea

❑ WTO, G7, OECD –apuna kauppaväännöissä
❑ Kiina – suurin vihollinen kaupassa ja politiikassa
❑ TTIP unohdettu, mutta EU antaa enemmän

❑ Kumppanuuksia ja kauppadiplomatiaa
❑ Länsimaisten arvon puolustus kauppasodissa

TRUMP
❑ Amerikka ensin, työtä Amerikkaan
❑ Perinteinen teollisuus ja maatalous saa tukea

❑ Ulkomaankaupan alijäämät kuriin
❑ Kiina – suurin vihollinen kaupassa ja politiikassa
❑ EU – Saksan, Ranskan, Italian ylijäämät kuriin

❑ WTO ei toimi, kahdenvälisiä diilejä
❑ Hajoita vanha ja sovi uusi diili, ole voittaja
❑ Kauppasotia ja tulleja
❑ US-UK-kauppadiili hyvä alku uudelle kaudelle



3. TEKNOLOGIA
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BIDEN
❑ Teknologinen riippumattomuus 

❑ Länsimaiset arvot ja teknologiajohtajuus

❑ Kiinan teknologia kieltolistalla (esim 5G/Huawei)
❑ Kauppa- ja teknologiasiirtorajoituksia

❑ USA:n digijättien valtaa karsittava

❑ EU ja USA löydettävä sopu digisäännöistä ml IO

TRUMP
❑ Teknologinen riippumattomuus 
❑ Länsimaiset arvot ja teknologiajohtajuus

❑ Kiinan teknologia kieltolistalla (esim 5G/Huawei)
❑ Kauppa- ja teknologiasiirtorajoituksia

❑ EU – uhka USA:n digijäteille (verot, tietosuoja)

❑ Digijätit talouden draiverina, mutta liittovaltio 
haluaa niitä kuriin



4. ILMASTO, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA
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BIDEN
❑ USA liittyy takaisin Pariisin sopimukseen 

❑ Liittovaltio haluaa vahvan ympäristöhallinnon
❑ USA:lle oma Green Deal

❑ Muovikäytölle rajoituksia
❑ Yrityksille vastuuta kv hankintaverkostoissa

❑ Kiinan epäterveille keinoille rajoituksia

TRUMP
❑ USA eroaa 4.11.2020 Pariisin ilmastosopimuksesta 
❑ USA ei irtaannu nopeasti fossiilisesta energiasta

❑ USA:n energiaomavaraisuus vahvuus
❑ Liuskekaasuun luotetaan ja myydään muille

❑ Liittovaltio ei kiirehti ilmastonormeilla
❑ Osavaltiot voivat päättää mitä haluavat

❑ Energia on teollisuuspolitiikan ytimessä
❑ Energia ei ulkopolitiikan ytimessä vrt Arabimaat y



TRUMP VAI BIDEN – SUOMEN KANNALTA

JOHTOPÄÄTÖKSET JA ODOTUKSET

✓Trump kiihdyttää talouden dynamiikkaa, mutta on arvaamaton

✓Biden luo ennakoitavuutta, mutta hakee tasapainoista, maltillista kasvua

✓Suomen vienti on hyötynyt jostain Trumpin toimista

✓Suomen vienti on osittain kärsinyt Trumpin kauppasodista (teräs)

✓Suomen taloudelle molemmat tarjoavat mahdollisuuksia ja uhkia

✓USA:n politiikan ennakoitavuus ja talouden toipuminen toivottavaa

✓Presidentin vaalin ei toivota johtavan 3 kk epävarmuuteen USA:ssa
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LISÄTIETOJA

Suomessa: 
Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari

Timo.vuori@chamber.fi tai 050 553 5319

Amerikassa - Finncham Amerikassa: www.finncham.fi/americas

Suomalaisia yrityskontakteja USA:ssa esimerkiksi: 

Finnish American Chamber of Commerce, New York, Marko Salonen

email. marko.salonen@facc-ny.com tel. +1 917 622 7076
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