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ESIPUHE

Aasian ja kehittyneimpien Oseanian maiden talouden kasvu vaihtelee riippuen maista ja alueista. Nousevien
talouksien kasvuluvut ovat selkeästi korkeampia verrattuna kehittyneisiin talouksiin. Kansainvälisen valuuttarahaston lokakuun talouskatsaus arvioi ensi vuodelle Japanin kasvun olevan 0,9 prosenttia, Kiinan 6,2 prosenttia,
Intian 7,4 ja ASEAN-5 maiden Indonesian, Malesian, Filippiinien, Thaimaan ja Vietnamin 5,2 prosenttia. Useat
maat panostavat myös vahvasti neljännen teollisen vallankumouksen tuomiin haasteisiin digitalisaation ja uusien innovaatioiden keinoin. Ilmaston muutoksen ja kestävän kehityksen kysymykset nousevat myös yhä voimakkaammin esille. Jatkossa tarvitaan enenevässä määrin yksityisen sektorin laadukkaita tuotteita ja palveluja
tuomaan ratkaisuja näihin haasteisiin.
EU:n neuvottelemista vapaakauppasopimuksista on ollut merkittävää hyötyä suomalaisille yrityksille viime
vuosina. Konkreettisena esimerkkinä eräiden hammaslääkintävälineiden tulli laski EU:n ja Etelä-Korean välisen
vapaakauppasopimuksen seurauksena kahdeksasta prosentista nollaan. Näiden tuotteiden vienti Suomesta Etelä-Koreaan on kaksinkertaistunut tämän jälkeen. Samanaikaisesti myös Suomen tavarakaupan kokonaisvienti
Etelä-Koreaan on kasvanut jopa 30 prosenttia ja palvelukaupassa on huimia kasvuprosentteja. Sopimus Etelä-Korean kanssa on ollut voimassa vuodesta 2011.
Lähitulevaisuudessa EU:n vapaakauppasopimusverkosto laajenee merkittävästi Aasiassa. Sopimukset Japanin,
Singaporen ja Vietnamin kanssa ovat tulossa voimaan yritysten hyödynnettäviksi vuoden 2019 aikana. Nämä
avaavat suomalaisviejille uusia vientimahdollisuuksia Aasiassa markkinoillepääsyn helpottuessa. Suomella ja
suomalaisilla tuotteilla on näissä maissa hyvä maine. EU:n ja Japanin välinen sopimus onkin taloudellisilta vaikutuksiltaan EU:n merkittävin sopimus tähän mennessä.
EU:lla on ollut parin vuoden ajan meneillään suomalaisyritysten kannalta tärkeät vapaakauppaneuvottelut Indonesian kanssa. Kesällä 2018 vapakauppasopimusneuvottelut aloitettiin myös Australian ja Uuden-Seelannin
kanssa. Australian neuvotteluissa suomalaisyrityksille olennaisia kysymyksiä ovat tullien lisäksi muun muassa
standardien yhdenmukaistaminen, julkiset hankinnat ja palvelutyövoiman liikkuvuus.

Helsingissä 12.11.2018
Ilkka-Pekka Similä
Osastopäällikkö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Australia

AUSTRALIA
AUSTRALIA
Maa ..................................................................................................................................Australia
Pääkaupunki ...............................................................................................................Canberra
Väkiluku ........................................................................................................................ 23,2 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 380 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................50,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.3 %
Inflaatio..................................................................................................................................... 2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......3.6 % | 26.1 % | 70.3 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.6 %
Kaupungistumisaste .........................................................................................86 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 14
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Sijainnilla on väliä – Australia on maailman talouskasvun keskiössä. Aasian keskiluokan ennustetaan kasvavan yli kolmeen miljardiin ihmiseen vuoteen 2030 mennessä. Heille Australia
on toiveiden majakka: opiskelun, elintason, turvallisuuden, vapauden ja puhtaan ruuan onnela.
Australian talouskasvun kesto on jo nyt maailmanennätys, eikä kasvulle näy loppua. Lisäksi
yhä useampi vauras aasialainen tuo osaamisensa Australian kulhoon. Niinpä Australia on alati
kiinnostava bisnesmahdollisuus myös suomalaisille yrityksille. Tarpeet ovat väestön- ja talouskasvun vetäminä merkittävät. Kilpailu on Yhdysvaltoja tai Kiinaa lempeämpää. Tavaravienti
Australiaan kasvoi 2017 yli 30 prosenttia ja suomalaiset yritykset porskuttavat maassa menestyksekkäästi.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Australian talous on kasvanut nyt 27 vuotta ilman lamaa. Maailmanennätyskasvulle ei näy loppua. Economist
Intelligence Unit (EIU) ennustaa Australian talouden reaalivuosikasvun olevan keskimäärin 2,4 prosenttia seuraavat viisi vuotta. Vahva väestönkasvu kasvattaa myös Australian kokonaismahtia, joten maa on joka vuosi
entistä kiinnostavampi markkina.
Kaivannaistuotteiden hintojen nousu on parantanut viime aikoina Australian vientimenestystä. Maan vienti
nojaa edelleen vahvasti mineraalien vientiin, ennen kaikkea Kiinaan. Australian tärkeimmät kauppakumppanit
ovat Kiina, Japani, Yhdysvallat ja Etelä-Korea. Maan viennistä lähes puolet suuntautuu Itä-Aasian kolmeen
jättiläiseen: Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Maaperän rikkaudet (öljy, kaasu, kaivannaiset) muodostavat yli
60 prosenttia Australian viennin arvosta. Maanpäälliset rikkaudet (liha, viinit, viljelystuotteet) nostavat noin
7 prosentin osuudellaan maaperän merkityksen Australian viennille yli 70 prosenttiin.
Suomen tavaravienti Australiaan on pitkän lasku-uran jälkeen kääntynyt voimakkaaseen nousuun. Vuonna
2017 kasvua oli 31 prosenttia ja tavaraviennin arvo nousi 527 miljoonaan euroon. Todellisuudessa Australi-

Ulkoasiainsihteeri Antti Niemelä oli Suomen Canberran suurlähetystön edustuston päällikön sijainen ja Team Finland -koordinaattori Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ja Jon Järviniemi oli korkeakouluharjoittelija Suomen Canberran suurlähetystössä

2

Australia
aan viedään Suomesta vielä huomattavasti enemmän, mutta monet välituotteet näkyvät muiden maiden
kauppatilastoissa. Arvioiden mukaan Australian merkitys loppumarkkinana Suomen taloudelle on yli miljardi
euroa, jonka perusteella Australian taloudellinen merkitys Suomelle on lähes Alankomaiden luokkaa. Suomen
palveluvienti Australiaan on myös kasvanut vankasti jo usean vuoden ajan.
Kiinnostavinta Suomen viennin kehityksessä Australiaan on se, että perinteiset vientituotteet (puu, paperi,
kaivosteollisuuden koneet) ovat antaneet tilaa uusille aloille. Samalla kuitenkin perinteisten suomalaisten
yritysten asema on säilynyt vahvana: Australia on merkittävä markkina-alue esimerkiksi Stora Ensolle, UPM:lle,
Koneelle, Nokialle ja Huhtamäelle. Kansainväliset jakeluketjut ovat kuitenkin monen yrityksen osalta muuttaneet perustuotteiden alkuperämaata. Suurlähetystö arvioi seuraavina vuosina suurimman kasvupotentiaalin
olevan seuraavilla sektoreilla: terveys ja hyvinvointi, jätehuolto, energia sekä älykkäät kaupunkiratkaisut. Niin
ikään kiinnostus lifestyle-tuotteita kohtaan nousee samalla kun kiinnostus skandinaavista muotoilua kohtaan
kasvaa.
Suomalaisille yrityksille Australia on pitkään ollut menestyksekäs markkina. Suurimmat suomalaiset yritykset
pyörittävät Australiassa satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa. Suomalaisyritysten yhteenlasketuksi liikevaihdoksi Australiassa suurlähetystö arvioi ainakin 2,5 miljardia euroa. Samat yritykset työllistävät suoraan
tuhansia australialaisia. Lisäksi monelle suomalaiselle yritykselle Australia on alueellinen päämaja. Kaikkiaan
maassa toimii nelisenkymmentä suomalaisten yritysten tytäryritystä. Lisäksi lähes 200 suomalaista yritystä on
edustettuina Australiassa. Osa menestyksestä näkyy varmasti myös australialaisina investointeina Suomeen:
kaikkiaan australialaiset yritykset ovat investoineet Suomeen yli 2,3 miljardia euroa.

Digialan haaste ja mahdollisuus
Yksi haaste ja mahdollisuus Suomen digitaaliselle alalle Australiassa on ollut sekamelska maan kattavan laajakaistaverkon rakentamisessa. Nyt NBN-nimellä kulkeva verkkoyhtiö on kuitenkin edistynyt tavoitteissaan ja on
samalla myös osoittanut laajakaistan merkityksen taloudellisen toimeliaisuuden mahdollistajana.
NBN (National Broadband Network), kansallinen laajakaistayhteys, on Australian valtion omistama konserni,
joka perustettiin vuonna 2009. NBN:n tavoitteena on tarjota nopea ja edullinen internetyhteys kaikkialle Australiaan ja näin ollen taistella digitaalista jakoa vastaan. NBN toimii tukkukauppana, joka myy internetyhteyttä
teleoperaattoreille. Ideana on luoda vapaa ja tasapuolinen pääsy markkinoille ja näin taata kilpailua teleoperaattoreiden välille. NBN on Australian historian suurin infrastruktuurihanke.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan 93 prosenttia australialaisista kotitalouksista piti olla kytketty nopeaan
laajakaistayhteyteen vuoteen 2016 mennessä. Projektin oletettiin maksavan 29,5 miljardia Australian dollaria.
Projekti venyi ja uusimman arvion mukaan projektin pitäisi valmistua vuonna 2020. Arvioitu hinta on noussut
49 miljardiin Australian dollariin. Laajakaistan nopeudesta tingittiin myös. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
NBN:n piti tarjota jopa 100 megabittiä sekunnissa. Tällä hetkellä vastaava tavoite on 25 megabittiä sekunnissa.
Talouteen ja tilastoihin erikoistunut yritys AlphaBeta julkaisi vuonna 2018 selvityksen, jossa se tutki NBN:n
vaikutusta Australian talouteen. Selvityksessä AlphaBeta hyödynsi useita lähteitä. Se käytti tietoa 2016 väestölaskennasta ja Ipsosin tekemästä kansallisesta mielipidekyselystä. Nähdäkseen NBN:n taloudelliset vaikutukset, AlpaBeta vertaili alueita missä yli 90 prosenttia internetyhteyksistä kuului NBN:lle alueisiin, missä vastaava määrä oli alle 10 prosenttia. Tämän perusteella AlphaBeta päätteli kuinka iso vaikutus NBN:llä on ollut
talouteen. Selvityksestä ilmenee, että NBN-alueilla liiketoiminnan kasvu (+1 prosenttia) oli kaksinkertainen
verrattuna kansalliseen keskiarvoon vuodesta 2011 lähtien (+0,4 prosenttia) ja viisinkertainen verrattuna ns.
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ei NBN-alueisiin (+0,2 prosenttia). Selvityksessä mainitaan, että vuoteen 2017 mennessä NBN-alueilla oli luotu
1 900–5 400 uutta yritystä johtuen NBN-ilmiöstä ja selvityksen mukaan vuoteen 2021 mennessä tämä luku
olisi 27 400–79 700, jos sama kasvuvauhti säilyisi. Itsensä työllistäjien suhteen luvut olivat 2017 mennessä
3 400-6 400 ja odotusten mukaan vuoteen 2021 mennessä määrä olisi 48 600–92 600. Luvut ovat arvioita siitä,
kuinka monta yritystä perustettiin NBN:n tarjoaman laajakaistan ansiosta. NBN-alueilla itsensä työllistäviä
naisia oli selvityksen mukaan huomattavasti enemmän verrattuna ei NBN-alueisiin. Vuosittainen kasvuvauhti
NBN-alueilla oli 2,3 prosenttia. Ei NBN-alueilla vuosittainen kasvuvauhti oli selvityksen mukaan 0,1 prosenttia.
NBN-alueilla asuvia, itsensä työllistäviä naisia oli vuonna 2017 noin 3 500. Vuoteen 2021 mennessä määrä
ylittää 52 000, jos kasvuvauhti säilyy nykyisellään.
Vuonna 2012 OECD listasi Australian sijalle 29 internetin saatavuuden ja sen nopeuden perusteella. Selvityksen
mukaan vuonna 2017 Australia oli noussut sijalle 17 ja arvion mukaan vuonna 2021 maa tulee sijoittautumaan
sijalle 10. Suomi oli vuonna 2017 sijalla 8 ja ensimmäisellä sijalla oli Etelä-Korea.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Australia on erittäin vakaa länsimainen demokratia, jossa kuitenkin poliittisen järjestelmän kahtiajakautuneisuus aiheuttaa ajoittain sisäpoliittisia kriisitilanteita. Australian talouden vastustuskyvystä kertoo hyvin se,
että nämä viime aikoina varsin yleiset sisäpoliittiset kriisit eivät ole vaikuttaneet talouskasvuun negatiivisesti.
Hallituksen (liberaalit ja kansalliset; Liberals & Nationals) enemmistö parlamentin alahuoneessa on niukka
ja senaatissa pienpuolueilla on vaa’ankieliasema. Niinpä hallitus on joutunut monen lain osalta neuvottelemaan myönnytyksiä senaatin pienpuolueille, jotta laki hyväksyttäisiin, sillä lakien pitää läpäistä parlamentin
molemmat kamarit.
Australiassa on äänestyspakko, joka vaikuttaa vaikeuttaneen populistien nousua merkittävään asemaan maan
politiikassa. Senaatissa johtavan populistin Pauline Hansonin pienpuolueella, One Nationilla, on vaa’ankieliaseman takia kuitenkin jonkin verran merkitystä, vaikka edustajia puolueella on jäljellä käytännössä vain kaksi.
Yhtään One Nationin edustajaa ei ole koskaan valittu parlamentin alahuoneeseen.
Yhteiskuntana Australia on myös yksi maailman onnistuneimmista maahanmuuttaja- ja multikulttuuriyhteiskunnista.

Sääntely-ympäristön kehitys
Australia uskoo vankasti vapaaseen kauppaan ja sen merkitykseen maan poikkeuksellisessa talousmenestyksessä. Maa on viime vuosina tehnyt vapaakauppasopimuksen kaikkien tärkeimpien kauppakumppaniensa
kanssa ja oli johtoroolissa siinä, ettei Tyynenmeren kumppanuussopimus (CPTPP, Trans-Pacific Partnership)
kaatunut Donald Trumpin Yhdysvaltojen vetäytymiseen sopimuksesta.
Kesäkuussa 2018 Australia ja EU ilmoittivat myös virallisesti käynnistävänsä vapaakauppasopimusneuvottelut.
Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin heinäkuussa. Pyrkimyksenä on parissa vuodessa saavuttaa kattava
sopimus, joka poistaisi tullien lisäksi kaupanesteet myös suomalaisilta yrityksiltä. Neuvotteluiden suurimpana haasteena nähdään EU:n vaatimukset maantieteellisten merkintöjen suhteen (geographical indications).
Suomalaisten yritysten kannalta tärkeimpiä neuvottelualueita ovat tullien lisäksi esimerkiksi standardien yhdenmukaistaminen, julkiset hankinnat ja palvelutyövoiman vapaa liikkuvuus. Samaan aikaan Australian kanssa
EU aloitti neuvottelut myös Uuden-Seelannin kanssa.
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Suomen ja Australian välinen kauppa
2013-2017
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Lähde: Tullihallitus

Australialla on siis erittäin kattava valikoima vapaakauppasopimuksia. Maalla on kymmenen voimassaolevaa
vapaakauppasopimusta, jotka kattavat noin 60 prosenttia maan kaupasta: Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Singaporen, Malesian, Yhdysvaltojen, Thaimaan, Chilen, Uuden-Seelannin ja Kaakkois-Aasian yhteisön kanssa.
Sopimukset Tyynenmeren saarivaltioiden ja Perun kanssa ovat valmistuneet, mutteivat vielä voimassa.
Kiina-vetoisen alueellisen RCEP-sopimuksen neuvottelut (Regional Comprehensive Economic Partnership) ovat
myös edelleen kesken. RCEP:n piiriin kuuluvat Kaakkois-Aasian yhteisö ASEAN (10 maata) ja kuusi ympäröivää
maata (Kiina, Japani, Etelä-Korea, Intia, Australia, Uusi-Seelanti).

Toimivatko vapaakauppasopimukset?
Australia on pyrkinyt arvioimaan vapaakauppasopimustensa tehokkuutta. Helmikuussa 2018 julkistetussa
tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin australialaiset yritykset ovat hyödyntäneet kolme uusinta vapaakauppasopimusta Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin kanssa. Kyselyyn osallistui yli 530 australialaista yritystä.
Tutkimuksesta ilmenee, että australialaisilla yrityksillä on hyvä kokonaiskuva kauppasopimuksista ja niiden
ehdoista. Yritykset ovat myös olleet nopeita hyödyntämään sopimuksia. Pääetuina kauppasopimuksista yritykset näkevät paremman hintakilpailukyvyn ja edullisemmat vientikustannukset. Tutkimukseen osallistujista 63
prosenttia sanoi oman viennin lisääntyvän vapaakauppasopimusmaihin sopimusten toimeenpanon jälkeen.
Osallistujista 31 prosenttia sanoi oman tuonnin lisääntyvän. Suurin hyöty kauppasopimuksista on ollut hyödykkeiden vientiin ja tuontiin keskittyvillä yrityksillä.
Palvelualan yritykset eivät ole onnistuneet samassa määrin hyödyntämään vapaakauppasopimuksia kuin hyödykealan yritykset. Tutkimuksen mukaan 35 prosenttia palvelualan yrityksistä näkee vapaakauppasopimusten
lisänneen vientiä. Vaikka sopimukset ovat poistaneet monta estettä palvelualan viennissä, lopulliset tulokset
nähdään vasta vuosien päästä.
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Vapaakauppasopimuksilla on myös ollut positiivinen vaikutus yritysten aktiivisuuteen, liiketoiminnan suunnitteluun ja kasvattamiseen. Tutkimukseen osallistujista 46 prosenttia sanoi aikovansa tutustua uusiin
vientimarkkinoihin, jotka Australian vapaakauppasopimukset ovat luoneet. Yritykset eivät kuitenkaan pidä
vapaakauppasopimuksia tärkeimpänä tekijänä alan kehitystä ajatellen, vaan lähinnä tukevana tekijänä liiketoiminnalle. Yritykset ovat myös huomanneet, että uudet vapaakauppasopimukset ovat nostaneet tietämystä
Australiasta ja australialaisista yrityksistä ja uskovat tämän lisäävän ulkomaalaisten yritysten ja kuluttajien
halua tehdä kauppaa australialaisten kanssa.
Tutkimuksesta ilmenee myös, että suurin hyöty sopimuksista on ollut yrityksille, joilla oli jo aikaisempaa kokemusta ulkomaankaupasta. Noin 55 prosenttia pk-yrityksistä on omasta mielestään onnistunut hyödyntämään
uusia vapaakauppasopimuksia. Isoista yrityksistä 77 prosenttia on onnistunut hyödyntämään sopimuksia.
Isommat yritykset ovat siis selvästi pk-yrityksiä paremmin hyödyntäneet Australian vapaakauppasopimuksia.
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ETELÄ-KOREA
ETELÄ-KOREA
Maa ............................................................................................................................ Etelä-Korea
Pääkaupunki ......................................................................................................................... Soul
Väkiluku ........................................................................................................................ 51,2 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 538 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................39,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.1 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.9 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......2.2 % | 39.3 % | 58.3 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 3.7 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................81.5 % (2018)
DB 2018 RANK ...........................................................................................................................4
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Etelä-Korea on maailman 11. suurin talous ja sen kasvu jatkuu maltillisena. Maa painii vaikean
demografisen tilanteen kanssa. Syntyvyys on matalinta maailmassa ja elinikä nousee nopeasti.
Alkutaipaleellaan oleva hallitus keskittyy ensisijaisesti Korean niemimaan tilanteen ratkaisuun,
mutta myös talouspoliittisia uudistuksia on tehty. Erityisesti kaksi suurta politiikan trendiä tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisosaamiselle: niin sanottu neljäs teollinen vallankumous,
jolla viitataan muun muassa tekoälyyn, IoT:hen ja autonomisiin ajoneuvoihin sekä energiapolitiikan uusi suunta. Koreassa ollaan kiinnostuneita muun muassa suomalaisesta IT-osaamisesta,
terveysteknologiasta, koulutuksesta, muotoilusta, ruuasta ja matkailusta. Markkinoillepääsy
vaatii kärsivällisyyttä ja vaivaa johtuen lukuisista Korea-spesifeistä säännöistä, mutta liiketoimintaympäristö koetaan yleisesti suotuisaksi. EU-Korea-vapaakauppasopimus on hyödyttänyt
suomalaisia yrityksiä, mutta alakohtaiset erot sopimuksen hyödyntämisessä ovat suuria.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Etelä-Korea on maailman 11. suurin talous ja sen talouskasvu vuonna 2017 oli 3,1 prosenttia ja myös vuosille
2018–2019 ennustetaan kolmen prosentin kasvua. Kasvun hienoinen kiihtyminen viime vuonna johtuu pitkälti
maailmantalouden piristymisestä, Korean viennille tärkeiden puolijohteiden kysynnän kasvusta ja osaltaan
valtion lisäbudjetista.
Korean vienti vetää hyvin ja maan tavoitteena on nousta maailman neljänneksi suurimmaksi viejäksi vuoteen
2022 mennessä nykyiseltä viidenneltä sijalta. Esteitä tavoitteelle tosin syntyy eri suunnista. Yhdysvaltojen asettamat teräksen vientikiintiöt ja eri sektoreiden polkumyyntitullit ajavat korealaista teollisuutta ahtaammalle.
Lisäksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota vaikuttaa Koreaan suoraan maan ollessa merkittävä komponenttien toimittaja kiinalaisille tehtaille, joista tuotteet jatkavat edelleen Yhdysvaltoihin. Korean viennistä
lähes 40 prosenttia suuntautuu Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Noustakseen maailman viejämaiden kärkeen Korean
olisi monipuolistettava vientikohteitaan. Korea katsoo etenkin Kaakkois-Aasian suuntaan ja on tiivistänyt kaup-

