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1. Yleistilanne
OECD:lla keskeinen rooli ”post-covid” –talouden jäsentämisessä
✓ Kriisin vaikutukset ulottuvat talouden ja yritystoiminnan perustaan,
mutta niiden kesto epäselvä (vrt. digitalisaatio tai ilmastonmuutos)
✓ Valtioilla akuutti tarve reagoida muutoksiin, löytää politiikkatoimet,
jakaa kokemuksia → OECD:n toimintamalli
Covid-työ käynnistynyt nopeasti mutta hajanaisesti
✓ Ensireaktio: “Covid Hub”. Painopiste analyysissa, ei suosituksissa.
✓ Komiteoiden varsinainen Covid-työ vasta käynnistymässä. Vaikuttaa
painopisteisiin kautta koko organisaation.

Uuden pääsihteerin haku käyntiin
✓ Pääsihteerin hakuprosessi käynnistyy elokuussa. Uusi johto aloittaa
kesällä 2021.
✓ Kolumbiasta tuli huhtikuussa virallisesti OECD:n 37 jäsenmaa.
Seuraavaksi Costa Rica. Muilta osin laajentuminen jäissä.

2. Maailmantalous syvään lamaan 2020
OECD raportoi talouden vapaasta pudotuksesta jo varhaisessa vaiheessa
✓ Covid-19-epidemiasta johtuvien talouden rajoitusten arvioitiin
johtavan n. 2%-yksikön BKT:n laskuun vuositasolla per kk rajoituksia
✓ Massiiviset tukitoimet rauhoittivat rahoitusmarkkinoita

Arviot maailmantalouden näkymistä synkentyneet kevään mittaan
✓ Korkean epävarmuuden vallitessa kesäkuun OECD Economic Outlook
tulee esittämään eri skenaarioita jatkosta
✓ Globaali lama on todennäköisesti syvempi ja pidempi kuin mitä
maaliskuussa ennakoitiin ja jäsenmaiden tilanteet vaihtelevat suuresti
Kriisi näkyy jatkotyön painotuksissa
✓ OECD ECO tuottaa runsaasti jäsenmaiden talouspolitiikkaa tukevaa
analyysiä ja DAF katsoo asiaa rahoitusmarkkinoiden puolelta
✓ Kv yritysverotuksen uudistushankkeen päätökset siirtyvät syksyyn.

3. Kauppa
Kansainvälinen kauppa takkuaa voimakkaasti
✓ Kysyntä on monilla sektoreilla pysähdyksissä ja tuotantoketjut
katkeilevat
✓ Aikaisemmin keväällä uumoiltu Aasian elpyminen on pysähtynyt
(mm. Kiinan alkuvuoden vientiluvut laskeneet 13,3% vuodesta 2019)
OECD:n suosituksia tilanteen parantamiseksi
✓ Luottamusta kansainväliseen kauppaan ja kauppapolitiikkaan
vahvistettava
✓ Tuotantoketjut pidettävä avoinna. Kaupan rajoituksia vältettävä,
tai ajaudutaan entistä vaikeampaan tilanteeseen.
✓ Valtiontukien tähdättävä tulevaisuuteen ja palveltava yhteistä hyvää.
Jos tuet jäävät pysyviksi, ne rakentavat pohjaa tulevaisuuden
markkinahäiriöille.

4. Yritykset, työllisyys, digitalisaatio
Pk-yritykset kriisin keskiössä: uhkakuvana, että jopa 50 % ei selviä
✓ Tarvitaan toimia niin lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä (mm. rahoitus,
lainat ja takaukset) kuin rakenteellisesti
✓ OECD:n SME Policy Responses kokoaa koronatoimet 60 maassa
Työttömyys OECD-maissa kasvaa merkittävästi
✓ Helmi-maaliskuussa kasvua vain 0.4%, mutta huhtikuun kasvusta
odotetaan ennennäkemätöntä
✓ Työllisyyden ja sosiaalisten kysymysten työtä muokattu Covidtilanteeseen. Covid-näkökulma myös Employment Outlook –julkaisussa.

Loikka täyteen digiin tapahtui lähes “yön yli”
✓ Laajakaistapalveluiden kysyntä rajusti ylös.
✓ Turvattava yhteydet, palveluiden turvallisuus sekä datan yksityisyys.
Samalla hyödynnettävä mahdollisuudet tuottavuuteen ja innovaatioihin
✓ Going Digital –horisontaalihankkeen toteutus jatkuu.