Ulkoasiainsihteeri Hanne Ristevirta työskentelee Team Finland –koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Soulissa
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pasuhteitaan muun muassa Vietnamin kanssa. Tärkeimmät vientituotteet Korealle ovat elektroniset koneet
ja laitteet, ajoneuvot sekä meriteollisuuden tuotteet. Korealaisen viihteen arvoa ja pehmeätä valtaa etenkin
Aasian markkinoilla ei tule myöskään unohtaa.
Inflaatio liikkuu noin puolessatoista prosentissa, Korean pankin tavoitteen ollessa kaksi prosenttia. Valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 38,6 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu suurena
ja kiinteistöjen hinnat etenkin Soulissa jatkavat nousuaan. Luottoluokitus on Aa2. Suurin syy korkeammasta
luokituksesta jäämiselle on Pohjois-Korean tilanteesta nouseva riski.
Korea on ollut EU:n strateginen kumppani vuodesta 2010 ja EU on Korean kolmanneksi tärkein kauppakumppani Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. EU:n ja Korean välistä, uuden sukupolven vapaakauppasopimusta on sovellettu vuodesta 2011 lähtien. Se oli EU:n ensimmäinen vapaakauppasopimus Aasiassa. Siitä lähtien useiden
EU-maiden vienti Koreaan on kasvanut vahvasti – Suomen noin 40 prosentilla. Kauppa on selvästi ylijäämäistä
EU:lle, etenkin Saksalle ja Suomelle.
Korean kuuluisat perheiden johtamat suuryritykset, chaebolit, ovat talouden selkäranka. Ne vastaavat paitsi
maan viennistä myös suurimmasta osasta innovaatioita ja tutkimusta. Samalla ne työllistävät kuitenkin vain
muutamia prosentteja koko työvoimasta. Kymmenen suurimman chaebolin osuus Korean pörssin nettovoitoista on 80 prosenttia ja 20 suurinta yritystä vastaavat jopa 80 prosentista kaikesta ulkomaankaupasta. Korean
pk-sektorin tehokkuus ja tuottavuus puolestaan ovat matalalla tasolla, mutta niissä on yli 90 prosenttia kaikista työpaikoista. Pk-yritykset ovat chaeboleiden alihankkijoina täysin riippuvaisia suuryritysten hinnoittelusta.
Konglomeraattien ylivalta ja talouden riippuvuus niistä on yksi Korean talouden haasteita. Korean menestystarinaa ei olisi ilman Samsungin, LG:n ja Hyundain kaltaisia jättiläisiä, mutta niiden ylivallan nähdään syventävän
eriarvoisuutta ja vähentävän dynaamisuutta.
Suuryritysten johdon ja poliittisen eliitin suhteet ovat olleet perinteisesti läheiset ja esimerkiksi edellinen presidentti Park Geunhye sai syytteen virkarikoksesta, jonka yhtenä perusteena oli monisäikeinen korruptioverkko
suuryritysten kanssa. Toukokuussa 2017 valitun presidentin Moon Jaeinin hallitus on aloittanut chaeboleiden
reformitoimet ja pyrkii pk-sektoria vahvasti tukemalla nostamaan pienten yritysten merkitystä Korean taloudelle. Suuryritysten merkitys on kuitenkin elintärkeä, eikä niiden taloudellisia toimintaedellytyksiä voida liiaksi
kaventaa. Start-upien määrä lisääntyy, mutta niiden osuus maan bruttokansantuotteesta on häviävän pieni ja
chaebolit usein ostavat menestyneet start-upit ennen kuin ne pääsevät kunnolla kasvamaan.
Korean tutkimus- ja kehitysrahoitus on maailman huippua: se vastaa noin 4,2 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Korea on ollut viimeiset vuosikymmenet teknologian nopea omaksuja. Mikäli se haluaa olla
teknologian edelläkävijämaa jatkossakin, tulisi sen nyt kehittyä innovaatiojohtajaksi, joka ei enää seuraa muita,
vaan on itse aktiivisesti innovoijien kärjessä. Tätä varten se tarvitsisi innovatiivisuutta myös pk-sektorille ja lisää
start-upeja. Nykyinen hallitus perusti pk-ministeriön ja on kehittänyt uusia tukimuotoja start-upeille, mutta
Soul on toistaiseksi jäänyt startup-keskittymien ulkopuolelle globaalissa vertailussa. Yliopistojen innovaatio- ja
tutkimustyö tapahtuu usein irrallaan yritysmaailmasta.

Suomen ja Korean välinen kauppa
Korea on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa ja kahdenvälinen kauppa jatkaa kasvuaan.
Kauppa on ollut pitkään Suomelle ylijäämäistä, mutta ero on tasoittumassa tavarakaupan osalta. Vuonna 2017
Suomen vienti Koreaan oli noin 778 MEUR, kasvua oli 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna muutaman laskuvuoden jälkeen. Korean tuonti Suomeen kasvoi tätäkin enemmän: tuonti oli noin 686 MEUR ja kasvua 30 pro-
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senttia. Palveluiden kauppa on Suomelle merkittävästi ylijäämäistä ja ylittää jo tavaravientimme arvon: vuonna
2016 veimme palveluita 787 MEUR arvosta, kun taas Koreasta tuotiin Suomeen 79 MEUR arvosta palveluita.
Suomen päävientituotteet Koreaan ovat koneet ja laitteet, joiden osuus tavaraviennistä on yli puolet. Muita
tärkeitä vientituotteita ovat sähkömoottorit sekä kemianteollisuuden ja paperiteollisuuden tuotteet. Kulutustuotteiden vienti on toistaiseksi pientä, mutta elintarvikesektori (sianliha) ja turkistuotteet kasvavat nopeasti.
Korea vie Suomeen pääasiassa koneita, laitteita ja henkilöautoja. Elektroniikan komponenttien tuonti kasvoi
viime vuonna reippaasti. Suomen palveluviennin osalta merkittäviä ovat IT-palvelut ja matkailu.
Suomen maakuva Koreassa on erinomainen ja tunnettuus on lisääntynyt. Suomalainen IT-osaaminen on ollut
viime ja tänä vuonna näkyvästi ja positiivisesti esillä korealaisessa mediassa. Lisäksi Koreassa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta koulutuksesta, startup-ekosysteemistä, muotoilusta, terveysteknologiasta ja energiaosaamisesta, unohtamatta rennoksi miellettyä elämäntyyliä. Suomalaisen elämäntyylin ihannointi Koreassa
näkyy myös kasvaneissa matkailijamäärissä: yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna 23 prosenttia ja
suunta on vuodelle 2018 vielä lupaavampi. Koreassa matkailu on yleisesti lisääntynyt reilusti viime vuosina ja
yhä useammin suuntana ovat Pohjoismaat. Päivittäinen suora lento Soulin ja Helsingin välillä on nopein reitti
Koreasta Pohjois-Eurooppaan.
Suomen ja Korean väliset investoinnit ovat matalahkolla tasolla. Suomalaisten investointien kanta Koreassa on
reilun 100 miljoonan euron luokkaa. Eurooppalaisten suorien investointien taso Koreassa on vasta muutaman
viime vuoden aikana lähtenyt selvään kasvuun. Korean investoinnit Suomeen ovat toistaiseksi vaatimattomia.
Korean investoinnit EU-maihin yhteensä ovat samaa luokkaa kuin investoinnit Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.
Koreassa on läsnä tai edustettuna vajaa parisataa suomalaisyritystä. Monet ovat toimineet markkinoilla pitkään samalla kun uusia yrityksiä rantautuu jatkuvasti markkinoille. Suomalaisia kuluttajatuotteita on toistaiseksi tarjolla vain vähän ja näkyvimmin esillä ovat muotoilu, muoti sekä elintarvikkeet ja juomat. Suomalaisyritysten tuotteita päätyy Etelä-Koreasta myös kolmansille markkinoille.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Koreassa vaihtui etuajassa presidentti ja hallitus toukokuussa 2017 entisen presidentin joutuessa virkasyytteeseen ja saaden lopulta 24 vuoden vankilatuomion. Konservatiivihallitus vaihtui liberaaliksi ja Pohjois-Korea
sekä talouspolitiikka tekivät jyrkän käännöksen. Presidentti Moon Jaeinin valinta oli jatkoa miljoonien ihmisten
mielenosoituksille entistä presidenttiä ja hänen edustamaansa korruptoituneisuutta vastaan. Korealaisten
protestit kohdistuivat suureksi osaksi poliittisten päättäjien ja suuryritysten välisiin tiiviisiin suhteisiin, joka on
ollut pitkään vallitseva toimintatapa Koreassa. Moon puhui jo kampanjassaan tarpeesta säännellä aiempaa
tiukemmin perhekorporaatioita, chaeboleita.
Hallituksen ensimmäistä vuotta ja vuoden 2018 poliittista keskustelua on dominoinut Pohjois-Korea. Vuoden
ensimmäisellä puoliskolla on järjestetty historiallisesti merkittävät huippukokoukset niin Etelä- ja Pohjois-Korean kuin Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä. Niemimaan tilanteen ratkaisu on ollut luonnollisesti Korean
johdon prioriteetti, vaikka talousuudistuksiakin on toteutettu vauhdilla. Monet suunnitelmat odottavat kuitenkin vielä implementointia hallituksen viisivuotisen kauden kestäessä kevääseen 2022.
Koreoiden väliset keskustelut ja optimistiset toiveet niemimaan tilanteen ratkaisusta vaikuttavat myös Etelä-Korean keskipitkän ja pitkän tähtäimen talousnäkymiin. Jos niemimaan poliittiset jännitteet jatkavat hellittämistään, pienenee myös Etelä-Koreaa vuosikymmeniä painanut geopoliittinen talousriski. Turvallisuus-
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Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa
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tilanteen mahdollinen vakautuminen nostaa samalla kysymyksiä siitä, miten Koreoiden tiivistyvät suhteet
vaikuttaisivat etelän talouteen. Etelä-Korean BKT on karkeasti arvioiden noin 50-kertainen Pohjois-Koreaan
verrattuna, eikä (taloudellista) yhdentymistä pidetä realistisena pitkään aikaan.
Optimistisimpien arvioiden mukaan Etelä-Korealle tarjoutuisi Pohjois-Korean avautumisen ja markkinatalouteen siirtymisen myötä houkuttelevia kaupallisia mahdollisuuksia. Etelästä tarvittaisiin pääomaa, asiantuntijoita ja yritysosaamista. Muutamat korealaiset suuryritykset kartoittavat jo toiveikkaasti mahdollisesti aukeavia pohjoisen markkinoita. Sama kaava on tosin toistunut aiempienkin liennytyskausien aikana. Kiinnostuksen
merkkejä on osoitettu muun muassa infrastruktuuri- ja logistiikkasektoreilla. Pohjoisen kautta Etelä-Korealle,
joka on nyt käytännössä saaren kaltaisessa asemassa, avautuisi maateitse reitti Venäjälle, Kiinaan ja Eurooppaan. Pohjoisen ja etelän yhdistävästä rautatiehankkeesta on käyty alustavia keskusteluita. Rajavyöhykkeen
tuntumassa myös kiinteistöjen hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa nopeasti yritysten jo varautuessa perustamaan joitakin toimintoja lähemmäksi rajaa.
Korean suurin yhteiskunnallinen haaste, joka maan on ratkaistava lähivuosina, on demografinen tilanne: Korea
on maailman nopeimmin vanheneva yhteiskunta. Syntyvyysaste on pudonnut matalimmaksi maailmassa ollen
vain 1,05 lasta naista kohden ja ennusteiden mukaan korealaiset naiset ovat vuonna 2030 maailman pitkäikäisin ihmisryhmä. Maahanmuutto on toistaiseksi vähäistä ja siihen suhtaudutaan varauksella. Samaan aikaan
maassa jää hyödyntämättä korkeasti koulutettujen naisten potentiaali, kun perinteet ja asenteet vaikuttavat
edelleen siten, että moni äiti jää pois työelämästä ja naisten työllisyysaste on vain 56,2 prosenttia. Korealainen
työelämä pitkine päivineen on vaikeaa yhdistää perheeseen. Lisäksi naisten ja miesten välinen palkkaero on
OECD-maiden korkein.
Muita nykyisiä ja lähitulevaisuuden haasteita ovat nopeasti uutta teknologiaa käyttöön ottavassa maassa
työpaikkojen katoaminen kiihtyvän automaation myötä, kansalaisten jo liiankin korkea koulutus (ammattikoulutusta ei käytännössä ole), energiantuotanto ja -käyttö, pahenevat ilmansaasteet, tasapainoilu Kiinan ja
Yhdysvaltojen välisissä kauppakiistoissa sekä historiasta johtuvat kireät välit naapuriin ja tärkeään kauppakumppaniin Japaniin.
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Ensimmäinen vuosi takana ”ihmislähtöistä taloutta”
Korean vuoden 2018 budjetissa heijastuvat työpaikkojen luominen, kiihtyvä siirtymä neljänteen teolliseen vallankumoukseen ja matalan syntyvyyden trendin kääntäminen perheiden sosiaaliturvaetuuksien lisäämisellä.
Perinteisesti matalasta työttömyysasteesta nauttineessa maassa työttömyys on noussut 4,5 prosenttiin ja
nuorisotyöttömyys jopa 11 prosenttiin. Työllisyys on heikentynyt etenkin teollisuustuotannossa, koska meri- ja
autoteollisuuden rakennemuutosten myötä uusia työpaikkoja ei synny riittävästi.
Presidentti Moon nauttii poikkeuksellisen korkeaa, 70 prosentin kannatusta. Tämä johtuu pitkälti kansalaisten
tuesta hallituksen Pohjois-Korea-politiikalle. Talouspoliittiset uudistukset eivät ole saaneet yhtä hyvää vastaanottoa. Moonin talouspoliittinen iskulause on ”ihmislähtöinen talous” ja sen kolme pilaria ovat kotitalouksien
tulojen lisääntymisestä tuleva kasvu, innovatiivinen kasvu ja oikeudenmukainen talous. Tämä on totaalinen
suunnanmuutos verrattuna kahteen aiempaan hallitukseen, jotka toteuttivat ”valutuspolitiikkaa”: suuryritysten toimintaedellytyksiä parannettiin sillä oletuksella, että niiden varaus ja menestys valuu alaspäin hyödyttäen koko yhteiskuntaa. Kolmesta pilarista on keskitytty lähinnä kotitalouksien tulojen kasvattamiseen ja
oikeudenmukaiseen talouteen, kun taas innovaatioista tuleva kasvu laahaa perässä. Innovaatioiden tukeminen
vaatisi nopeaa sääntelyn purkamista. Tätä valmistellaan, mutta tuloksia joudutaan vielä odottamaan.
Presidentti Moonin hallitus on pyrkinyt parantamaan työntekijöiden asemaa ja hyvinvointia sekä vahvistamaan
kotitalouksien tulojen kasvuun perustuvaa talouskasvua kahdella suurella päätöksellä: minimituntipalkkaa
nostettiin 16 prosentilla 7 530 woniin (noin 5,80 euroa) ja viikkotyötuntien enimmäismäärä laskettiin 68 tunnista 52 tuntiin. Työtuntien rajoittaminen koskee yli 300 työntekijän yrityksiä ja lain rikkominen voi johtaa
sakko- tai vankilatuomioon. Minimipalkan korotus on nostattanut kritiikkiä ja toistaiseksi vaikutukset ovat
olleet päinvastaiset kuin toivottiin. Minimipalkan nosto on iskenyt jo entuudestaan tehottomaan sektoriin
eli pk-yrityksiin. Etenkin pienet yritykset ovat joutuneet palkankorotuksen myötä vähentämään henkilöstöä
ja maan alimpien tuloluokkien toimeentulo on heikentynyt. Pk-sektori työllistää yli 90 prosenttia Korean työvoimasta, joten vaikutukset ovat laajat. Myös enimmäisviikkotuntimäärän laskeminen on aiheuttanut huolta
tulojen pienentymisestä, vaikka tavoitteena on tehokkuuden lisääminen ja työn ja vapaaajan yhdistämisen
helpottaminen. Koreassa tehdään kehittyneiden maiden mittakaavassa poikkeuksellisen pitkiä työpäiviä. Eurooppalaisiin yrityksiin minimipalkkapäätös ei ole juuri vaikuttanut, sillä ne ovat pääsääntöisesti maksaneet
korkeampaa palkkaa kuin uusi minimipalkka.

Sääntely-ympäristön kehitys
Etelä-Korea on vahvasti viennistä riippuvainen ja melko vapaakauppamyönteinen maa, vaikkakin asenteet ovat
muuttuneet varautuneemmiksi. Korealla on 16 voimassaolevaa vapaakauppasopimusta, joista kattavimpia
ovat sopimukset Yhdysvaltojen ja EU:n kanssa. Ensimmäisen sisältöä neuvoteltiin keväällä 2018 uudelleen
presidentti Trumpin vaatimuksesta. EU-Korea-sopimusta olisi myös aika modernisoida ja selkiyttää monitulkintaisia kohtia.
Korean tiede-, innovaatio- ja teknologiakeskustelun sekä talouden suunnittelun avaintermi on niin sanottu
neljäs teollinen vallankumous. Hallitus on vakuuttanut edistävänsä sääntelyn purkamista monilla neljännen
teollisen vallankumouksen aloilla: tekoäly, IoT, älykkäät kaupungit ja maatilat, lennokit ja autonomiset ajoneuvot. Tavoitteena on auttaa kyseisiä aloja kehittymään nopeammin ja houkutella investointeja. Sääntelyn
purkaminen, ratkaisujen ja kumppanuuksien etsiminen tarjoaa myös Suomen kaltaiselle maalle hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
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Hallituksen suurimmat sääntelyn keventämiset ovat vielä edessäpäin. Korea-spesifit lait ja säännöt aiheuttavat ulkomaalaisille yrityksille päänvaivaa ja toisinaan kohtuuttoman suuren hallinnollisen taakan. Korea on
vakuuttanut tekevänsä töitä sen eteen, että kilpailuasetelma olisi tasaarvoisempi korealaisille ja ulkomaalaisille yrityksille. Koreassa on edelleen useita suomalaisyritystenkin toimintaan vaikuttavia markkinoillepääsyn
esteitä. Etenkin elintarvikeala on tiukasti säänneltyä ja markkinoillepääsy hidasta. Suomalaisyritykset toisaalta
hyödyntävät EU-Korea-vapaakauppasopimuksen mahdollistamia tullietuuksia muita EU-maita vähemmän.
Yleisesti liiketoimintailmapiiri ulkomaalaisille yrityksille koetaan hyväksi, mutta alakohtaiset erot ovat suuria.
Esimerkiksi autoteollisuudella menee tällä hetkellä Koreassa hyvin, kun taas laivateollisuudella ja rahoitusalalla
ulkomaalaisilla yrityksillä on suuria vaikeuksia. Ulkomaalaisille yrityksille langetetut sakot sääntöjen rikkomisesta ovat yleistyneet. Ulkomaalaisia, monesti pieniä, yrityksiä tulee nyt Koreaan paljon etenkin IT-alalle.
Tuotantopuolella yritysten määrä ei ole enää kasvanut.
Presidentti Moonin hallitus pitää ympäristöasioita aiempaa tärkeämpinä. Korean on Pariisin sopimuksen mukaisesti vähennettävä päästöjään 37 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja tavoitteena on nostaa uusiutuvien
energiamuotojen osuus kokonaisenergiankulutuksesta 20 prosenttiin nykyisestä alle kuudesta prosentista.
Etenkin aurinko- ja tuulivoimaa tullaan lisäämään voimakkaasti bioenergian osuuden pienentyessä. Uusiutuvien käytön kuitenkin kasvaessa kokonaisuudessaan on myös suomalaisyrityksillä mahdollisuuksia biosektorilla.
Korean pääasialliset energialähteet ovat tällä hetkellä hiili- ja ydinvoima.
Soul on tuoreen selvityksen mukaan maailman eniten hiilidioksidipäästöjä tuottava kaupunki. Lähes puolet
Korean väestöstä asuu Soulin metropolialueella, joten ongelmat korealaisten terveydelle alkavat olla todellisia
ja esimerkiksi kouluihin pitää asentaa mittavat ilmanpuhdistusjärjestelmät. Ilmanpuhdistuksessa ja päästövähennysten saavuttamisessa aukeaa mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle.
Korean tiukka lainsäädäntö vaikeuttaa monien uusien teknologioiden, erityisesti terveysteknologian testausta. Suomi onkin houkutteleva kumppani myös testialustojen suhteen sellaisilla innovatiivisilla aloilla, joissa
testaus on Koreassa vaikeaa.
Etelä-Korea on haastava markkina, jolle pääsy voi kestää, mutta suurin osa onnistuneesti markkinoille tulleista ulkomaalaisista yrityksistä pysyy maassa pitkään ja laajentaa toimintaansa sekä näkee tulevaisuuden
kehityksen myönteisenä.
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FILIPPIINIT
FILIPPIINIT
Maa .................................................................................................................................Filippiinit
Pääkaupunki ....................................................................................................................Manila
Väkiluku ......................................................................................................................104,3 milj.
BKT ..................................................................................................................... 313.4 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 8,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......9.6 % | 30.6 % | 59.8 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.7 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................46.9 % (2018)
DB 2018 RANK ..................................................................................................................... 113
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Filippiinien talous on kasvanut kuusi vuotta peräkkäin yli 6 prosenttia vuodessa. Kuluvan
vuoden toisella neljänneksellä talous kasvoi 6 prosenttia, palvelusektori vahvimpana. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki ennustavat koko vuoden talouskasvuksi 6,7
prosenttia. Inflaatio ja valtionvelan kasvu ovat seurattavia huolenaiheita. Presidentti Duterten
kunnianhimoinen infrarakennusohjelma ”Build, build, build” on käynnissä, mutta etenee nytkähdellen. Ulkomaisen yrityksen kannalta suotuisia talousreformeja on vireillä. Hallitus käy
maanlaajuista huumesotaa, joka herättää ihmisoikeuskysymyksiä. Filippiinien suhde Kiinaan
ja Venäjään vahvistuu. Suomalaisille ratkaisuille löytyy kysyntää perinteisten vientialojen kuten
koneiden, laitteiden ja metsätaloustuotteiden lisäksi terveysteknologia- ja ICT-aloilla. Manilassa
sijaitsevan Aasian kehityspankin tarjouskilpailuista aukeaa urakointinäkymiä myös suomalaisyrityksille. EU ja Filippiinit aloittivat vapaakauppasopimusneuvottelut vuonna 2015. Filippiinien ja EU:n välisen kaupan volyymit kasvavat.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Filippiinien talous kasvoi viime vuonna 6,7 prosenttia, Aasian kovinta vauhtia Kiinan ja Vietnamin jälkeen.
Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talous kasvoi 6 prosenttia. Kotimainen kulutus vauhditti kasvua eniten,
joskin vähemmän kuin ennakoitiin. Tähän vaikutti osaltaan verolainsäädännön uudistus (TRAIN, Tax Reform
for Acceleration and Inclusion), jonka ensimmäinen vaihe astui voimaan tammikuussa. Se lievensi tuloveron
progressiota ja nosti muun muassa ajoneuvojen, polttoaineen, sokeripitoisen virvoitusjuomien ja tupakan
välillistä verotusta. Inflaatio oli heinäkuussa ylimmillään muutamaan vuoteen, 5,7 prosenttia. Tätä on selitetty
verouudistuksen lisäksi raakaöljyn globaalilla arvonnousulla. Maan keskuspankki nosti kesäkuussa ohjauskoron
3,5 prosenttiin.
Filippiinien bruttokansantuotteesta jopa yli 60 prosenttia tulee kotimaisesta kulutuksesta. Filippiiniläinen keskiluokka laajenee, ja siihen lasketaan kuuluvaksi jo noin kahdeksan miljoonaa kotitaloutta. Ulkomailla työskentelevien filippiiniläisten rahalähetykset kotimaahan muodostavat noin 10 prosenttia maan bruttokansantuotteesta, mikä tukee kulutusta. Erinäisten ulkoistamispalvelujen (Business Process Outsourcing) vuosikasvu

Ulkoasiainsihteeri Teemu Laakkonen toimii Team Finland –koordinaattorina Suomen Malesian suurlähetystössä ja Joona Selin on
Filippiinien pohjoismaisen kauppakamarin (NordCham Philippines) toimitusjohtaja
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on ollut viime vuodet 15 prosentin luokkaa. Ulkoistamispalvelujen osuus bruttokansantuotteesta on noin 10
prosenttia. Työttömyys on 5,5 prosenttia, mutta mielestään riittämätöntä tuntimäärää tekevien piilotyöttömyys on noussut 17 prosenttiin.
”Build, Build, Build” –rakennusohjelma on käynnissä, mutta ei toistaiseksi erityisen kovassa vauhdissa. Vuoteen
2022 mennessä on määrä käyttää 180 miljardia Yhdysvaltain dollaria lentokenttien, rautateiden, satamien,
siltojen, tunnelien, huumeriippuvaisten parantoloiden ja metroverkoston rakentamiseen. Japani, Kiina, Aasian
kehityspankki ja Aasian infrastruktuuri-investointipankki ovat hankkeiden tärkeimpiä rahoittajia. Virallisissa
puheissa hankkeet synnyttävät 12 miljoonaa uutta työpaikkaa. Jonkin verran rakennustöitä on käynnistetty, mutta lupaprosesseja on urakoitsijoiden puolelta arvosteltu liian kankeiksi. Tämän vuoden aikana aiotaan
käynnistää useampi siltaprojekti, lentokenttäkunnostuksia ja rautatiehankkeita Etelä-Filippiineille. Valtion
julkinen alijäämä on tällä hetkellä kolmessa prosentissa. Valtionvelka oli vuoden alussa 56,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Filippiinien peson kurssi on madaltunut koko vuoden ja siitä ennustetaan tänä vuonna Kaakkois-Aasian suhteellisesti heikointa valuuttaa. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja sen keskuspankin koronnostot tuntuvat
Filippiineillä välittömästi. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laskee Filippiinien tämän vuoden vaihtotaseen
alijäämäksi 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Viime vuonna alijäämä oli 0,8 prosenttia, edellisvuonna 0,4
prosenttia. Tämä kytkeytyy etenkin infrahankkeiden vaatimien raaka-aineiden maahantuontiin. Valtiontaloutta rasittaa lisäksi Etelä-Filippiinien Mindanaolla sijaitsevan Marawin kaupungin jälleenrakennus terroristeja
vastaan käydyn pitkittyneen kaupunkisodan jäljiltä.
Suuri osa Filippiinien taloudesta on perinteisesti ollut muutamien mahtisukujen hallinnassa, mikä on johtanut
epäterveellisiin monopoleihin. Esimerkiksi teleoperaattorisektoria ovat dominoineet kaksi paikallista toimijaa, joille Duterte haluaa tarjota kolmannen vaihtoehdon. Kolmannen vaihtoehdon valitsemisesta koskeva
tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää syksyn aikana, ja se on avoin myös ulkomaisille operaattoreille. Filippiinien verkkoinfrastruktuuri kaipaa kohennusta, alueellisessa katsannossa datayhteydet ovat hitaammasta ja
kalliimmasta päästä.
Duterte pitää ympäristöarvoja tärkeinä ja määräsi massaturismista kärsineen Boracayn lomasaaren suljettavaksi muutamaksi kuukaudeksi, kunnes saaren jätehuolto saadaan korjattua. Hän on lisäksi kieltänyt uusien
avokaivosten avaamisen. Filippiinit vie maataloustuotteiden lisäksi etenkin puolijohteiden tapaista elektroniikkaa, päämarkkinoinaan Japani, Yhdysvallat ja Kiina. Jälkimmäisten keskinäinen kauppasota saattaa lisätä kiinalaisia sijoituksia Filippiineille entisestään. Sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa on tapahtunut suotuisaa
kehitystä. Kaikki julkiset yliopistot ovat olleet tämän vuoden alusta lukukausimaksuttomia, ja vähävaraisimpien
pääsyä terveydenhoidon piiriin laajennetaan asteittain. Presidentti on antanut hallinnollisen määräyksen siitä, että laittomasta työsopimusten ketjuttamisesta päästäisiin eroon. Määräys tarvitsee tuekseen kongressin
säätämän lain. Väestöstä noin neljäsosa elää edelleen köyhyysrajan alapuolella.

Suomen ja Filippiinien välinen kauppa
Vuonna 2017 Suomen vienti Filippiineille oli noin 171 miljoonaa euroa ja tuonti Filippiineiltä 68 miljoonaa
euroa. Filippiineillä toimii kolmisenkymmentä suomalaisyritystä, jotka edustavat moninaisia toimialoja kuten ICT-sektoria, kaivosteollisuutta, konsultointipalveluja, puutuotantoa ja raskasta teollisuutta. Vuonna 2018
paikallisen Team Finland -tiimin vienninedistämistyön painopistealueita ovat ICT-sektori, terveys ja biotalous.
Kaupankäynti Filippiineillä vaatii sitoutumista ja määrätietoisuutta. Läsnäolon merkitystä ei voi aliarvioida.
Yritykset kehuvat nuorta ja koulutettua väestöä, jolla on erinomainen englanninkielentaito.
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Sairaalarakentaminen kasvaa, ja Team Finland -tiimi julkaisi kaksi tähän liittyvää myyntiliidiä viime vuoden
lopulla. Vuonna 2018 on painotettu kyberturvahankkeista nousevia kauppatäkyjä. Filippiinien kongressi ratifioi
toukokuun lopussa lain uudesta kansallisesta henkilötunnuskortista, ja tämän käyttöönotto avaa mahdollisuuksia suomalaiselle ICT-osaamiselle. Filippiinit luetaan kehittyvien talouksien joukkoon, joten suomalaisyritys voi hakea erinäisiä valtion tarjoamia rahoitusmalleja markkinoillepääsyyn. Business Finland hallinnoi
nousevien talouksien BEAM-ohjelmaa, kun taas Finnpartnership myöntää liikekumppanuustukea. Ulkoministeriön alla on PIF-instrumentti, jonka kautta voi saada investointitukea kehitysmaihin. PIF:llä voidaan rahoittaa
julkisen sektorin hankkeita Finnveralle vientiluottotakuukelpoisissa maissa. PIF-hankkeiden tulee olla linjassa
Suomen kehityspoliittisten linjausten kanssa.
Aasian kehityspankki (ADB) on maailman kolmanneksi suurin monenkeskinen luottolaitos, jonka pääkonttori
sijaitsee Manilassa. Suomi on pankin jäsen ja kuuluu sen hallinnossa samaan maaryhmään Norjan, Ruotsin,
Kanadan, Alankomaiden ja Irlannin kanssa. ADB:lla on jatkuvasti käynnissä suuria tarjouskilpailuja muun
muassa vesi-, ja energiasektoreilla. Suomalaisyrityksiä kannustetaan tarjoamaan osaamistaan kilpailutuksiin,
ja osa on näissä menestynytkin. Tarjouskilpailuissa pärjääminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, jatkuvuutta ja
verkostoitumista paikallisiin kumppaneihin. Usein ensimmäinen askel hankkeisiin on aliurakointi paikalliselle
kokeneemmalle toimijalle. ADB julkaisi hiljattain vuoteen 2030 ulottuvan strategiansa, joka alleviivaa ympäristöystävällisiä sijoituksia Aasian ja Tyynenmeren köyhimpien maiden infrastruktuuriin. Pankki laajentaa
toimintaansa sosiaaliselle sektorille, jossa korostuvat koulutus, terveys ja sosiaalinen suojelu.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Presidentti Rodrigo Duterte jatkaa rikollisuuden vastaista kampanjaansa. Tämä ilmenee etenkin maanlaajuisena huumeidenvastaisena sotana, jota hallitus on käynyt kahden vuoden ajan. Kansalaisjärjestöt arvioivat
huumesodan uhrimäärän olevan noin 20 000 henkeä, joskin tarkkoja lukuja on vaikea määrittää. Huumesodan
uhreista suurin osa on selvittämättömiä tappoja, mikä on maan oikeusvaltiokehityksen kannalta ongelmallista.
YK, Yhdysvallat, eri ihmisoikeusjärjestöt, kansallinen ihmisoikeuskomissio sekä EU ovat pitäneet huumesodan
synnyttämiä ihmisoikeuskysymyksiä esillä. Duterten mukaan uhreja syntyy vain silloin, kun poliisit puolustavat
itseään huumeratsioissa. Aloite kuolemanrangaistuksen palauttamisesta ei ole edennyt.
Duterte ei siedä ulkomaista arvostelua maan sisäisistä asioista. Presidentti on toistuvasti todennut, että EU:n
tai Euroopan parlamentin ei tule ottaa kantaa maan huumesotaan. EU:n ja Filippiinien suhde on kärsinyt
huumesodan vuoksi, mutta keskinäinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (PCA) saatiin ratifioitua vuoden
alussa. Toisaalta taas kauppa EU:n ja Filippiinien välillä on entistä tärkeämpää: Filippiinien vienti Eurooppaan
kasvoi 31 prosenttia viime vuonna, eurooppalainen tuonti Filippiineille 11 prosenttia. EU on Filippiinien kolmanneksi tärkein vientikohde. Tuoreiden gallupien mukaan kansan enemmistö pitää Duterten tähänastisen kauden
suurimpina saavutuksina huumesotaa ja rikollisuuden vähentymistä. Hallitus pyrkii kitkemään matalan ja
korkean tason korruptiota. Duterte on erottanut muutaman ministerin ja muita korkeita virkamiehiä väärinkäytösten paljastuttua, mutta toisaalta palkannut myös korruptiosta tuomittuja näiden tilalle. Hallitus on
nostanut poliisien ja sotilaiden palkkoja. Transparency Internationalin viimevuotisessa globaalissa vertailussa
Filippiinit sijoittui sijalle 111./180. Sijoitus on maan alin viiteen vuoteen. Laskua perustellaan lehdistönvapauden kaventumisella ja kansalaisjärjestöjen toimintaympäristön supistumisella.
Filippiineillä on Yhdysvaltojen tapaan presidenttivetoinen valtiosääntö, jossa kaksikamarinen kongressi säätää
lait. Kongressin täytevaalit on määrä pitää ensi vuoden toukokuussa, mikä on tärkeä mittari Duterten hallinnon politiikalle. Tällöin muun muassa useampi Duterten linjauksille kriittinen senaattori joutuu hakemaan
uutta mandaattia kansalta. Filippiinien tilastokeskuksen mukaan maan investointiviranomaisten hyväksymät
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Suomen ja Filippiinien välinen kauppa
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uudet sijoituslupaukset (investment pledges) maahan kasvoivat 27 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Viime vuonna sijoitukset laskivat 51,2 prosenttia kahden miljardin Yhdysvaltain dollarin
tuntumaan, mitä on selitetty ulkomaalaisyritysten epätietoisuudella Filippiinien politiikan suunnasta. Toisaalta
suorat ulkomaiset sijoitukset olivat viime vuonna ennätyslukemissa, lähes 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Ulkomaisten sijoitusten osalta Filippiinit on kuitenkin naapurimaitaan jäljessä.
Duterte on koko kautensa lämmittänyt Filippiinien ja Kiinan suhdetta. Kiina lupasi kaksi vuotta sitten 24 miljardia Yhdysvaltain dollaria pehmeää lainaa ja suoria sijoituksia infrahankkeisiin. Varoista on toistaiseksi sidottu vain murto-osa. Filippiineille on kahden viime vuoden aikana muuttanut noin 100 000 kiinalaista, joista
iso osa työllistyy kiinalaisiin online-uhkapelifirmoihin. Duterte toivoo Kiinan kanssa läheisempää yhteistyötä
myös puolustus- ja turvallisuussektoreilla. Toinen uusi läheinen ystävä on Venäjä, jonka kanssa Duterte haluaisi muun muassa yhteisiä sotaharjoituksia. Venäläinen energiayhtiö Rosatom on tarjoutunut käynnistämään
Filippiinien pohjoisosassa horrostilassa olevan ydinvoimalan, joka on Kaakkois-Aasian ainoa laatuaan.

Sääntely-ympäristön kehitys
Filippiinien ja EFTA-maiden välinen vapaakauppasopimus astui voimaan kesäkuussa 2018, ja EU aloitti vapaakauppasopimusneuvottelut Filippiinien kanssa vuoden 2015 lopulla. Filippiineillä on voimassa oleva GSP+
-status, joka mahdollistaa yli kuuden tuhannen tuotteen viennin EU-maihin ilman tuontitulleja. GSP-etuudet
on sidottu erinäisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoon, ja EU tekee vuosittaisen
arvioinnin GSP:n jatkosta. Filippiinit pyrkii omalta osaltaan edistämään ASEANin talousyhteisön (ASEAN Economic Community) integraatiota. Filippiinit on lisäksi mukana Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen, RCEP:n
(Regional Comprehensive Economic Partnership), neuvotteluissa. Filippiineillä on voimassa oleva GSP-sopimus
myös Yhdysvaltojen kanssa. Kauppa- ja teollisuusministeri Ramon Lopezin mukaan Filippiinit on avoin myös
neuvottelemaan myös vapaakauppasopimuksesta, jos aloite tähän tulee Yhdysvaltojen puolelta.
Yritysveron alentaminen asteittain nykyisestä 30 prosentista 25 prosenttiin on osa viisivaiheisen verouudistuspaketin toista vaihetta, jonka odotetaan astuvan voimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Seurattavaksi jää, muuttuvatko erityistalousalueilla (Special Economic Zones) operoivien ulkomaalaisten vientiyritysten
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verohelpotukset uudistuksen yhteydessä. Verolainsäädännön uudistus nähdään Duterten hallinnon yhtenä
kauaskantoisimpana uudistuksena.
Päivittäisen liiketoiminnan kannalta merkittävin tuore lakiuudistus on Ease of Doing Business Act, jonka
presidentti Duterte ratifioi toukokuussa. Laki tähtää firman perustamisen ja yritystoiminnan lupa-asioiden
lyhyempiin käsittelyaikoihin sekä byrokratian vähentämiseen. Keskeisiä elementtejä ovat standardoidut hakulomakkeet ja hakemusten käsittelyajat, keskitetty lupakäsittely sekä automatisoidut tietojärjestelmät. Lakiuudistuksen odotetaan parantavan Filippiinien asemaa myös kansainvälisessä vertailussa – Maailmanpankin
Ease of Doing Business -vertailussa Filippiinit on pudonnut sijalle 113. (190 maan joukossa).
Yksi presidentin kärkitavoitteista on siirtää Filippiinit osavaltiojaon tapaiseen federalismiin, mikä edellyttää
perustuslain muuttamista. Etelä-Filippiineiltä kotoisin olevan presidentin mukaan valta ja vauraus ovat tähän asti keskittyneet liialti pääkaupunkiseudulle. Perustuslakimuutosta valmisteleva työryhmä esitti hiljattain suosituksensa presidentille. Kongressi käsittelee paraikaa kiistanalaista uudistusta, jonka taakse Duterte
on laittanut rutkasti poliittista pääomaansa. Keskustelua käydään erityisesti siitä, onko tulevilla alueilla tai
osavaltioilla riittävä kyky kantaa veroja alueeltaan. Arvostelijoiden mukaan federalismi johtaa pahimmillaan
ankaraan eriarvoistumiseen maan sisällä.
Maassa toimiva kansainvälinen bisnesyhteisö ajaa kansainvälisen omistusten rajoitusten poistamista, ja askel
oikeaan suuntaan otettiin kaksi vuotta sitten finanssisektorin vapauttamisella sataprosenttisesti ulkomaalaisomistukselle. Erityisesti maanomistuksen ulkomaalaisosuuden rajoittaminen 40 prosenttiin nähdään merkittävimpänä hidasteena kansainvälisille investoinneille. Manilan kansainvälisten kauppakamarien konsortio on
vedonnut alan viranomaisiin ulkomaisen rakennustoiminnan ja insinöörien käytön rajoitusten supistamiseksi,
jotta myös ulkomaiset yritykset voisivat kilpailla tehokkaammin nyt aukeavista valtavista infraurakoista. Protektionismin kääntöpuolena on syytä mainita, että tietyt toimialat, kuten IT ja erityistalousalueilla toimivat
vientiin tähtäävät hankkeet, ovat sataprosenttisen avoimia ulkomaiselle omistukselle.
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INDONESIA
INDONESIA
Maa ................................................................................................................................Indonesia
Pääkaupunki ................................................................................................................... Jakarta
Väkiluku ......................................................................................................................260,6 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 015 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................12,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 5.1 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.8 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....13.9 % | 40.3 % | 45.9 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.6 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................55.3 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 72
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Indonesian talous kasvaa reilun 5 prosentin vauhtia. Inflaatio on kurissa. Maan finanssi- ja rahapolitiikka nauttivat laajaa kansainvälistä luottamusta. Investoinnit ovat nopeimmassa kasvussa
sitten vuosikymmenen alun. Rakenneuudistusten avulla Indonesia voi nostaa talouskasvunsa
kestävästi yli 7 prosentin tasolle. Indonesiassa on meneillään suuret infrastruktuurihankkeet.
Hallituksen talouspoliittisena tavoitteena on teollisuuden kehittäminen ja sen jalostusasteen
nostaminen sekä siirtyminen digitaaliseen talouteen. Viime vuonna Suomen vienti Indonesiaan
kasvoi 63 prosenttia. Teollisuuden koneilla ja laitteilla oli hallitseva asema viennissämme. Mittavat hankkeet tarjoavat lupaavia vientimahdollisuuksia pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle.
Kiinnostavia sektoreita ovat muun muassa energia, kemian teollisuus, kaivosteollisuus, raaka-aineiden jalostus, logistiikka, terveyssektori, koulutus ja digitaalinen talous.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Indonesian talous on jatkanut vakaata kasvuaan tänä vuonna. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla talous kasvoi
reilun 5 prosentin vauhtia piristyneiden investointien ansiosta. Toisella neljänneksellä myös yksityinen kulutuksen kasvu nopeutui. Koko vuoden kasvuksi odotetaan 5,2 prosenttia. Indonesian talous kasvaa tällä hetkellä
potentiaalinsa mukaisesti. Kasvun merkittävämpi nopeutuminen edellyttää rakenneuudistuksia, joita hallitus
onkin lupaillut ja pannut vireille. Rakenneuudistusten tukemana Indonesian talouskasvu on mahdollista nostaa kestävästi yli 7 prosentin tasolle.
Tänä vuonna investointien kasvu on kiihtynyt nopeimpaan vauhtiin sitten vuosikymmenen alun. Investoinnit
kasvoivat vuoden alussa lähes 8 prosenttia. Samaan aikaan yksityisen kulutuksen kasvuvauhti on hidastunut
alle bruttokansantuotteen keskimääräisen kasvun, mutta yksityinen kulutus osoitti piristymisen merkkejä vuoden toisella neljänneksellä. Yksityisen kulutuksen osuus bruttokansantuotteesta on ollut peräti 56 prosenttia.
Talouskasvun reippaampi nopeutuminen edellyttää kulutuksen kasvun kiihtymistä. Maailmanpankki ennakoi
yksityisen kulutuksen piristyvän vuoden loppua kohti osaltaan hallituksen kansalaisten ostovoimaa tukevien