5. Energia
✓

Shokki energian kysynnässä suurin 70 vuoteen: globaali kysyntä
laskee IEA:n arvion mukaan 6 % v. 2020

(IEA)

5. Energia
✓
✓

✓

Shokki energian kysynnässä suurin 70 vuoteen: globaali kysyntä
laskee IEA:n arvion mukaan 6 % v. 2020
CO2-päästöjen lasku merkittävä; tarvitaan kuitenkin rakenteellisia
toimia, jotta ei elvytystoimien seurauksena palaudu samalle
tasolle
IEA:n WEO Special Report kesäkuussa; fokuksessa elvytystoimet ja
työpaikat

6. Maatalous, elintarvikkeet
✓

✓
✓

✓
✓

Globaalin ruokakriisin todennäköisyys erittäin pieni, mutta Covidkriisillä moninaisia vaikutuksia ruuan kysyntään ja tarjontaan lyhyellä,
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
Maataloustuotteiden varastot globaalisti hyvällä tasolla ja
satonäkymät hyvät
Riski ruokaturvan heikentymiseen köyhimmissä maissa sekä kehittyneempien maiden haavoittuvimmassa asemassa olevien osalta on
kuitenkin todellinen
Keskeinen politiikkasuositus: markkinat pidettävä avoimina ja
markkinatieto läpinäkyvänä
”Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020” ja ”OECD-FAO
Agricultural Outlook 2020-29” julkaistaan heinäkuun alussa. Näiden
yhteydessä myös koronakatsaukset.

7. Koulutuspolitiikka
Korona aiheuttanut globaalin oppimisen kriisin
✓ Koulujen sulkemiset vaikuttaneet jopa 1.7 mrd koululaiseen
✓ Kriisi pahentaa koulutuksen epätasa-arvoa
✓ Koulutusjärjestelmien heikkoudet ja osaamisvajeet
OECD:n koronatoimenpiteet
✓ OECD mukana UNESCO:n Global Education Coalitionissa
✓ Policy briefit mm. analyysi koulutusjärjestelmien valmiustasosta
käyttäen PISA, TALIS ja PIAAC -aineistoja
✓ EDPC:n hankkeisiin “koronalinssi”
✓ Yhteistyö HundrEDin kanssa
Ajankohtaista EDUssa
✓ PIAAC-tutkimus lykkääntyy, PISA mahdollisesti myös
✓ Suomi toisena PISAn talousosaamisvertailussa (Suomen Pankki
INFEn jäseneksi)

8. Tiedepolitiikka
Korona on mobilisoinut tiedeyhteisön auttamaan
✓ Epidemiologia, diagnostiikka, terveysjärjestelmät, rokotekehitys,
teknologia (ventilaattorit, tracing-applikaatiot jne.), yhteiskunnalliset
vaikutukset…
✓ Kv. yhteistyö ja avoin tiede: datan jne. jakaminen mahdollista aiemmin
yhdessä sovittujen eettisten periaatteiden ja suositusten pohjalta

OECD:n koronatoimenpiteet
✓ Tiedepolitiikkatoimien sekä hätärahoitusmekanismien keruu
✓ Aiempi työ suositusten taustalla, mm. tiedeneuvonanto kriisitilanteissa
Ajankohtaista STI:ssa
✓ Suositusten revisiot: Access to publicly funded data; International
Cooperation in Science and Technology
✓ STI Outlook ja STIP Compass uusi formaatti

9. Kehitysyhteistyö, ympäristö
Kehitysavussa korotuspainetta, mutta jaettavaa entistä vähemmän
✓ Kehitysapukomitean lisäarvo pitkän tähtäimen toimissa: ODA-varojen
paras mahdollinen käyttö. ODA:n tason turvaaminen akuutti haaste.
✓ Covid-elpymistoimien oltava vihreitä, kestäviä ja nojattava
kansainväliseen yhteistyöhön
DAC ja EPOC Covid-toimenpiteet
✓ Covid huomioitu kehitysapukomitean ja ympäristökomitean
työohjelmissa 2021-22.
✓

DAC Statement 9.4.2020; Covidin vaikutukset ODA-graduaatioon

✓

EPOC tulossa: "What policies for Greening the Crisis Response and
Economic Recovery? Lessons from past Green Stimulus Measures”

Muut ajankohtaiset asiat
✓

Climate++; velkahelpotukset; DAC HLM syksyllä 2020

✓

Suomen EPR; Global Plastics Outlook tulossa