Lähetystöneuvos, edustuston päällikön sijainen Tapani Kivelä toimii Team Finland –koordinaattorina Suomen Jakartan suurlähetystössä
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toimien ansiosta. Inflaatiovauhti oli huhtikuun lopussa 3,23 prosenttia. Koko vuoden inflaatiovauhdin on ennakoitu jäävän 3,5 prosenttiin. Inflaatiota hillitsee myös hallituksen käyttöön ottama polttoaineiden ja sähkön
hintasäännöstely.
Indonesian taloudellinen toimintaympäristö on tullut aiempaa haastavammaksi. Tähän on myötävaikuttanut
etenkin Yhdysvaltojen keskuspankin korkopolitiikka. Indonesian valuuttakurssi on reagoinut tähän herkästi sen
takia, että peräti 40 prosenttia Indonesian valtion rupiamääräisistä velkakirjoista on ulkomaisten sijoittajien
hallussa. Kansallinen valuutta onkin devalvoitunut lähes 6 prosenttia suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Keskuspankki on pyrkinyt tukemaan maan valuutta muun muassa nostamalla ohjauskorkoaan prosenttiyksiköllä
5,25 prosenttiin ja pitämällä yllä aiempaa korkeampaa valuuttavarantoa sekä sopimalla ennakollisesti tukilainajärjestelyistä muiden keskuspankkien kanssa. Lisäksi Indonesian vakautta korostava makrotalouspolitiikka ja
sitä tukeva finanssi- ja rahapolitiikka ovat pitäneet yllä luottamusta Indonesian talouteen. Indonesian julkinen
velka on alle 30 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämän vuoden budjettivaje on 2,19 prosenttia kansantuotteesta, mikä antaa hallitukselle finanssipoliittista liikkumatilaa.
Vaihtotaseen vajeen odotetaan syvenevän tänä vuonna 2,5 prosenttiin suhteessa kansantuotteeseen. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Indonesian valuutalla on vielä varaa hieman devalvoitua talouden tasapainon
järkkymättä. Olennaista markkinoiden kannalta on, että luottamus hallituksen ja keskuspankin toimintaa kohtaan säilyy yhtä vahvana kuin se on tällä hetkellä. Uskottava finanssipolitiikka on antanut hallitukselle myös
sisäpoliittista liikkumavaraa vuoden 2019 parlamentti- ja presidentinvaalien lähestyessä. Tämä on näkynyt
kansalaisten ostovoiman tukemisena muun muassa energian hintasubventioiden ja säännöstelyn muodossa.
Myönteisintä tämän vuoden alun talouskehityksessä on ollut investointien kasvun nopeutuminen. Tämä on
tosin näkynyt kauppataseen kääntymisenä negatiiviseksi, mihin myös öljyn hinnan nousu on osaltaan myötävaikuttanut. Niinpä vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen kauppatase kääntyi 1,31 miljardin Yhdysvaltojen dollarin verran alijäämäiseksi, kun viime vuonna vastaavaan aikaan kauppatase oli vielä 5,3 miljardia
Yhdysvaltojen dollaria ylijäämäinen. Myös vaihtotaseen vaje on noussut yli 2 prosenttiin. Tuonti kasvoi huhtikuussa 34 prosenttia, vienti 9 prosenttia ja myös matkailijoiden määrä oli kasvussa. Viime vuonna Indonesian
kokonaisvienti oli reilut 165 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria eli viennin osuus bruttokansantuotteesta oli
vajaat 17 prosenttia. Indonesian kaksi tärkeintä vientiartikkelia vuonna 2017 olivat kivihiili ja palmuöljy. Niiden
osuus viennistä oli yli neljännes.
Indonesian hallituksen uusin talouspoliittinen ohjelma liittyy neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsuttuun digitaalisen talouden läpimurtoon. Ohjelmassa nojataan vahvasti digitaaliseen teknologiaan ja investointien kasvattamiseen eräillä teollisuuden avainsektoreista tavoitteena tuottavuuden kasvattaminen ja
teollisuuden osuuden nostaminen kansantuotteesta. Samalla hallitus aikoo perustaa kaksi rahastoa: työttömyysrahaston ja koulutusrahaston, joiden avulla on määrä tukea digitalisaation aiheuttamia muutoksia
työmarkkinoilla.
Sähköiset palvelut ovat lyöneet itsensä läpi siinä määrin, että digitaalisen talouden osuus oli viime vuonna
jo 15 prosenttia Indonesian ulkomaisista investoinneista. Mukana olivat niin Alibaba kuin Googlen emoyhtiö
Alphabet. Indonesian ensimmäinen sähköiselle alustalle rakennettu kuljetuspalveluyritys Go-Jek ilmoitti tänä
vuonna laajentavansa toimintaansa muihin ASEAN – maihin yhteensä yli 500 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin
investoinneilla. Yrityksellä on jo yli 400 000 kuljettajaa Indonesiassa.
Indonesia tarjoaa myös suomalaisyrityksille monia mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen. Suomalaisilla on jo pitkät perinteet Indonesian energiasektorilla, jolla mittavat investoinnit tulevat
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jatkumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Teollistamisohjelma tarjoaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin suomalaiselle laite- kuin palveluviennille. Perinteisen energiasektorin lisäksi tällaisia mahdollisuuksia löytyy muun muassa kemian teollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja kaivosteollisuudessa sekä
luonnonvarojen edelleen jalostuksessa ja toimintojen digitalisoinnissa. Koulutuksen kehittäminen on lisäksi
Indonesiassa merkittävä haaste niin peruskoulutuksen kuin ammattikasvatuksen osalta. Terveyden huolto kuuluu niin ikään hallituksen tärkeisiin prioriteetteihin ja tarjoaa monia mahdollisuuksia alan yrityksille.
Vuonna 2017 Suomen tavaraviennin arvo Indonesiaan oli 255,7 miljoonaa euroa. Tämän myötä Indonesia oli
selvästi ASEANin alueen suurin markkina-alue suomalaisyrityksille. Viennistämme oli koneita ja laitteita lähes
79 prosenttia. Paperin ja kartongin osuus oli reilut 10 prosenttia ja kemikaalien reilut 3 prosenttia. Tavaratuonnin
arvo oli 151 miljoonaa euroa, joten ylijäämää kertyi reilut 100 miljoonaa euroa. Tuonnissa suurin ryhmä olivat
erilaiset valmiit tavarat etenkin kengät ja vaateet, joiden osuus oli 31 prosenttia, kemikaalien osuus oli 26 prosenttia ja koneiden ja laitteiden 19 prosenttia. Vienti kasvoi edellisvuodesta 63 prosenttia ja tuonti 33 prosenttia.
Vuonna 2017 suomalaisyritykset vahvistivat etabloitumistaan Indonesiaan. Indonesiassa vihittiin suomalaisen
yrityksen huoltokeskus ja teknologia- ja koulutuskeskus. Myös Nokian brändilla varustettujen matkapuhelinten
valmistus aloitettiin Indonesiassa. Suomalaisyritys käynnisti myös investoinnin valmistelut Indonesian jäte- ja
energiasektorille.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Indonesian yhteiskunnallinen kehitys on ollut viimeisen parin vuosikymmenen ajan vakaata. Vaalit ovat sujuneet rauhallisesti. Yleinen elintaso on kohentunut nopeaan tahtiin. Varaus ei tosin edelleenkään jakaudu
tasaisesti. Maan eri osien ja rikkaiden ja köyhien väliset erot ovat suuria, vaikkakin ne ovat gini-indeksillä mitattuna vähitellen pienentyneet. Hallituksen tavoitteena on vähentää yhteiskunnallisia eroja kohdentamalla
sosiaalipoliittisia toimia vähäosaisen väestön ja maan syrjäseutujen hyväksi. Lisäksi hallitus on sitoutunut
käyttämään koulutukseen 20 prosenttia ja terveydenhuoltoon 10 prosenttia budjetista. Resursseja pyritään
lisäämään lisäksi verouudistuksen avulla, jonka tavoitteena on tehostaa veronkantoa ja laajentaa veropohjaa.
Näin hankitaan lisää resursseja muun muassa epätasa-arvon vähentämiseksi.
Indonesiassa järjestetään presidentinvaalit ja parlamenttivaalit 17.4.2019. Vaalien läheisyys näkyy poliittisessa ilmapiirissä. Tämä on näkynyt hallituksen talouspolitiikassa hintatukien ottamisena uudestaan käyttöön
aiempaa laajemmin kansalaisten ostovoiman tukemiseksi. Toistaiseksi istuva presidentti Joko Widodo (Jokowi)
johtaa selvästi mielipidemittauksia. Indonesian opposition voimahahmo on kenraali evp. Prabowo Subianton,
jonka presidentti Jokowi voitti niukasti vuoden 2014 presidentin vaaleissa. Presidentin tärkeimmät tukijat vaaleissa ovat hänen oma ”taisteleva demokraattinen puolueensa” PDI-P ja vanha valtapuolue Golgar, joka tuki
vielä edellisissä vaaleissa kenraali Prabowoa, mutta on sittemmin siirtynyt tukemaan istuvaa presidenttiä.
Prabowon johtaman oppositiorintaman ehdokasasettelu on vielä kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että oppositio tulee nojaamaan hallitusta vahvemmin oppositiossa olevien islamilaisten puolueiden tukeen. Myös
Jokowin edeltäjän presidenttinä on ilmoittanut tukevansa vaaleissa Prabowoa.
Indonesian valtioideologian lähtökohtana on ollut uskonnon ja politiikan pitäminen erillään toisistaan. Demokraattisen kehityksen myötä uskonto on tullut kuitenkin aiempaa näkyvämmin mukaan politiikkaan. Kaikkien yllätykseksi se oli ratkaisevassa asemassa Jakartan kuvernöörin vaaleissa viime vuonna. Sen ei odoteta
kuitenkaan saavan yhtä näkyvää asemaa seuraavissa presidentin ja parlamenttivaaleissa. Poliittinen tilanne
Indonesiassa on vaalien läheisyydestä huolimatta rauhallinen. Tämä näkyy muun muassa investointien vahvana kasvuna viime kuukausina.
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Suomen ja Indonesian välinen kauppa
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Lähde: Tullihallitus
Indonesiassa tehtiin keväällä 2018 yksittäisiä terroritekoja, jotka eivät kuitenkaan järkyttäneet Indonesian yhteiskuntarauhaa. Indonesiassa on ollut jo vuosikymmenten ajan yksittäisiä ääri-islamilaisia terroristisoluja,
jotka eivät kuitenkaan ole koskaan onnistuneet saamaan taakseen laajaa väestön tukea. Maan turvallisuus
tilanne on näin edelleen vakaa.
Indonesian poliittisen elämän tärkeimpiä muutoksia on sosiaalinen median vahva läsnäolo politiikassa. Niin
maan presidentti kuin oppositiojohtaja käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti. Presidentillä on Twitter- ja
Facebook –tili, ja hän kuuluu Kaakkois-Aasian seuratuimpiin poliitikkoihin sosiaalisessa mediassa. On odotettavissa, että sosiaalisella medialla tulee olemaan tärkeä rooli myös tulevissa vaaleissa. Sosiaalisen median
rinnalla televisio on pääasiallinen uutiskanava. Lehdistöllä on Indonesiassa selvästi tätä vähäisempi merkitys.

Sääntely-ympäristön kehitys
Indonesian talous on edelleen varsin vahvasti raaka-aine riippuvainen. Toisaalta samaan aikaan yksityisestä
kulutuksesta on tullut keskeinen talouden moottori. Huomattava osa kulutuksesta kohdistuu tuontitavaroihin.
Tämä kuvastaa sitä, että yksi Indonesian talouden rakenteellista haasteista on teollisuuden liian pieni osuus
kansantuotteesta (noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta) suhteessa talouden kokoon ja nopeasti kasvavaan kuluttajien määrään.
Tämä on ollut osaltaan seurausta ulkomaankaupan raaka-ainevetoisuudesta. Indonesia hyötyi raaka-aineiden
nopeasta hinnannoususta varsinkin viime vuosikymmenellä, mikä osaltaan myötävaikutti teollisuuden kehityksen hidastumiseen. Talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamiseksi on tärkeää, että Indonesia pystyy
lisäämään kotimaista tuotantoaan ja nostamaan teollisuutensa jalostusastetta. Tämä heijastuu Indonesian
sääntely-ympäristössä monella eri tavalla ja tekee sääntelyn oikeasta mitoittamisesta ja kohdentamisesta
haasteellista. Eri intressit joutuvat tässä tilanteessa usein vastakkain poliittisessa kädenväännössä ja saattavat
johtaa vaikeasti ennakoitavissa oleviin muutoksiin.
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Tuontia korvaavan teollisen tuotannon kehittäminen ja vientiin suuntautuneen teollisuuden jalostusasteen
nostaminen näkyy Indonesian kauppapolitiikassa kahdella tavalla: Indonesia pyrkii yhtäältä laajentamaan
vientimarkkinoitaan ja korostaa markkinoiden avoimuuden ja vapaakaupan keskeisyyttä kauppapolitiikassaan.
Toisaalta samalla se haluaa suojata orastavaa teollisuutta, mikä näkyy erilaisina tullien ulkopuolisina kaupan
esteinä, kotimaisuusastevaatimuksina sekä investointeja koskevina negatiivilistoina.
Toisaalta ulkomaista pääomaa ja teknologiaa tarvitaan teollisuuden kehittämisessä ja sen teknologisen tason
nostamisessa, minkä takia Indonesia pyrkii samaan aikaan poistamaan ulkomaisia investointeja rajoittavia
esteitä ja kehittämään sääntely-ympäristöään ulkomaisia investointeja helpottavaksi. Indonesia onkin saavuttanut tältä osin myönteisiä tuloksia. Indonesia on parantanut sijoitustaan Maailman pankin liiketoimintaympäristötilastossa vuoden 2014 120. sijalta vuoden 2018 72. sijalle.
Kauppapoliittisten ponnistelujen painopiste on tällä hetkellä Indonesian ja Australian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelujen päättäminen. Sopimusta ei onnistuttu samaan aikaan vielä viime vuoden loppuun
mennessä. Nyt neuvottelut ovat edenneet niin pitkälle, että sopimus olisi mahdollista saada aikaan tämän
vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Indonesia käy vapaakauppaneuvotteluja myös EFTA:n kanssa. EU:n kanssa
ovat käynnissä kattavaa talouskumppanuutta koskevat vapaakauppaneuvottelut (Comprehensive Economic
Partnership Agreement, CEPA), jonka on määrä kattaa tullien lisäksi muun muassa julkiset hankinnat ja investoinnit. Näissä neuvotteluissa on käyty ensimmäiset neuvottelukierrokset hyvässä hengessä. Konkreettisia
tarjouksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi vielä vaihdettu.
Indonesian ja EU:n välejä on viime aikoina hiertänyt palmuöljyn kohtelu biodieselin raaka-aineena EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin muutosesitykseen liittyen. Direktiivin tekstiä on kuitenkin saatu kehitettyä
Indonesian kannalta myönteisempään suuntaan. Indonesian vahva reaktio on ymmärrettävissä sen takia, että
palmuöljy on kivihiilen ohella Indonesian tärkein yksittäinen vientituote, jonka viljelyllä on laajat sosiaaliset
vaikutukset Indonesian sisällä. Indonesia edellyttää, että palmuöljyä tulee kohdella tasapuolisesti muiden biodieselin raaka-aineiden rinnalla. Samalla Indonesia on pyrkinyt eri toimin parantamaan palmuöljyn viljelyn
kestävyyttä muun muassa EU-maiden tuella.
Indonesia käy ASEANin maiden kanssa neuvotteluja alueellisesta kauppasopimuksesta (Regional Comprehensive Economic Partnerhip Agreement, RCEP), jossa ovat mukana ASEAN maat, Intia, Kiina, Etelä-Korea, Japani,
Australia ja Uusi-Seelanti. Nämä neuvottelut koskevat lähinnä vain tullikysymyksiä. Indonesia ei ole toistaiseksi lähtenyt mukaan APECin puitteissa neuvoteltuun TPP:n sopimuksen korvanneeseen CPTPP -sopimukseen
(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership), jonka ulkopuolelle Yhdysvallat jättäytyi Trumpin
hallinnon noustua valtaan. Indonesia on indikoinut julkisuudessa viime aikoina tutkivansa myös tätä sopimusta.
Konkreettisin ulkomaan kauppaan liittyvä edistysaskel on saavutettu konttien tullausmenettelyissä. Siinä on
otettu käyttöön yhden luukun elektronisiin dokumentteihin perustuva käytäntö. Tämän myötä satamien tullaustoiminnot ovat nopeutuneet. Parhaista satamista kontit on saatu ulos satamasta reilussa kahdessa päivässä ja ylikuormitusta Jakartan satamasta keskimäärin noin neljässä päivässä ja joskus tätäkin nopeammin.
Tavoitteena kaikkialla on saada kontit ulos satamasta alle kolmessa päivässä. Lisäksi tullausmahdollisuus on
avattu myös kuivasatamista, mikä helpottaa satamien ja lentokenttien ruuhkia. Tosin laivat joutuvat edelleen
odottamaan varsin pitkiä aikoja päästäkseen purkamaan lastejaan. Näihin liikenneruuhkiin on odotettavissa
helpotusta meneillään olevien satamainvestointien valmistumisen myötä. Yhden luukun periaate on määrä
laajentaa koskemaan myös investointilupia. Myönteisiin uudistuksiin kuuluu niin ikään presidentin antama
uusi asetus työlupabyrokratian helpottamisesta, vaikka lupien ehtoja ei ole juurikaan helpotettu. Tämä päätös
on otettu myönteisesti vastaan Indonesiassa toimivien ulkomaisten yritysten keskuudessa.

22

Indonesia
Indonesian sääntely-ympäristön haasteena on sääntelyn selkeyden ja johdonmukaisuuden parantaminen.
Tämä koskee niin presidentin antamien asetusten ja ministeriöiden antamien määräysten yhdenmukaisuutta kuin keskus-, alue- ja paikallishallinnon antamien säännösten yhteensopivuutta. Näiden väliset ristiriidat
aiheuttavat usein hämmenystä niin koti- kuin ulkomaisille yrityksille. Lisäksi vientiä ja tuontia koskevissa
säännöksissä on epäjohdonmukaisuuksia, mikä johtuu osaltaan hallinnon sisäisen koordinaatin puutteista.
Myös monet kaupan ulkopuoliset esteet haittaavat edelleen niin ASEAN–maiden kuin ASEANin ulkopuolisten
maiden kanssa käytävää kauppaa. Esimerkiksi vaikka Indonesia on solminut ASEANin puitteissa monia tutkintojen vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia, on työlupien saanti edelleen hyvin hankalaa. Tämän
lisäksi Indonesiassa on edelleen käytössä hyvin byrokraattinen lupamenettely esimerkiksi maataloustuotteiden
tuonnissa.
Ulkomaista omistusta rajoitetaan monin tavoin. Indonesialla on muun muassa negatiivilista sektoreista,
joille ei hyväksytä ulkomaisia investointeja tai joissa niitä rajoitetaan. Indonesian uusi halal – lainsäädäntö
kuuluu maailman tiukimpiin. Sen täytäntöönpanon valmistelu on herättänyt huolta etenkin eurooppalaisen
lääketeollisuuden keskuudessa. Maataloustuotteiden tuonnin rajoitukset johtavat siihen, että tuontilupien
hankkiminen vie usean vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että Indonesian tavoitteena on maatalouden omavaraisuus. Säännökset ovat tiukkoja huolimatta siitä, että Indonesia pystyy esimerkiksi tuottamaan vain vajaat
20 prosenttia tarvitsemastaan maidosta.
Lähestyvät vaalit ovat näkyneet siinä, että kotimaisten intressien suojelun painoarvo säädösympäristön kehityksessä on korostunut jopa aiempaa enemmän. Samalla uudistusten vauhti on hieman hidastunut ja eräät
uudistukset ovat jääneet toteutumatta. Yksi näistä on kilpailulainsäädännön uudistus, joka kohtasi vastustusta parlamentissa. Samaan aikaan hallitus on kuitenkin edelleen vannonut uudistuspolitiikan jatkuvuuden
nimiin, minkä vuoksi on odotettavissa, että uudistukset saavat lisäpuhtia vaalien jälkeen ensi vuosikymmenen
alussa. Pieniä helpotuksia voidaan panna täytäntöön jo ennen tätä kuten työlupa- ja investointihelpotukset
osoittavat. Suuremmat uutta lainsäädäntöä edellyttävät hankkeet joutunevat kuitenkin odottamaan vaalien
jälkeistä aikaa.
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INTIA
INTIA
Maa ...........................................................................................................................................Intia
Pääkaupunki ............................................................................................................ New Delhi
Väkiluku ..................................................................................................................1 281,9 milj.
BKT ..................................................................................................................... 2 611 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 7,200 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........15.4 % | 23 % | 61.5 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 8.8 %
Kaupungistumisaste .........................................................................................34 % (2018)
DB 2018 RANK ..................................................................................................................... 100
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Vuonna 2017 Intia ohitti Ranskan nousten maailman kuudenneksi suurimmaksi taloudeksi.
Lähivuosien talouskasvun odotetaan pysyvän 7–8 prosentin tasolla. Intian poliittista tilannetta
hallitsee valmistautuminen kevään 2019 parlamenttivaaleihin. Talouden uudistamiselta odotetaan nyt tuloksia erityisesti työpaikkojen luomisen ja maanviljelijöiden tulotason parantamisen
osalta. Intia on Make in India – kampanjan myötä kiristänyt julkisten hankintojen kilpailutuksiin
liittyviä kotimaisuusvaatimuksia toistuvasti. Intian kaksijakoinen käyttäytyminen näkyy myös
WTO:ssa, jossa Intia puhuu joustavuuden ja sääntöperusteisen kauppajärjestelmän puolesta,
mutta ei halua itse toteuttaa sitä. Intian liiketoimintaympäristön kehityksessä on kuitenkin myös
useita myönteisiä piirteitä: voimakkaan talouskasvun aikaansaama valmistavan teollisuuden ja
kaupunkikehityksen edellyttämän infrastruktuurin kehittäminen, panostus energiantuotantoon
ja ympäristöongelmien tunnustaminen.

Intian talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuonna 2017 Intian USD 2597 miljardin bruttokansantuote kasvoi 6,7 prosenttia. Samalla Intia ohitti Ranskan
nousten maailman kuudenneksi suurimmaksi taloudeksi nimellisellä bruttokansantuotteella mitattuna. Lähivuosien talouskasvun odotetaan pysyvän 7– 8 prosentin tasolla. Kasvuvauhdissa Intia on viime vuosina ollut
Kiinaa edellä ja maa on nyt nopeimmin kasvava G20-maa.
Intian sisäänpäin kääntynyt talouspolitiikka on kuitenkin perinteisesti vähentänyt sen merkitystä
maailmantaloudessa. Intian nopean talouskasvun taustalla on erittäin alhainen tulotaso ja suurista nousevista
talouksista maa onkin lähtötasoltaan ylivoimaisesti köyhin. Intian työvoimasta puolet työskentelee maatalouden parissa ja 70 prosenttia väestöstä on elannossaan suoraan maataloudesta riippuvaisia.
Intiassa on perinteisesti totuttu alijäämäisiin budjetteihin ja korkeaan inflaatioon. Viime vuosina näitä lukemia
on pyritty tasapainottamaan pitämällä budjettialijäämä 3-4 prosentissa ja inflaatio noin viidessä prosentissa
takavuosien kaksinkertaisista luvuista. Nämä luvut ovat tiiviisti yhteyksissä toisiinsa, sillä inflaation hallitsemisen keskeisin työkalu on juurikin budjettialijäämää kasvattava polttoaineiden ja maataloustuotteiden kulutta-
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jahintojen säätely ja subventointi. Siten viimeaikainen öljynhinnan nousu lisää inflaatio- ja alijäämäpainetta
Intian kaltaisessa tuontienergiariippuvaisessa maassa.
Intian keskeisimmät ulkomaankauppa- ja investointikumppanit ovat EU, Yhdysvallat, Arabiemiraatit ja Japani
sekä tuontipainotteisesti Kiina ja muut Persianlahden alueen maat ja vastaavasti viennissä lähinaapurit.
Myös ulkomaankaupan osalta Intia on alijäämäinen. Maan keskeisimmät vientituotteet ovat maatalouden ja
kemianteollisuuden raaka-aineita ja jalosteita, kuten esimerkiksi riisiä ja lääkevalmisteita. Tuonti painottuu
öljyyn ja kaasuun, koneisiin ja laitteisiin sekä kuluttajatuotteisiin.
Intian oma teollinen tuotanto keskittyy kotimarkkinoille, ja elintarviketeollisuuden lisäksi autoteollisuudella
on siinä merkittävä osa. Kuitenkin Intian valmistavan teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on vain 17
prosenttia, vaikka nykyisen pääministeri Narendra Modin hallitus onkin ”Make in India” –kampanjan myötä
pyrkinyt tätä prosenttiosuutta ja sen myötä teollisuuden työpaikkojen määrää kasvattamaan.
Viennin alijäämään vaikuttaa suuresti myös Intiaan tuotavien tuotteiden korkeampi jalostusaste, verrattuna
maasta vietäviin alemman hintatason tuotteisiin. Palveluvienti, johon Intia laskee myös työvoiman liikkuvuuden
ja ulkomailla työskentelevät intialaiset asiantuntijat, on maalle merkittävä ja ylijäämäinen viennin osa-alue.
Make in Indian keskeinen tavoite on ollut houkutella ulkomaisia valmistavan teollisuuden investointeja Intiaan, jopa siinä määrin, että Intiassa valmistettaisiin entistä enemmän tuotteita vientiin. Tässä ei ole kuitenkaan edetty, sillä Intian muut toimenpiteet korkeiden tullitasojen, puutteellisen investointisuojan, hankalan
byrokratian ja rahoitusvaikeuksien vuoksi ovat pitäneet ulkomaiset yritykset edelleen varauksellisina uusien
investointien suhteen.
Maahan virtaavat suorat investoinnit ovat olleet kyllä kasvussa viime vuodet, mutta taso on silti edelleen
huomattavasti alhaisempi esimerkiksi Kiinaan verrattuna. Ulkomaisten investointien nousu on kuitenkin paikannut kauppataseen alijäämää ja Intian makrotaloudellinen tilanne on melko hyvä. On silti syytä kiinnittää
huomiota kotimaisten investointien hidastuneeseen kasvuun. Tämä on huolestuttavaa, sillä korkea investointiaste on Intian kaltaisessa kehittyvässä maassa kestävän kasvun ehto. Pankkien kyky ja halukkuus rahoittaa
paikallisia yrityksiä on edelleen heikko.

Intian yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Intian poliittista tilannetta hallitsee valmistautuminen kevään 2019 parlamenttivaaleihin. Vuodesta 2014
pääministeri Modin johdolla hallinnut BJP (Bharatiya Janata Party) –puolueen ja tämän liittolaisten hallitus
nosti aluksi kansansuosiotaan Modin henkilökohtaiseen karismaan ja lukuisiin uudistushankkeisiin perustuen.
Lisäksi BJP vahvisti asemiaan useissa osavaltiovaaleissa. Tämä suunta kääntyi kuitenkin alaspäin vuoden 2016
seteliuudistuksen, vuoden 2017 verouudistuksen, hallitusrintaman rakoilun ja opposition vahvistumisen sekä
uudistusten hitauteen pettyneiden kansalaisten ja yritysten kritiikin myötä.
Hallitus ja pääministeri ovat edelleen suosittuja, ja intialaiset todennäköisesti äänestävät BJP:n voittoon vielä
2019 vaaleissa, sillä uudistusohjelmalle halutaan antaa vielä aikaa. Talouden uudistamiselta odotetaan nyt
tuloksia puheiden sijaan. Erityisesti työpaikkojen luominen ja maanviljelijöiden tulotason parantaminen nousevat vaaleissa esille. Nämä puolestaan edellyttävät infrastruktuurin ja teollisuustuotannon kehittämisen vaatimia investointeja, osaamisen ja koulutuksen laadun parantamista sekä maanviljelyn tehokkuuden lisäämistä
ja rakenteellisten jäykkyyksien poistamista.
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Osana työpaikkojen luomista erityisesti koulutetulle nuorisolle, on Intiaan viime vuosina syntynyt vireä startup – ja innovaatiokulttuuri erityisesti etelän high-tech kaupunkien, kuten Bangalore ja Hyderabad, ympärille.
Tämä on osa laajempaa yrittäjyyden suosion kasvua. Suurin osa innovaatioista ja myös start-up – yrityksistä
liittyy IT – ja kommunikaatioteknologiaan, varsinkin ohjelmointiin, pilvipalveluihin ja muihin vähäisellä pääomalla toteutettaviin ratkaisuihin.
Intian haasteina ovatkin kuitenkin edelleen köyhyys, kehityksen epätasainen jakautuminen ja sen seurauksena
epätasa-arvoisuuden lisääntyminen kiihtyneen talouskasvun vanavedessä. Työmarkkinoille tarvitaan vuosittain
10-15 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta valtava väestönkasvu saadaan kanavoitua hyödyllisesti. Kolmannes
intialaisista elää köyhyysrajan alapuolella, ja 2/3 – väestöstä asuu (sinänsä jättimäisten ja kasvavien) kaupunkien ulkopuolella usein puutteellisissa elinolosuhteissa. Myöskään väkivaltaisuudet eivät ole tuntematon ilmiö
Intian eri väestöryhmien välillä.
Intian vuoden 2018 budjetti on laadittu vaaleja silmällä pitäen, ja vaikka se ei sisälläkään suoranaista tukea
maan teollisuudelle, on protektionistisia tullitasojen korotuksia lisätty sitäkin enemmän. Intialaiset asiantuntijat ja media pitävät vain luontevana, että hallitus puolustaa kotimaista työllisyyttä ja samalla raivaa tietä
intialaisten yritysten ja työvoiman vyörylle maailmalle. Intian toteuttama kauppapolitiikka palvelee maan
sisäisiä markkinoita ja kotimaisia intressipiirejä ulkomaankaupan sijaan. Nämä Intian luomat kaupan esteet
ovat kuitenkin haitanneet myös maan omaa elinkeinoelämää.
Intia on maailman kolmanneksi suurin energian kuluttaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen ja kulutus on jyrkässä nousussa. Hallituksen tavoitteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia tuotannosta on oltava
uusiutuvaa energiaa ja samalla ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni. Maan suurin energialähde on kivihiili
(60 prosenttia), jonka käyttö tulee vielä huomattavasti lisääntymään.

Intian sääntely-ympäristön kehitys
Intia on yksi Maailman kauppajärjestö WTO:n raskassarjalaisista ja maata pidetään erittäin vaikeana neuvotteluosapuolena. EU:n ja Intian väliset vapaakauppasopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä vuodesta 2007
lähtien, mutta etenemistä ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Lokakuun 2017 EU – Intia huippukokouksesta
käynnistynyt puolen vuoden tiivis dialogi pääneuvottelijoiden ja asiantuntijoiden välillä loi lisävalaistusta vapaakauppaneuvottelujen tilanteeseen. Valitettava fakta on, että Intia on useilla sektoreilla peruuttanut taaksepäin aiemmin lupaamastaan tai vuosina 2007 - 13 sovitusta tilanteesta. Uusia avauksia ei ole nähty, mutta
Intian lisääntyneitä vaatimuksia kylläkin.
Intia on Make in India –kampanjan myötä kiristänyt julkisten hankintojen kilpailutuksiin liittyviä kotimaisuusvaatimuksia toistuvasti. Intiassa valtionyrityksillä, osavaltioilla ja kaupungeilla on keskeisin rooli perusinfrastruktuuriin (energia; liikenne, logistiikka ja tietoliikenne; vesi- ja jätehuolto sekä rakentaminen) liittyvien hankkeiden toteuttamisessa ja kilpailuttamisessa. Kyseiset sektorit ovat useiden EU -jäsenmaiden (myös Suomen)
prioriteettejä, joten julkisten hankintojen avaaminen tasapuoliselle kilpailulle on erittäin tärkeä kysymys, jossa
Intia ei ole ollut halukas tulemaan vastaan.
Vastaavasti Intialle tärkeää olisi EU -kauppaneuvotteluissa sopia erityisesti palvelukaupasta, joka tarkoittaa
ensisijaisesti työvoiman pääsyä eurooppalaisille työmarkkinoille ja ulkoistettujen ICT-, Call Center - ja asiantuntijapalveluiden myyntiä eurooppalaisille yritysasiakkaille. Palvelukauppa on kuitenkin mittavaa molempiin suuntiin, ja sillä on merkitystä myös EU:lle ja Suomelle. Itse asiassa eurooppalaisten yritysten verokiistat
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Suomen ja Intian välinen kauppa
2013-2017
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Lähde: Tullihallitus

Intiassa liittyvät usein juuri palvelukauppaan, jossa intialaisviranomaisten tulkinnat tuotetusta arvonlisästä,
tekijänoikeuksista, rojalteista ja verottajan toimivallasta poikkeavat eurooppalaista näkemyksestä.
Investointisuojan osalta tilannetta on heikentänyt Intian yksipuolinen päätös vuonna 2016 irtisanoa lähes kaikki EU -jäsenmaiden kahdenväliset investointisuojasopimukset. Tämä liittyy Intian toimiin irtisanoa ylipäätään
kaikki sen kahdenväliset investointisuojasopimukset kaikkien maiden kanssa, ja neuvotella ne uudelleen Intialle
mieleisempien ehtojen mukaisiksi. Irtisanomiset ovat rytmittyneet sen mukaisesti, mikä on ollut kunkin sopimuksen alkuperäinen voimassaoloaika. Uusia sopimuksia on neuvoteltu lähinnä yksittäisten Afrikan ja Aasian
maiden kanssa, mutta esimerkiksi EU –maiden kanssa neuvotteluja ei kansallisesti voida aloittaa toimivallan
ollessa EU:n komissiolla osana vapaakauppasopimusneuvottelukokonaisuutta. Vastaavasti vapaakauppaneuvottelujen ollessa keskeytyksissä, ei myöskään EU – jäsenmaiden investointisuojan suhteen ole edetty.
Suomea koskien tämä prosessi on parhaillaan käynnissä, sillä Intia ilmoitti 01.08.2018 irtisanovansa vuonna
2003 (15 vuodeksi ja sen jälkeen vuoden irtisanomisajalla) voimaantulleen Suomen ja Intian välisen sopimuksen. Kyseisen sopimuksen irtisanominen tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi huhtikuussa 2018, joten Intia
ei reagoinut tilanteeseen heti tilanteen salliessa, mutta toimitti yksipuolisen irtisanomisen kuitenkin kohtuullisen nopeasti alkuperäisen sopimuksen voimassaoloajan umpeuduttua. Nyt käynnissä olevan irtisanomisajan
puitteissa alkuperäisen sopimuksen ehdot ovat voimassa, ja tämän jälkeenkin sopimuksen voimassaoloaikana
tehdyt investoinnit nauttivat 15 – vuoden suoja-ajasta (sunset clause) sopimuksen irtisanomisesta huolimatta.
Suomenkin osalta kysymys investointisuojan jatkosta liittyy EU:n ja Intian välisten vapaakauppaneuvottelujen
jatkoon tai mahdollisen erillisen EU – Intia investointisuojasopimuksen neuvottelemiseen. Investointisuojassa
suurimmat näkemyserot ovat riitojenratkaisussa ja investointisuojan kattavuudessa: Intia haluaa pitää esimerkiksi verotuksen investointisuojasopimusten ulkopuolella ja siirtää riitojenratkaisun kansallisten tuomioistuimien käsiteltäväksi.
Intian kaksijakoinen käyttäytyminen näkyy myös WTO:ssa, jossa Intia puhuu joustavuuden ja sääntöperusteisen kauppajärjestelmän puolesta, mutta ei halua itse toteuttaa sitä. Suomen ja EU:n näkökulmasta monenkes-
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kisessä kauppapolitiikassa Intian näkemykset ovat sellaisia, ettei Suomen ja EU:n ole viime aikoina juurikaan
ollut mahdollista tukea Intian toimintaa. Terveys ja kasvinsuojelu (SPS) on tähän siinä määrin poikkeus, että
tällä perinteisellä ongelmasektorilla on tapahtunut viime aikoina myönteistä kehitystä Intian ollessa itsekin
halukas lisäämään dialogia ja teknistä tiedonvaihtoa. Tässä kyse on myös Intian kovasta pyrkimyksestä saada
mahdollistettua basmati – riisin markkinoillepääsy Eurooppaan, joten etenemiseen tarvitaan useimmiten Intian oma elintärkeä intressi.
Intian liiketoimintaympäristön kehityksessä on kuitenkin myös useita myönteisiä piirteitä: voimakkaan talouskasvun aikaansaama valmistavan teollisuuden ja kaupunkikehityksen edellyttämän infrastruktuurin kehittäminen, panostus energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen sekä ympäristöongelmien tunnustaminen ja
lisäksi yhtenäisen tavara- ja palveluvero GST:n voimaantulo heinäkuussa 2017.
Intian kanssa toimiminen vaatii jatkuvaa vaikuttamista ja painostamista. Poliittisen tason yhteyksien merkitys
on huomattava, vaikka tulokset näkyisivät vasta pidemmän ajan kuluttua. Intiassa on tahoja, jotka näkevät
myös vapaakaupan hyödyt. Intian merkitys vaativana kansainvälisenä toimijana vain kasvaa, joten edellä esitetyt aiheet tulevat olemaan suomalaisiakin yrityksiä koskien esillä entistä tiiviimmin.
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JAPANI
JAPANI
Maa .......................................................................................................................................Japani
Pääkaupunki ........................................................................................................................Tokio
Väkiluku ......................................................................................................................126,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 4 872 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................42,800 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 1.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 1 % | 29.7 % | 69.3 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 2.9 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................91.6 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 34
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Suomen kolmanneksi suurimman Euroopan ulkopuolisen kauppakumppanin Japanin talous
on ollut kasvussa viime vuodet. Vuonna 2017 Suomen tavaravienti Japaniin oli ennätykselliset
1,3 miljardia euroa, tuonnin jäädessä reiluun 700 miljoonaan euroon ja japanilaisinvestointien pysyessä noin miljardissa eurossa. Japanilaisyritykset ovat kiinnostuneita investoinneista
Suomeen ja suomalaisyritysten osaamisen hyödyntämisestä ICT- (erityisesti digitalisaatio, IoT,
AI, VR, AR), terveys-, hyvinvointi- ja energiasektorilla sekä metsäteollisuudessa, start-up-toiminnassa, luovilla aloilla ja arktisessa osaamisessa. Kanssakäymistä tukee Suomen tunnettuus
ja erinomainen maakuva, vuonna 2016 solmittu strateginen kumppanuus ja lukuisat yhteistyöasiakirjat, diplomaattisten suhteiden 100-vuotisjuhla 2019, 2020-olympiavuosi, poikkeuksellisen tiiviit lentoyhteydet sekä EU-Japani-kauppakumppanuussopimus, joka astunee voimaan
alkuvuodesta 2019.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Japanin talous kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2017 (0,3 prosenttiyksikköä hallituksen ennustetta vähemmän).
Kasvukautta kesti peräti kahdeksan peräkkäistä neljännestä aina 1/2018 asti, jolloin talous supistui hieman
ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Kasvuputki oli pisin 28 vuoteen. Suotuisan kehityksen takana ovat hyvin
vetävä vienti ja siihen vastannut teollisuustuotannon kasvu, työttömyyden väheneminen (työttömyysaste 2,4
prosenttia kesäkuussa 2018, OECD-maiden matalin) sekä nousseet palkat (noin +2 prosenttia) ja kohentunut
ja jo lähelle vuoden 2013 tasoa noussut yksityinen kulutus (+0,8 prosenttia), joka kattaa noin 60 prosenttia Japanin bruttokansantuotteesta. OECD ennustaa Japanin talouden kasvuluvuksi 1,25 prosenttia vuosille 2018 ja
2019 – Japanin hallitus puolestaan 1,8 prosentin kasvua varainhoitovuodelle 2018 (huhtikuu 2018 – maaliskuu
2019). Maalla on kuitenkin vielä matkaa kahden prosentin tavoiteinflaatioon ja -talouskasvuun. Keskuspankki
joutui pudottamaan kesällä inflaatioennusteitaan kuluvalle ja seuraavalle budjettivuodelle 1,3 prosentista
1,1 prosenttiin ja 1,8 prosentista 1,5 prosenttiin. Perusteluina esitettiin muun muassa yritysten maltilliset
kasvuennusteet, kotitalouksien huolet palkkojen laahaamisesta hinnan nousun perässä ja vastaavasti yritysten
haluttomuuden hinnankorotuksiin kotitalouksien huolten vuoksi.

Lähetystösihteeri Ari Honkanen vastaa kaupallis-taloudellisista suhteista Suomen Tokion suurlähetystössä
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Japanin talouden välittömiä haasteina ovat tiukat työmarkkinat ja orastava työvoimapula tietyillä aloilla sekä
bruttokansantuote per capita ja työn tuottavuus, jotka ovat molemmat OECD-maiden heikommassa puolikkaassa. Lisäksi maan kutistuva väestö tulee olemaan OECD-maiden vanhin aina vuoteen 2050 asti, mikä luo
paineita terveyspalveluille, jotka ovat jo nyt OECD-maiden kalleimpia. Varsinkin sairaaloiden kalliille pitkäaikaishoidolle olisi hyvä löytää vaihtoehtoja. Tästä johtuen hoivatyövoiman tarve on kova, ja hallitus tähtää
teknisten ratkaisujen kuten robotisaation lisäksi ulkomaalaisten terveydenhuollon ammattilaisten maahanpääsyn helpottamiseen edelleen. Tavoitteena on saada vuoteen 2025 mennessä noin 500 000 ulkomaalaista
niin kutsutun teknisen harjoittelun suorittanutta jäämään maahan viideksi lisävuodeksi työskentelemään
maatalouteen, terveydenhuoltoon, rakennus-, hotelli- ja laivanrakennusaloille. Japanissa on tällä hetkellä vain
1,3 miljoonaa ulkomaalaista työntekijää. Talouden keskeisinä riskeinä Japanin hallitus pitää ennen kaikkea
ulkoisia tekijöitä, kuten globaaleja markkinahäiriöitä.

Kevyt rahapolitiikka yhä talouspoliittisen ohjelman
”Abenomicsin” terävin hammas
Pääministeri Shinzo Aben käynnistämän Abenomics-nimellä tunnetun talouspoliittisen ohjelman tavoitteena
on ollut kääntää Japanin talous kasvu-uralle menetettyjen vuosikymmenten jälkeen. Ohjelman aikana Japanin
talous onkin kehittynyt suotuisasti: Japanin bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin 1,1 prosenttia vuosina 2012–2016 verrattuna 0,6 prosentin kasvuun vuosina 1997–2012. Abenomics koostuu rahapolitiikasta,
finanssipoliittisesta elvytyksestä ja rakenneuudistuksista. Elvyttävää rahapolitiikka on pidetty Abenomicsin
terävimpänä hampaana, minkä ansiosta korot ovat laskeneet ja osakkeiden hinnat kehittyneet suopeasti. Vuodelle 2019 suunnitellusta kulutusveron korotuksesta (8 %  10 %) huolimatta talouspolitiikan painopiste on
vahvasti kasvun luomisessa.
Vuodesta 2013 harjoitettua rahapolitiikkaa on myös kritisoitu sen muuttumisesta väliaikaisesta elvytysvälineestä uudeksi normaaliksi, mutta keskuspankki on linjannut pitävänsä siitä kiinni, kunnes kahden prosentin
inflaatiotavoite saavutetaan. Nykyinen korkotaso tulee muuttumaan viimeistään siinä vaiheessa, kun keskuspankki alkaa kiristää rahapolitiikkaansa. Japani on pysynyt Standard & Poorin luottoluokituksessa A+ -tasolla
neljä vuotta, mutta positiivisen talouskehityksen vuoksi S&P on juuri nostanut Japanin talousennustettaan
tasaisesta positiiviseksi.

Talouskasvulle happea, velkakierre poikki ja
naisille parempi asema työmarkkinoilla
Japani on vuosia pyrkinyt kiihdyttämään talouskasvuaan myös lisäbudjeteilla. Vuoden 2017 reilun 20 miljardin
euron lisäbudjetista 17 prosenttia ohjattiin Japanin maatalouden tukemiseen, etenkin suurten vapaakauppasopimusten voimaantuloon varautuen. Edeltävänä vuonna maataloutta tuettiin vielä voimakkaammin. Varsinkin puutuoteteollisuudelle osoitettu tuki saattaa vaikuttaa myös suomalaistuotteiden kilpailukykyyn Japanissa.
Lisäbudjetteja varten otettu velka on kirvoittanut myös kriittisiä mielipiteitä, sillä Japanin valtionvelka on jo
valmiiksi korkein OECD-maissa koskaan mitattu, ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan se on 240
prosentissa bruttokansantuotteesta. Valuuttakurssiriskeiltä tultaneen kuitenkin välttymään, koska noin 90
prosenttia velasta on kotimaista. Suuret velanhoitokulut tulevat olemaan lisärasite valtiontaloudelle vielä pitkään, vaikka velanottoa on voitukin hieman vähentää nousseiden verotulojen myötä. Verotulojen on ennustettu
kasvavan kuluvana vuonna ennätyssuuriksi, mutta se ei yksin riitä tasapainon palauttamiseen alijäämäiseen
valtiontalouteen – varsinkaan tavoitevuoteen 2020 mennessä. Tuoreimmat arviot povaavat tavoitteen olevan
saavutettavissa 2027.
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2013-2017
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Lähde: Tullihallitus
Abenomicsin kolmas pilari, rakenneuudistukset, ovat pitkällä aikavälillä merkittävin toimi kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi. Vuoden 2018 budjetissa pyritään mm. tuottavuuden parantamiseen uusien teknologioiden avulla (Productivity Revolution), helpottamaan naisten pääsyä työmarkkinoille (Human Resource Development Revolution) ja palauttamaan ihmisten luottamus sosiaaliturvajärjestelmään (Fiscal Consolidation).
Kestäväpohjaisen kasvun aikaansaaminen ja valtiontalouden tasapainottaminen edellyttävät rakenteellisten
uudistusten toteuttamista. Tuottavuuden parantamiseksi hallitus kaavailee tekoälyn, esineiden internetin ja
tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen soveltamista muun muassa. logistiikassa ja jätehuollossa sekä tarjoaa
verohelpotuksia yrityksille palkankorotusten toivossa. Henkilöresurssien kehittämisessä hallitus tähtää lastenhoitopaikkojen lisäämiseen nostamalla lastenhoitajien palkkoja sekä tekemällä varhaisopetuksesta maksutonta.
Lainsäädäntötyössä vuonna 2018 keskiössä on pääministeri Aben mukaan työreformi, jossa muun muassa
ylitöitä rajoitetaan sataan tuntiin kuussa ja pyritään ”samaan palkkaan samasta työstä”. Vuodelle 2020 suunnitellulla verouudistuksella pyritään puolestaan huomioimaan työelämän monimuotoistuminen (freelancing,
startupit, etätyö). Yrityksille luodaan kannustimia palkankorotuksiin ja vuodelle 2019 suunnitellulla turistiverolla kerätään lisätuloja matkailun kehittämiseen. Hyvätuloisten vähennysoikeuksia ollaan myös leikkaamassa.

Ulkomaankaupan ja investointien kehitys
Japanin kauppatase oli pitkään ylijäämäinen (1980–2010), mutta vuoden 2011 maanjäristyksen seurausten
vuoksi erityisesti energiantuonnin kasvu söi ylijäämän. Kauppatase palasi takaisin ylijäämäiseksi (32 miljardia
euroa) vasta vuonna 2016. Varainhoitovuonna 2017 ylijäämä oli kuitenkin enää 19 miljardia euroa, johtuen
pitkälti keskeisimpien energiahyödykkeiden raakaöljyn, nestemäisen maakaasun ja hiilen hinnannoususta.
Japanin kotimarkkinoiden merkitystä taloudelle kuvastaa hyvin se, että viennin ja tuonnin osuudet Japanin
bruttokansantuotteesta ovat vain puolet OECD-maiden keskiarvosta, noin 16 prosenttia. Työllisyydestä vain
12 prosenttia liittyy suoraan vientiin. Kauppataseen arvioidaan pysyvän kuitenkin ylijäämäisenä myös 2018 ja
viennin jatkavan kasvuaan etenkin Aasiaan.
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Vuonna 2017 Japanin tavaravienti oli noin 600 miljardia euroa (+11,8 %). Luku on Japanin historian kolmanneksi
suurin, mutta viennin huippuvuoteen 2007 on vielä matkaa, jolloin viennin arvo oli noin 650 miljardia euroa.
Vientiä piristivät erityiset autojen ja puolijohteiden lisääntynyt kysyntä maailmalla. Japanin keskeisimmät
vientituotteet vuoden 2018 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä kokonaisuudessaan ja EU-maihin ovat
kulkuneuvot, koneet, sähkölaitteet, teollisuustuotteet ja kemikaalit. On lisäksi huomioitava, että japanilaisyritysten tuotannosta osa on siirtynyt ulkomaisiin tytäryhtiöihin, jolloin esimerkiksi koko autotuotanto ei
näy vientitilastoissa vaan tuottona ulkomaihin kohdistuneista investoinneista. Tavaratuonti oli puolestaan
noin 580 miljardia euroa (+14.1 %) ja se koostui mm. fossiilisista polttoaineista, sähkölaitteista, ruoasta sekä
raaka-aineista.
Japanin jeni heikentyi läpi vuoden 2017, mikä hyödytti suuria vientiyrityksiä, mutta luonnollisesti lisäsi tuontikuluja. Jenin arvo alkoi kuitenkin vahvistua vuoden 2018 alusta ja näkyi alkuvuodesta yritysten madaltuneina
kasvuodotuksina ensimäistä kertaa kahteen vuoteen. Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitullit japanilaistuotteille, Kiinan ja Yhdysvaltojen keskinäiset protektionistiset toimet, alueelliset turvallisuuspoliittiset jännitteet ja
Japanin sisäiset tekijät tekevät jenin kurssin ennustamisesta hyvin vaikeaa juuri nyt, mutta useat analyytikot
uskovat kurssin heikentyvän vuoden 2018 aikana.

Yritysten kotimaiset investoinnit ovat olleet kasvussa puolitoista vuotta alkaen loppuvuodesta 2016: vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua vuoden takaiseen oli 3,4 %. Suuria taseita on näin ollen saatu
liikkeelle säästämisen sijaan. Vuosia matalana pysynyt korkotaso on kuitenkin lisännyt niin kuluttajien kuin
rahoituslaitostenkin kiinnostusta investoida erityisesti Japanin ulkopuolelle, josta Eurooppa ja Suomikin on
saanut osansa. Vuonna 2017 japanilaisinvestoinnit ulkomaille laskivat 3 prosenttia huippuvuodesta 2016
noin 146 miljardiin euroon, joka on kuitenkin kaikkien aikojen toiseksi suurin summa. Huomionarvoista on,
että investoinnit EU:hun laskivat 18 prosenttia edellisvuoteen nähden, kun taas investoinnit Aasian kasvoivat.
Ulkomailla yritysinvestoinnit kohdistuvat usein yrityksen oman osaamisen täydentämiseen ja asiakaskunnan
ja jakelukanavien kasvattamiseen.
Japanin tavoitteena on peräti kaksinkertaistaa suorat ulkomaiset investoinnit vuoden 2012 tasosta vuoteen
2020 mennessä. Investointien houkuttelua vaikeuttaa muun muassa korkeahko yritysverotus (29,7 prosenttia)
sekä sääntely-ympäristön haasteellisuus. Tällä hetkellä Yhdysvallat vastaa neljänneksestä ulkomaisista investoinneista, Hollanti ja Ranska muodostavat toisen neljänneksen. Kehityksestä, investointi-positiivisuudesta ja
suuresta taloudesta huolimatta Japani on OECD-maiden hännänhuippu suorissa ulkomaisissa investoinneissa
suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Turismi on ollut hurjassa kasvukiidossa viime vuodet ja Tokion 2020 olympialaiset ja paralympialaiset vain
lisäävät maan kiinnostavuutta matkailukohteena. Ulkomaisten turistien määrän voimakas kasvu (2011 6,7
miljoonaa; 2017 28,5 miljoonaa) on jo nyt tukenut kotimaista kulutusta. Turismipalveluiden kehittämisessä
olisi saumaa myös suomalaisosaamisen hyödyntämiselle.

Suomen ja Japanin taloudellinen vaihto
Japani on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Euroopan ulkopuolella. Vuonna 2017 Suomen vienti
Japaniin nousi 28 prosentin kasvun myötä ennätykselliseen 1,3 miljardiin euroon. Tuonnin jäädessä viiden
prosentin kasvuvauhdissa noin 700 miljoonaan, oli kauppavaihto selvästi Suomelle ylijäämäinen. Sama positiivinen vire jatkui myös tammi-toukokuussa, jolloin vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
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vienti kasvoi 21 prosenttia ja tuonti puolestaan yhdeksän prosenttia. Viennissä Japani oli tammi–toukokuussa
14. ja tuonnissa 19. suurin kauppakumppanimme sekä neljänneksi suurin tavarakaupan ylijäämämaa. Palveluvienti oli noin 625 miljoonaa euroa, ja tuonti noin 234 miljoonaa euroa (2016), mutta Suomen ylijäämä
palvelukaupassa on ollut laskusuunnassa. Japanilaisinvestoinnit Suomeen ovat pyörineet vuositasolla miljardissa eurossa. Investoinnit ovat olleet useimmiten luonteeltaan yritysostoja ja ovat kohdistuneet sellu-, ICT- ja
elektroniikkateollisuuteen. Japanilaiset hakevat tuoteportfolionsa täydentämisen lisäksi myynti- ja maatietoutta, globaalia osaamista ja verkostoja.
Vuonna 2017 tärkeimmät vientiartikkelit ja -alat olivat paperi ja pahvi, puu ja puuvalmisteet (42 %), metalliteollisuuden tuotteet (25 %) ja koneet ja kemianteollisuuden tuotteet (9 %). Korkean teknologian tuotteiden
vientimaana Japani ei yllä kärkikymmenikköön. Tuonti muodostuu pääosin moottoriajoneuvoista, televiestintäja elektroteknisistä laitteista. Japanin markkinat tarjoavat myös mahdollisuuden päästä mukaan japanilaisyritysten globaaleihin hankkeisiin (mukaan lukien Japanin kehitysyhteistyöprojektit) erityisesti Kaakkois-Aasiaan
sekä enenevässä määrin Afrikkaan ja jopa Kiinaan. Japani on aktiivinen erityisesti suurissa infrastruktuuri- ja
energiahankkeissa.
Japanilaisten tytäryhtiöiden määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti ja vuonna 2016 niitä oli yhteensä 103,
työllistäen yli 8 000 henkilöä ja liikevaihdon ollessa yli 3 miljardia euroa. Japanilaisia kiinnostaa erityisesti Suomen ICT-sektori ja digitaalinen osaaminen eri toimialoilla, kuten viime aikoina erityisesti terveys- ja hyvinvointisektorilla sekä energiasektori, arktinen yhteistyö, metsäteollisuus, luovat alat ja aktiivinen start-up ekosysteemi.
Japanin vientiorganisaatio JETRO valitsikin keväällä 2018 helsinkiläisen Maria 01 -startup-keskuksen yhdeksi
12 globaalista startup-osaamiskeskuksestaan, mikä kertoo Suomen vetovoimasta.
Vuonna 2016 Japanissa toimivia suomalaisyrityksiä oli yhteensä 36, ja ne tuottivat liikevaihtoa 1,2 miljardia
euroa ja työllistivät yli 2100 henkeä. Monet näistä yrityksistä toimivat kuitenkin globaalisti ja tuonti ei aina
kirjaudu yrityksen kotimaahan vaan tuotteen valmistusmaan mukaan. Perinteisesti Japania on pidetty tuotekehittelyn kannalta hyvänä ja vaativana markkinana, jossa kalliskaan tuote ei ole tuhoon tuomittu, kunhan se
vaan on laadukas. Tämä piirre tekee Japanista jatkossakin houkuttelevan markkinan laadukkaille suomalaistuotteille ja -palveluille. Jos tuote menestyy Japanissa, menestyy se mitä todennäköisimmin myös muualla.
Suomen maakuva on Japanissa erittäin vahva, mikä yhdistettynä jopa 38 viikottaiseen suoraan lentoon Suomen
ja Japanin välillä luo erinomaiset edellytykset liikesuhteiden, investointien ja muun yhteistyön kehittämiselle
aktiivisen kauppakamarin tukemana. Myös 100-vuotisten diplomaattisuhteiden juhlavuosi 2019 tuo vipuvartta suhteiden kehittämiseen.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Japania jo vuodesta 2012 johtaneen Shinzo Aben asema pääministerinä kestänyt useista kriiseistä huolimatta
vankkana, ja yhä heinäkuussa 2018 hallituksella oli 44 prosentin kannatus. LDP- ja Komeito-puolueista koostuva
koalitio hallitsee 2/3 edustajapaikoista parlamentin alahuoneessa jo neljättä vuotta ja sen asema ylähuoneessa on lähes yhtä vahva. Vaikuttaa todennäköiseltä, että Abe jatkaa puolueen ja koko maan johdossa myös
LDP:n syyskuisten puoluejohtajavaalien jälkeen. Tämä mahdollistaisi vallassa pysymisen aina 2021 asti, jolloin
hänestä tulisi Japanin historian pitkäaikaisin pääministeri.
Pääministeri Aben keskeisimpiä tavoitteita ovat olleet talouden kasvuedellytysten parantaminen Abenomics-talousohjelman avulla sekä Japanin kansainvälisen aseman vahvistaminen aktiivisella ulkopolitiikalla ja
puolustuspoliittisen liikkumavaran kasvattamisella. Kauppapolitiikassa vapaakauppasopimukset ovat olleet
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keskiössä ja niissä onkin edistytty. Muita lippulaivahankkeita ovat amerikkalaisten johdolla laaditun perustuslain uudistaminen sekä Venäjä-suhteiden normalisoiminen alue-kysymysten ratkaisun ja rauhansopimuksen
solmimisen kautta.
Japanin väestö tulee ennusteiden mukaan pysymään OECD-maiden vanhimpana aina vuoteen 2050 asti ja
työikäinen väestö vähenee noin 1,1 prosenttia vuodessa. Vuonna 2040 Japanin väestön ennustetaan kutistuneen 111 miljoonaan Ennusteen mukaan väestöstä 35 prosenttia olisi yli 65-vuotiaita verrattuna nykyiseen
28 prosenttiin. Sosiaalimenot kasvavat jyrkästi: hallituksen arvion mukaan liki 60 prosenttia vuoteen 2018
verrattuna. Terveysteknologialle ja -palveluille tulee olemaan kysyntää lähivuosikymmeninä.
Ikääntyvä ja kutistuva väestö lienee Japanin merkittävin pitkän aikavälin rakenteellinen haaste ja sen hallitus
tiedostaa hyvin. Väestökato korostaa osaltaan naisten työmarkkinoille pääsyn ja siellä pysymisen tärkeyttä.
Naisten työllisyysprosentti on edelleen 16 prosenttia miehiä heikompi ja palkkakuilu (27 prosentia) OECD-maiden kolmanneksi suurin. Naiset kattavat myös kaksi kolmasosaa määräaikaisista tehtävistä, joissa on tunnetusti huonommat työehdot ja palkkaus.
Työmarkkinat ovat jo nyt tiukat. Työttömyys on vähäistä, ja jokaista työnhakijaa kohti on 1,6 avointa työpaikkaa,
mikä on eniten sitten vuoden 1974. Palkkakehitys on tästä huolimatta ollut maltillista, varsinkin ottaen huomioon energian ja ruoan hinnan nousut loppuvuodesta 2017. Pääministeri Aben pyyntöön yleisestä kolmen
prosentin palkankorotuksesta on reagoitu maltillisesti. Kevään 2018 palkkaneuvotteluissa työnantajat ja työntekijät pääsivät sopuun 2,07 prosentin korotuksista, joka on vain 0,09 prosenttia edellisvuotta enemmän. Jotkut
suuryritykset ovat tosin antaneet myös 3 prosentin korotuslupauksia. Myös tuottavuutta olisi kehitettävä. Tällä
hetkellä Japani on OECD-maiden 20. tuottavuusvertailussa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Japani on ollut vahva monenkeskisen vapaakaupan puolestapuhuja. Viime vuosina se on kuitenkin keskittynyt
saattamaan maaliin alueellisia tai kahdenvälisiä sopimuksia, tavoitteenaan saada 70 prosenttia ulkomaankaupastaan vapaakauppasopimusten piiriin. Japanin tavoitteena on saada omille teollisuustuotteilleen kuten
autoille parempi pääsy maailman markkinoille, ja samalla se tulee avanneeksi omia markkinoitaan entistä
enemmän kansainväliselle kilpailulle. Konkreettisina esimerkkeinä tästä ovat protektionistisista tuulista huolimatta vuonna 2017 valmistuneet suuret alueelliset vapaakauppasopimukset: EU:n ja Japanin välinen EPA, ja
Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimus (CPTPP), jotka molemmat tulevat mahdolliset voimaan jo alkuvuodesta 2019. Japanilla on jo voimassa 15 vapaakauppasopimusta ja neljästä käydään neuvotteluja.
Japani on Kiinan jälkeen EU:n tärkein kauppakumppani Aasiassa niin EU:lle kuin Suomellekin. EU-maat kattavat
11 prosenttia Japanin ulkomaankaupasta, ja Japanilla on 1,4 miljardin euron alijäämä EU-tuonnin ollessa 69
miljardia euroa. EU:n ja Japanin välinen vuosina 2013–2017 neuvoteltu taloudellinen kumppanuussopimus
(Economic Partnership Agreement) on maailman suurin kauppasopimus kattaessaan 30 prosenttia maailman
bruttokansantuotteesta ja 40 prosenttia maailmankaupasta. Japanin arvion mukaan kumppanuus EU:n kanssa voi auttaa luomaan Japanissa jopa 300 000 uutta työpaikkaa sekä kasvattamaan kansantaloutta noin 39
miljardilla eurolla. Komission arvion mukaan molempien osapuolten viennin arvioidaan kasvavan 16–24 %. Todettakoon, että Etelä-Korean ja EU:n kauppasopimuksen myötä vienti kasvoi huomattavasti enemmän. Etukäteen on arvioitu, että EPA tulee vauhdittamaan kaupankäyntiä etenkin japanilaisautojen sekä eurooppalaisten
maataloustuotteiden osalta. Suomen viennin kannalta kiinnostavien metsäteollisuustuotteiden tullit poistuvat seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen, samoin kemiantuotteiden, muovin, kosmetiikan sekä tekstiilien
ja vaatteiden. Sopimuksen on arvioitu jopa kolminkertaistavan EU:n elintarvikkeiden viennin Japaniin, ja sen
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toivotaankin osaltaan piristävän myös Suomen elintarvikevientiä, joka on pysynyt pitkään alle 20 miljoonassa
eurossa vuositasolla.
Tullimaksujen lähes täydellinen poistaminen, tullausprosessien yksinkertaistaminen sekä teknisten kaupanesteiden poistaminen mahdollistavat yritysten toiminnan laajentamisen ja kasvun. Japanin markkinoillepääsyä
perinteisesti vaikuttaneet Japanin omat standardit, sertifioinnit, lisenssit ja raskas byrokratia ainakin vähenevät, joskaan eivät kokonaan katoa. EPA myös sitouttaa molempia osapuolia kestävään kehitykseen ja Pariisin
ilmastosopimukseen sekä asettaa korkeat standardit työnteolle ja kuluttajansuojalle. Myös EU:n nimisuojajärjestelmä (Geographical Indications) tulee EPA:n myötä voimaan automaattisesti. Lisäksi, eurooppalaisyrityksillä
tulisi EPA:n voimaantulon jälkeen olla pääsy julkisten hankintojen kilpailuihin.
Trumpin presidenttiyden myötä Yhdysvaltojen hylkäämä Tyynenmeren alueen TPP-vapaakauppasopimus
muuttui CPTPP:ksi ja houkuttelee nyt uusia jäseniä ympäri maailmaa. Vuonna 2008 käynnistetty ja 2016 allekirjoitettu TPP olisi kattanut peräti 40 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja muodostanut 800
miljoonan ihmisen talousalueen. 11 maan muodostama CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific
Partnership, tunnettu myös TPP11-nimellä) allekirjoitettiin keväällä 2018 ilman Yhdysvaltoja, ja se tulee voimaan, kun vähintään kuusi maata on ratifioinut sopimuksen. Toistaiseksi Meksiko, Japani ja Singapore ovat
ratifioineet sopimuksen. CPTPP on herättänyt kiinnostusta myös Thaimaassa, Iso-Britanniassa, Kolumbiassa,
Taiwanissa ja Etelä-Koreassa. Japani on arvioinut sopimuksen kasvattavan sen bruttokansantuotetta 1,5 prosenttia, kun taas TPP olisi kasvattanut sitä arvioiden mukaan peräti 2,6 prosenttia.
Suomalaisyritykset kokevat pian voimaan astuvat vapaakauppasopimukset hyödyllisinä varsinkin säätely-ympäristön selkiytymisen vuoksi. Suomen ja Japanin välistä kauppaa ja investointeja helpottaisi entisestään sosiaaliturvasopimis, josta käydään paraikaa neuvotteluita.
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KAZAKSTAN
KAZAKSTAN
Maa ...............................................................................................................................Kazakstan
Pääkaupunki ....................................................................................................................Astana
Väkiluku ........................................................................................................................ 18,6 milj.
BKT ..................................................................................................................... 160.8 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................26,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ......................................................................................... 4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 7.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......4.8 % | 34.4 % | 60.8 %
Työttömyysaste ..................................................................................................................... 5 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................57.4 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 36
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Vuosi 2017 oli Kazakstanille monellakin tapaa näytön paikka Astana Expo 2017 -maailmannäyttelyn vuoksi. Maan kansainvälinen näkyvyys on kasvanut, ja lisää näyttöjä Kazakstanilta odotetaan vuonna 2018 muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenyyden myötä.
Alueellista yhteistyötä pyritään lisäämään, samalla kuitenkin pitäen yllä hyviä suhteita tuttuihin
kumppaneihin Venäjään ja Kiinaan. Maltillinen talouskasvu jatkuu, ja presidentti Nazarbajevin
johdolla on aloitettu useita modernisaatiohankkeita, joilla pyritään lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja digitalisoimaan yhteiskuntaa. Myös suomalaisille yrityksille on auennut kasvavia
mahdollisuuksia muun muassa koulutuksen, logistiikan ja vihreiden teknologioiden aloilla.
Monet tulevaisuuden kehityksistä ovat kuitenkin riippuvaisia Astana Expo -2017 perinnöstä,
Nazarbajevin modernisaatiohankkeiden toteutumisesta sekä 78-vuotiaan presidentin seuraajakysymyksestä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuosi 2017 oli Kazakstanille merkityksellinen ja tapahtumarikas vuosi, eikä vähiten kolmikuukautisen Astana Expo 2017 -maailmannäyttelyn vuoksi. ”Future Energy” –teemainen expo oli näyttävä, vaikkakin hintansa
(vaihtelevia arvioita) vuoksi jokseenkin ristiriitaisesti vastaanotettu hanke. Expon seurauksena Kazakstanilla
on suuria odotuksia etenkin ulkomaisten investointien ja talouden vahvistumisen suhteen.
Maan taloudelliset kasvuluvut näyttävät kohtuullisen hyviltä, sillä vuonna 2017 maan bruttokansantuote
kasvoi 4 prosenttia. Hyvän alkuvuoden 2018 jälkeen Maailmanpankki nosti toukokuussa omaa arviotaan 2,6
prosentista 3,7 prosenttiin vuodelle 2018. Tällä hetkellä Maailmanpankki arvioi vuodelle 2019 kasvun olevan
3,3 prosenttia, kun taas Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ennustaa jopa 3,8 prosentin kasvuvauhtia.
Tammikuussa 2018 Kazakstanin keskuspankki päätti laskea peruskorkotasoa 12 prosentista 9,75 prosenttiin.
Muutoksen taustalla on inflaation pysyminen tavoitteen mukaisesti 5-7 prosentin tuntumassa. Pidemmän
aikavälin tavoite on saada inflaatio laskettua neljään prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Edustuston päällikön sijainen Katja Karppinen työskentelee Team Finland -koordinaattorina Suomen Astanan suurlähetystössä
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Vaikka maan talous nojaa edelleen vahvasti luonnonvaroihin, on vientituotteiden kirjo laajentumassa. Yksi merkittävimmistä vientituotteista on vehnä, ja vuonna 2017 muitakin ruokatuotteita pääsi nopeimmin kasvavien
vientituotteiden listalle. Tuotteiston laajentumisen lisäksi vuonna 2017 muun muassa teollisuustuotteiden
vienti kasvoi 22 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.
Öljyn hinnan maltillisen nousun myötä valtiolla on nyt myös enemmän rahaa kassassaan. Kotitalouksien
kulutus on kasvanut viimeisen vuoden kuluessa tengen arvon vakautumisen, kulutustuotteiden hintojen nousun hidastumisen ja eläkkeiden noston seurauksena. Reaalipalkat eivät kuitenkaan ole nousseet, ja 2000-luvun
lopun ja 2010-luvun alun talouskriiseistä ja 2014-15 tengen romahduksesta ei vieläkään ole täysin toivuttu.
Erityisesti pankkisektorilla ongelmat jatkuvat, ja epävakaus vaikuttaa yhä yksityiseen lainanottoon.
Taloutta elvytetään edelleen valtiojohtoisesti vuonna 2014 käynnistetyllä Nurly Zhol –talousohjelmalla, jolla on
pyritty ylläpitämään työllisyyttä ja piristämään kasvua. Ohjelman avulla on tarkoitus toteuttaa yli 40 miljardin
dollarin edestä erilaisia infrastruktuuri- ja logistiikkahankkeita vuoteen 2020 mennessä.
Kazakstanin hallinnon uusiin taloudellisiin kärkihankkeisiin lukeutuu Astana Expo 2017 – maailmannäyttelyn
jälkimainingeissa tammikuussa 2018 avattu finanssikeskus, Astana International Financial Centre (AIFC), jonka virallinen lanseeraus oli 6. heinäkuuta Astanan 20-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Hallitus on varannut
keskuksen kehittämiseen 20 miljardia tengeä (noin 50 miljoonaa euroa) seuraavan kolmen vuoden aikana.
Finanssikeskuksen yhteyteen on avattu myös Astana International Exchange (AIE) -pörssi, jonka toimintamalli
on suunniteltu yhteistyössä Nasdaqin kanssa ja jossa Shanghain pörssi on osaomistajana.
AIFC:n on tarkoitus tehdä Kazakstanista finanssialan keskus, joka houkuttelee sijoittajia ympäri Aasiaa, Lähi-itää ja Eurooppaa. Keskuksen yhteydessä on esimerkiksi verohelpotuksia tarjoava erityistalousalue, joka tarjoaa finanssikeskukseen tuleville ulkomaisille sijoittajille vapautuksen yritys- ja henkilöveroista 50 vuodeksi.
Verohelpotuksia on tarkoitus laajentaa rahoitusalan lisäksi myös muille aloille kuten metallurgiaan, kemianteollisuuteen, petrokemiaan, rakennusmateriaaleihin, maatalouteen ja elintarviketuotantoon. AIFC:n virallinen
kieli on englanti ja sen toiminta perustuu englantilaiseen lainsäädäntöön.
Kazakstan on Suomen suurin kauppakumppani Keski-Aasiassa, ja Suomi puolestaan Kazakstanin suurin Pohjois-Euroopassa. Suomi oli myös ainoa Kazakstanin Astana Expo 2017:n osallistuva Pohjoismaa, mikä toivottavasti tarkoittaa kauppa- ja taloussuhteidemme vahvistumista jatkossa; maidemme välisen kaupan arvo oli vain
177 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kauppavaihto on Suomelle hieman ylijäämäinen: vuonna 2017 tuontimme
Kazakstanista oli 85 miljoonaa ja vientimme Kazakstaniin 92 miljoonaa euroa. Viime vuosina etenkin tuonnissa
on tapahtunut huomattavaa laskua. Vuonna 2014 tuonti Kazakstanista oli jopa 520 miljoonaa euroa. Voimakas lasku on johtunut etupäässä öljyn hinnan alenemisesta eikä niinkään tuontimäärien laskemisesta, vaikka
nekin ovat laskeneet. Myös tavaroiden vienti on laskenut tasaisesti, kun vuonna 2014 viennin arvo oli vielä 171
miljoonaa euroa. Huomattavaa on kuitenkin, etteivät nämä Suomen tullin tilastot huomioi palvelu- tai koulutusvientiä, jotka ovat Kazakstanin osalta tärkeässä asemassa. Etenkin Suomen koulutusvienti Kazakstaniin
on kasvanut nopeasti. Muita tärkeitä aloja ovat cleantech/vihreät teknologiat, rakennusteollisuus, logistiikka,
maatalous, kaivosteollisuus sekä koneet ja laitteet.
Suomen ja Kazakstanin kahdenväliset suhteet ovat hyvät. Presidentti Niinistö vieraili Kazakstanissa kesäkuussa 2017 Astanan Expo-maailmannäyttelyssä. Lisäksi Astanan Expo-kesään kuului lukuisia ministeritason
vierailuja, kuten myös eduskuntien välistä yhteistyötä. Vierailuvaihto ei näillä näkymin ole loppumassa tulevina vuosinakaan, vaan yhteistyötä on kiinnostusta tiivistää ja korkean tason vierailuja on jo suunnitteilla
vuodelle 2018.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kazakstan jatkaa korkean profiilin toimintaa kansainvälisellä kentällä ja politiikassaan. Alkuvuosi 2018 on ollut
otollinen korkean tason tavoitteiden edistämisessä, sillä YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenmaana ja
tammikuun ajan sen puheenjohtajana Kazakstan on onnistunut esittelemään näkökulmiaan laajalle yleisölle.
Tammikuussa 2018 presidentti Nazarbajev johti turvallisuusneuvoston istuntoa “Non-proliferation of weapons
of mass destruction: confidence-building measures”, joka on tärkeä teema Kazakstanin rauhan edistämisen
agendalla. Maa tavoittelee sovittelijan asemaa muun muassa Syyrian rauhanprosessissa, ja Astanassa on jo
yhdeksän kertaa (heinäkuu 2018) käyty rauhanneuvotteluja (ns. ”Astana talks”). Kazakstan tarjoaa ”hyviä palveluja”, muun muassa isännöimällä korkean profiilin tapahtumia ja rauhanaloitteita.
Helmikuun lopussa Astanassa järjestettiin kansainvälinen konferenssi Euroopan ja Keski-Aasian 25-vuotisten
suhteiden kunniaksi. Konferenssissa keskusteltiin yhteistyön lisäämisestä tulevaisuudessa sekä EU:n uudesta,
päivitetystä Keski-Aasia –strategiasta, joka tullee hyväksyttäväksi Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana 2019.
EU-maiden lisäksi Kazakstan pyrkii parantamaan suhteitaan muihin Keski-Aasian maihin. Maaliskuussa Astana
isännöi historiallisen Keski-Aasian johtajien välisen kokoontumisen, johon kaikkien viiden maan presidentit
Turkmenistanin Berdymuhamedovia lukuun ottamatta saapuivat. Kokouksen tarkoituksena oli parantaa alueellista yhteistyötä esimerkiksi kaupan, logistiikan ja infrastruktuurin aloilla. Konkreettisia tuloksia ei ainakaan
ensimmäisestä kokouksesta juuri saatu, mutta tärkeimpänä antina oli se, että Keski-Aasian maiden presidentit
sopivat tapaavansa vuosittain, isäntämaata aakkosjärjestyksessä kierrättäen.
Lisäksi heinäkuussa maiden ulkoministerit (Turkmenistanilta vara-ulkoministeri) tapasivat Kirgisiassa asialistallaan muun muassa yhteistyön lisääminen kaupan, koulutuksen ja kulttuurin aloilla, ja etenkin alueellisen
turvallisuuden huomioiminen yhteistyön puitteissa. Lisäksi ministerit sopivat säännöllisistä, viisi kertaa vuodessa tapahtuvista ministerien välisistä konsultaatioista, joiden tarkoituksena on myös valmistautuminen
seuraavaan alueen presidenttien kokoontumiseen keväällä 2019 Uzbekistanissa.
Alueellisen yhteistyön lisäksi Kazakstanin talouden ja yhteiskunnan modernisaatio on jo pitkään ollut yksi
presidentti Nazarbajevin pääprioriteeteista. Presidentin tammikuussa pitämässä Kansakunnan tila -puheessa
korostettiin erityisesti digitaalisten teknologioiden käyttöönoton tärkeyttä yhteiskunnan eri sektoreilla. Tähän
pyritään viisivuotisella Digital Kazakhstan –ohjelmalla (2018-2022), johon kuuluu viisi eri osa-aluetta (talouden
digitalisaatio, digitaalinen hallinto, digitaalinen Silkkitie-hanke, inhimillisen pääoman kehittäminen ja innovatiivisen ekosysteemin kehittäminen), 17 eriteltyä tavoitetta ja yli 120 hanketta.
Digitalisaatiota on tarkoitus hyödyntää aiempaa laajemmin myös esimerkiksi maataloudessa, liikennejärjestelmien kehittämisessä ja rakennussektorilla. Mahdollisuuksia riittää myös uusiutuvan energian tuotannossa,
sillä Kazakstan pyrkii lisäämään uusiutuvan energian osuutta 30 prosenttiin energiankulutuksesta vuoteen
2030 mennessä.
Uusimpana Kazakstanin modernisaatiopyrkimyksissä on presidentti Nazarbajevin viisi sosiaalista aloitetta
–ohjelma (5 Social Initiatives), jonka avulla pyritään tarjoamaan edullista asumista, alentamaan matalapalkkaisten verotusta, helpottamaan koulutukseen pääsyä ja parantamaan opiskelijoiden asuinoloja, lisäämään
yrityslainoja, sekä rakentamaan kaasulinja Kyzylordasta Astanaan, joka tuottaa kaasua 2,7 miljoonalle ihmiselle ja tarjoaa mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Ohjelma pyrkii parantamaan etenkin huo-
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Suomen ja Kazakstanin välinen kauppa
2013-2017
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nompiosaisten kansalaisten jokapäiväistä elämää. Ohjelma on saanut kansainvälistäkin huomiota ja kiitosta
edistyksellisyydestään yhteiskunnan vahvistamiseksi.
Merkittävä kansallinen reformi on myös siirtyminen latinalaisiin aakkosiin vuoteen 2025 mennessä. Kovin realistiselta siirtymä näin nopealla aikataululla ei kuitenkaan näytä. Vuonna 2016 aloitettu koulutusjärjestelmän
uudistus on kuitenkin jo käynnistynyt hyvin; uudessa mallissa tavoitteena on 12-vuotinen koulujärjestelmä,
asteittainen kolmikielisyys (kazakki, englanti ja venäjä) ja muun muassa ilmainen ammattitutkinto kaikille.
Tämä tarjoaa suomalaisille erityisen kiinnostavia mahdollisuuksia, ja etenkin ammatillisen koulutuksen alalla
mahdollisuudet ovat erittäin hyvät Kazakstanin oman ammatillisen koulutuksen ollessa vielä melko kehittymätöntä.
Monista edistysaskelistaan ja kasvaneesta kansainvälisestä näkyvyydestään huolimatta Kazakstanissa on viime vuosina ollut havaittavissa huolestuttavia trendejä ilmaisuvapauden ja ihmisoikeuskysymysten suhteen.
Myös media- ja ilmaisunvapauden tilanne puhuttaa useita aktivisteja, ja toimittajien ja internet-aktivistien
pidätyksiä on jatkettu. Hallinto on perustellut sananvapauden rajoituksia ja internetin kontrollointia ääriliikkeiden uhalla.
Korruptio on yhä laajamittainen ongelma, joka vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaympäristöön. Transparency Internationalin tuoreimmassa korruptiokäsityslistauksessa Kazakstan oli jaetulla 122. sijalla yhteensä 180
maan joukossa. Saman sijan jakoivat Azerbaidzhan, Dijbouti, Liberia, Malawi, Mali, Moldova ja Nepal. Ongelmat
on kuitenkin tiedostettu, ja koska Astana Expo 2017:n seurauksena ja etenkin AIFC:n avulla maa odottaa ulkomaisten investointien kasvavan, ratkaisua pyritään löytämään perustamalla erityisiä tukielimiä ja –palveluja
ulkomaisille toimijoille. Tällaisia ovat muun muassa suoraan presidentin hallinnolle vastuussa oleva julkisesta
sektorista ja korruption vastaisuudesta vastaava virasto (perustettu syyskuussa 2016), jonka alaisena toimii
myös varsinainen korruption vastaisuuden virasto (National Bureau of Anti-Corruption).
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Sääntely-ympäristön kehitys
Kazakstanin sääntely-ympäristö on ollut viime vuosina murroksessa. Suurimmat muutokset liittyvät niin maan
jäsenyyteen Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa (joulukuu 2015), kuin myös tammikuussa 2015 toimintansa aloittaneeseen Euraasian talousliittoon (EAEU). WTO-jäsenyyden seurauksena Kazakstan sitoutui noudattamaan ulkomaankaupassaan WTO:n sääntöjä. Tämän tulisi lisätä toimintaympäristön läpinäkyvyyttä, vakautta
ja ennakoitavuutta.
Jäsenyysvelvoitteiden täytäntöönpanoa on kuitenkin mutkistanut maan jäsenyys EAEU:ssa, sillä liitolla on
muun muassa käytössä yhteinen ulkotulli. Kazakstan oli jo neuvotellut kahdenvälisesti tullisitoumuksensa
WTO:n kanssa ennen talousliiton perustamista ja oli siten sitoutunut osittain EAEU:n ulkotulleista poikkeaviin
tulleihin. Tullien yhtenäistämiseksi on neuvoteltu tullisopeutuksista ja kompensaatioista. Varsinainen jäsenyyksien vaikutus ja merkitys nähtäneen kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä.
Kazakstan pyrkii hoitamaan kansainvälisiä sijoittajasuhteitaan presidentti Nazarbajevin alaisuudessa toimivan Foreign Investors’ Councilin puitteissa. Muita tärkeitä elimiä ovat pääministerin johtama liiketoimintaympäristön parantamiseen pyrkivä neuvosto sekä investointiasiamiehen toimisto. Vuonna 2016 investointi- ja
kehitysministeriöön avattu yhden luukun investointipalvelu pyrkii myös edistämään ulkomaisia investointeja
Kazakstaniin. Talouden tasapainottamisen ja monipuolistamisen näkökulmasta tämä olisi Kazakstanille erityisen tärkeää. Kuitenkin maan talousvaikeudet, liiketoimintaympäristön epävarmuudet sekä valtion keskeinen
rooli taloudessa ovat vähentäneet sijoittajien mielenkiintoa. Maailmanpankin liiketoimintaympäristön helppoutta tarkastelevassa vertailussa Kazakstan on muutaman vuoden reippaan nousun (vuonna 2015 sijoitus 53,
2016 puolestaan 41) jälkeen pudonnut 2017 listauksesta yhden sijan sijalta 35 sijalle 36 vuoden 2018 listalla.
Kansainvälisissä suhteissaan Kazakstan jatkaa menestyksekästä monialaista ulkopolitiikkaansa eli hyvien suhteiden ylläpitämistä niin tärkeimpiin naapurimaihinsa Kiinaan ja Venäjään kuin myös tärkeimpään kauppakumppaniinsa EU:hun, sekä toisella puolella maailmaa sijaitsevaan Yhdysvaltoihin. Lisäksi Kazakstanilla ja Turkilla on pitkät historialliset ja kielellis-kulttuuriset siteet ja Turkilla suhteellisen voimakas asema Keski-Aasiassa.
Turvallisuuspoliittisesti Kazakstan on liittoutunut Venäjän kanssa Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestön (CSTO) kautta, mutta myös siteet Kiinaan ovat voimistumaan päin varsinkin talouden alalla. Pekingin
vaikutusvalta Keski-Aasiassa näkyy etenkin Silkkitie-hankkeen (OBOR) sekä Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO)
kautta. Venäjän, Kiinan, Turkin ja länsimaiden risteävien ja osin yhtenevien intressien solmukohdassa Kazakstan
pyrkii hyötymään tilanteesta pysyttäytymällä mahdollisimman neutraalina kumppanina kaikille osapuolille.
EU:n näkökulmasta unionin ja Kazakstanin joulukuussa 2015 allekirjoittama tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EPCA-sopimus) on keskeinen. EPCA laajentaa EU:n ja Kazakstanin suhteiden säädöspohjaa,
vahvistaa poliittista dialogia ja mahdollistaa yhteistyötä muun muassa oikeus- ja sisäpoliittisissa asioissa.
Konkreettisia edistysaskeleita sopimus tarjoaa muun muassa rahoitus-, energia-, liikenne- sekä ympäristöalojen yhteistyölle. Sopimukseen sisältyy myös laaja kauppaosuus, jonka myötä parannetaan kahdenvälistä
yhteistyötä sekä kehitetään kauppasuhteita. Sopimus osaltaan myös sitouttaa Kazakstanin kehittämään liiketoimintaympäristönsä ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä.
Yksi Kazakstanin liiketoimintaympäristöön lähivuosina vaikuttava kehitys liittyy presidentti Nazarbajevin ajaman yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön (PPP) lisäämiseen. Asiasta säädettiin laki lokakuussa 2015, ja sen
avulla on tarkoitus muun muassa keventää maankäytön rajoituksia sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä
valtion, yritysten ja projektiyhtiöiden välillä. Lisäksi Kazakstan jatkaa vuonna 2017 aloittamaansa valtionyhtiöi-
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den yksityistämistä, ja seuraava valtionyhtiöiden yksityistämisvaihe on tarkoitus toteuttaa AIFC:n ja sen uuden
pörssin kautta. Hallituksen tavoitteena on vuosien 2018–2020 kuluessa myydä suuria osuuksia esimerkiksi
Air Astana -lentoyhtiöstä, Kazakhtelecom -telekommunikaatioyhtiöstä ja Kazatomprom -ydinvoimayhtiöstä
satojen muiden lisäksi.
Monet maan modernisaatiohankkeista ovat tuoneet Kazakstania enemmän näkyväksi ja avoimeksi kansainvälisesti, ja kiihdyttäneet maan talouden ja yhteyskunnan kehitystä. Tulevina vuosina jäävät nähtäviksi hankkeiden
todelliset vaikutukset, ja etenkin Astana Expo:n ja AIFC:n perintö ja vaikutukset. Paljon riippuu myös 78 vuotta
kesällä täyttäneen presidentti Nazarbajevin jatkajakysymyksestä, jonka ratkaisua tässä vaiheessa voidaan vain
arvailla. Seuraavat vaalit ovat odotettavissa Nazarbajevin viisivuotisen kauden päättyessä 2020, mutta vallan
vaihto voi tapahtua sitä ennenkin. Periaatteessa mikään ei myöskään estä Nazarbajevia asettumasta vielä
kuudenneksi kaudeksi ehdolle, sillä maan perustuslaissa perättäiset presidenttikaudet kahteen rajaava pykälä
ei koske Nazarbajevia, maan ensimmäistä presidenttiä.

41

Kiina

KIINA
KIINA
Maa ..........................................................................................................................................Kiina
Pääkaupunki .....................................................................................................................Peking
Väkiluku ..................................................................................................................1 379,3 milj.
BKT ...................................................................................................................12 010 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................16,700 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.9 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......8.3 % | 39.5 % | 52.2 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 3.9 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................59.2 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 78
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Kiina tarjoaa edelleen paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Maailman toiseksi suurin
talous jatkaa kasvuaan ja pyrkii kohti kulutusvetoisuutta sekä korkeampaa laatua ja kestävyyttä. Taustalla ovat keskiluokan kasvu, nopea kaupungistuminen, ympäristökysymysten merkityksen nousu, ja panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan. Toimintaympäristö on haastava
kilpailun kiristymisen ja sääntely-ympäristön epävarmuuksien takia. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on Kiinassa kiristynyt, keskushallinto on tiukentanut otettaan provinsseista samalla kun
valtion ja puolueen ohjaava rooli taloudessa on vahvistunut. Kiina hakee myös päättäväisesti
kansainvälistä vaikutusvaltaa. Kiina on vakiintuneen retoriikkansa mukaisesti luvannut jatkaa
taloutensa avaamista ja on kevään ja kesän 2018 aikana esitellyt joitakin uudistuksia lupaavia
toimenpiteitä ja suunnitelmia. Esiteltyjen toimenpiteiden olisi kuitenkin jatkuttava ja syvennyttävä, jotta ulkomaisten yritysten kohtelua voisi todella pitää tasaveroisena kotimaisten kanssa.
EU ja Suomi ovat peräänkuuluttaneet uudistuksia pitkään ja Kiinan epäreilut käytännöt ja kotimaisten yritysten suosiminen ovat myös Kiinan ja Yhdysvaltojen eskaloituvan kauppakiistan
taustalla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuonna 2017 Kiinan talouden kasvuvauhti kiihtyi maltillisesti viennin elpymisen ansiosta. Virallisten tilastojen
mukaan bruttokansantuote kasvoi 6,9 prosenttia ja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti on
pysynyt 6,8 prosentissa. Tulevina vuosina kasvun odotetaan hidastuvan kestävämmälle tasolle noin 5-6 prosenttiin. Kiinan talouskasvua hidastavasti vaikuttavia tekijöitä saattavat lähitulevaisuudessa olla velkaantumisen korkea taso, poliittisen linjan kiristyminen entisestään, talousuudistusten jämähtäminen paikoilleen, kauppajännitteet, protektionismin lisääntyminen maailmanlaajuisesti, sekä jännitteet Kiinan lähiympäristössä.
Kiinan taloudessa on ollut meneillään muutos, jossa taloutta pyritään siirtämään vientiteollisuus- ja investointivetoisesta yhä vahvemmin kulutusvetoiseksi taloudeksi. Keskiössä on myös palvelusektorin kasvattaminen.
Kiinan tuonnin kasvu on jatkunut vientiä nopeampana ja kaupan ylijäämä on kokonaisuudessaan supistunut.

Ministerineuvos Anna Vitie, erityisneuvonantaja Anna-Stiina Antola ja lähetystösihteerit Helena Jauhiainen ja Paavo Kotiaho
työskentelevät kaupallis-taloudellisessa tiimissä Suomen Pekingin suurlähetystössä. Jari Sinkari toimii pääkonsulina Hongkongissa ja Maria Halava-Napoles varapääkonsulina Shanghaissa.
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Vuoden 2018 tammi-maaliskuussa maan vaihtotase oli alijäämäinen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001.
Vuositasolla vaihtotase on yhä ylijäämäinen, mutta ylijäämä on pienentynyt yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vaihtotaseylijäämän supistumisen voidaan odottaa jatkuvan tuotannon palveluvaltaistumisen ja
kotimaisen kulutuksen nopean kasvun pienentäessä tavarakaupan ylijäämää ja matkailun alijäämän kasvaessa
kiinalaisten elintason nousun myötä.
Kiinalaisten yritysten suuntautuminen kansainvälisille markkinoille jatkuu. Kiinalaiset investoinnit ulkomaille
ovat nyt kahden vuoden ajan olleet suuremmat kuin suorat ulkomaiset investoinnit Kiinaan. Samanaikaisesti
Kiina on edelleen yksi maailman suurimmista ulkomaisten investointien kohteista. Vuonna 2017 Kiina asetti
rajoituksia Kiinasta ulkomaille suuntautuville investoinneille ei-strategisilla sektoreilla kuten viihde ja urheilu,
turismi, kiinteistöt.
Kiinan ja Suomen poliittiset suhteet ovat erinomaiset, ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin vuoden 2017 Suomen-vierailun ja sen aikana solmitun kumppanuuden luomaa myönteistä kehitystä ylläpidetään. Kiina nousi
vuonna 2017 Suomen neljänneksi suurimmaksi kauppakumppaniksi. Maiden välisen tavarakaupan arvo on
noin 8 miljardia euroa, josta tavaravienti n. 3,4 miljardia euroa (+27 prosenttia edellisvuodesta) ja tavaratuonti
n. 4,6 miljardia euroa (+12 prosenttia edellisvuodesta). Kiinan merkitys Suomen viennille on kuitenkin suurempi
kuin mitä kahdenväliset kauppatilastot antavat ymmärtää, sillä yli 10 prosenttia Suomessa tuotetusta viennin
jalostusarvosta päätyy lopulta esimerkiksi Saksan kautta Kiinaan.
Tällä hetkellä Kiinassa toimii noin 350 suomalaisyritystä tai niiden edustustoa, tytäryhtiötä tai yhteisyritystä,
joista yli 50:llä on tuotantoa tai merkittäviä investointeja Kiinassa. Yritysten liikevaihto on moninkertainen
Kiinaan suuntautuvan viennin arvoon verrattuna ja suora tai epäsuora työllistävä vaikutus on suuri, arviolta
yli 60 000 työpaikkaa. Suurin osa suomalaisyrityksistä sijoittuu Shanghain ja Pekingin alueille sekä Hongkongin ympäristöön. Näillä alueilla sijaitsevat myös Kiinan Team Finland-verkoston toimipisteet. Vuonna 2018
Team Finland –verkosto kiinnittää erityishuomiota kolmelle alueelle, jotka ovat: Hebein maakunta, Chengdu
ja Shenzhen.
Hebei on Pekingin naapurimaakunta, jossa asuu noin 75 miljoonaa ihmistä. Pääkaupungin läheisyys tuo
maakunnalle merkittäviä kehitysmahdollisuuksia. Lähivuosien tärkeimmät projektit liittyvät talviurheiluun
(Pekingin 2022 talviolympialaisten lumilajit järjestetään Zhangjiakoussa) sekä Xiong’anin uuden alueen rakentamiseen. Kiina panostaa voimakkaasti Sichuanin maakunnassa sijaitsevan noin 11 miljoonan asukkaan
Chengdun kehittämiseen ja siellä muun muassa ICT-sektoriin, ohjelmisto ja mobiiliteollisuuteen sekä lääke- ja
biotieteeseen Chengdussa on suomalaisten ICT- ja tekoäly-yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä start
up –yritystoimintaa. 12,5 miljoonan asukkaan Shenzhen on puolestaan Kiinan nouseva korkean teknologian
kaupunki. Suomalaisia yrityksiä alueella on vielä vähän, mutta jo nyt Shenzhenin huonekaluliiton kanssa tehdään design-yhteistyötä. Lisäksi Shenzen tarjoaa mahdollisuuksia robotiikka-, tekoäly- ja teknologiayrityksille.
Monet kiinalaisinvestoinnit Suomeen ovat myös lähtöisin Shenzhenistä (esim. Huawei, Tencent).
Suomen investoinnit Kiinaan (arviolta yli 11 miljardia euroa) ovat toistaiseksi suuremmat kuin Kiinan sijoitukset
Suomeen, mutta kiinalaisinvestoinnit ovat olleet vuodesta 2016 lähtien voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2017
loppuun mennessä kiinalaisinvestoinnit olivat kivunneet jo noin 9-10 miljardiin euroon, josta valtaosan muodostaa Tencentin sijoitus Supercellin (8,6 miljardia euroa). Suomessa kiinalaisinvestoinnit ovat kohdistuneet
ICT-alalle ja luonnonvaroihin. Suurimmat investointisuunnitelmat kohdistuvat Suomessa biotalous-sektorille.
Kiinan kysyntä nopean kaupungistumisen, tuotantorakenteen muutoksen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tarpeen myötä osuu hyvin yksiin Suomen tarjonnan kanssa. Potentiaalisimmiksi sektoreiksi suomalais-
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osaamiselle on Team Finland Kiina -verkostossa identifioitu ICT-sektori/digitalisaatio, biotalous ja cleantech,
talviurheilu (Pekingin valmistautuessa v. 2022 talviolympialaisiin; lisäksi 2019 on maiden välinen talviurheilun
teemavuosi), koulutus ja oppiminen sekä turismi.
Kiinalaisten matkailu Suomeen on kasvanut jo useamman vuoden. Kiinalaiset ovat jo viidenneksi suurin turistiryhmä Suomessa, mitä siivittää Finnairin suorat lentoyhteydet seitsemään kaupunkiin Kiinassa. Kiinalaiset
tekivät ensimmäisen investoinnin Lappiin vuonna 2017, kun kiinalaisinvestoijien rahoittaman hotellin ensimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys
Yhteiskunnallinen ilmapiiri on Kiinassa kiristynyt erityisesti nykyjohdon aikana. Kommunistisen puolueen pääsihteeri ja presidentti Xi Jinpingin asema vahvistui merkittävästi sekä puolueen 19. puoluekokouksessa lokakuussa 2017 että kansankongressin kokouksessa maaliskuussa 2018. Kansankongressi hyväksyi perustuslain
muutospaketin, joka vahvistaa kommunistisen puolueen yksinvaltaa ja hämärtää rajaa puolueen ja valtion
välillä. Näkyvin muutos perustuslakiin oli presidentin virkakausien rajoituksen poisto. Kiina ei halua minkään
vaarantavan ”kiinalaisen unelman” saavuttamista eli Kiinan vaurastumista, kansalaisten onnellisuuden lisääntymistä sekä kansallista ja kansainvälistä vahvistumista vuoteen 2049 mennessä, jolloin kansantasavalta
täyttää sata vuotta. Tätä ennen yhteiskunnallista vakautta uhkaaviin tekijöihin ollaan valmiita puuttumaan
tiukoinkin keinoin. Tämä tarkoittaa median, internetin, painettujen julkaisujen ja akateemisen tutkimuksen
sensuroimista ja kansalaisjärjestöjen toiminnan rajoittamista.
Maaliskuun 2018 kansankongressissa hyväksyttiin laaja hallintouudistus, jossa valtion instituutioiden tehtäviä
järjestellään uudelleen. Osa vanhoista virastoista ja ministeriöistä lakkautetaan ja uusia perustetaan niin, että
hallituksen muodostavien ministeriöiden ja komissioiden määrä nousee 26:een. Esimerkiksi uusi markkinasääntelyviranomainen kattaa laajasti yritysten kilpailu- ja sääntelykentän sekä tuoteturvallisuuden. Ympäristöministeriötä vahvistetaan liittämällä siihen usean eri viraston toiminnat. Pankki- ja vakuutusvalvontavirastot
yhdistetään ja vastuuta makrovakaudesta siirretään osittain keskuspankille. Tuontielintarvikkeiden valvontaa
ohjaavat ja toimeenpanevat virastot ja osastot siirtyvät tullin alaisuuteen. Kansallinen terveyskomissio keskittyy ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin. Kiinan kehitysyhteistyötä koordinoi ministeriötasoinen kehitysyhteistyövirasto. Uusi kansallinen valvontakomissio vastaa maan sisäisestä valvonnasta, korruptionvastaisesta
toiminnasta sekä ideologisesta ja poliittisesta työstä puolueen hyväksi.
Kiinan on keskusjohtoinen maa, jossa lähestulkoon kaikkea toimintaa johdetaan Pekingistä käsin. Valtion johdon päätökset näkyvät läpi yhteiskunnan ja ulottuvat provinsseihin ja kaupunkeihin. Niillä on suuri vaikutus
myös yritysten toimintaedellytyksiin. Provinssit ja kaupungit ovat merkittäviä toimijoita Kiinassa ja niiden
kilpailu on ollut Kiinan kasvun tärkeä veturi, mutta on johtanut myös esimerkiksi paikalliseen protektionismiin.
Keskushallinto näyttää ottavan provinsseilta valtaa takaisin itselleen ja ottaa tiukemman otteen provinsseista.
Kiinan keskusjohdon suunnitelmallisuus näkyy myös sen kansainvälisessä roolissa. Se hakee uudella päättäväisyydellä vaikutusvaltaa ja uusia markkinoita hyödynnettäväksi. Näkyvin Kiinan ulkopoliittisista aloitteista
on presidentti Xin vuonna 2013 lanseeraama Kiinan uusi silkkitiealoite Belt and Road, joka lähtee liikkeelle
yhteyksien parantamisesta ja investoinneista infrastruktuuriin Kiinan lähialueilla mutta luo samalla Kiinalle
taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa. Yhteyksien kehittäminen Euroopan ja Aasian välillä on Euroopan ja
Kiinan yhteinen intressi, ja Kiina edistää tätä tavoitetta silkkitiealoitteella. Silkkitiealoitteen luomat kaupalliset
mahdollisuudet saattavat ovat Suomenkin kannalta tervetulleita. Haasteena on aloitetta vaivaava läpinäkymättömyys. Konkreettista tietoa suunnitelluista hankkeista, niiden etenemisestä ja hankintaprosesseista on
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erittäin heikosti saatavilla. Riskinä on ettei projekteissa noudateta kansainvälisiä normeja ja standardeja esimerkiksi ympäristön, työturvallisuuden, ihmisoikeuksien tai hankintojen osalta.
Viime aikoina Kiina on tarttunut entistä tiukemmin niin sanottujen ydinintressiensä käsittelyyn. Näihin lukeutuvat muun muassa Taiwan, Hongkong ja Etelä-Kiinan meri. Kiina peräänkuuluttaa entistä aktiivisemmin
”yhden Kiinan politiikan” noudattamista ja on moittinut maita ja yrityksiä esimerkiksi siitä, kuinka Taiwan tai
Kiinan itsehallintoalueita on listattu julkishallinnon tai yritysten verkkosivuilla erillisiksi maiksi. Yritykset ovat
joutuneet muokkaamaan verkkosivujaan uuteen uskoon ja pyytämään julkisesti anteeksi. Kiina on herkkä ihmisoikeustilanteen julkiselle arvostelulle.
Vaikka Kiinan poliittinen kehitys näyttää kääntyneen sisäänpäin, Kiina korostaa jatkavansa talouden avautumispolitiikan tiellä. Kiina on – ainakin retorisesti – päättänyt siirtyä pelkkien kasvulukujen tuijottamisen sijaan
kasvun laatuun ja kestävyyteen. Talouspolitiikan keskiössä on presidentti Xin tavoite ”kohtuullisen vauraasta
yhteiskunnasta”, mikä tarkoittaa bruttokansantuotteen kaksinkertaistamista vuoden 2010 tasosta vuoteen
2020 mennessä. Jotta tavoite saavutettaisiin, talouden on kasvettava yli 6 prosenttia tulevina vuosina. Numeerisista kasvutavoitteista ei näin ollen käytännössä ole luovuttu. Talouspolitiikan prioriteettina on lisäksi
jatkaa talousrakenteiden uudistamista. Kolmeksi kriittiseksi tavoitteeksi on nimetty velkariskien purkaminen,
ympäristöongelmien ratkaiseminen ja köyhyyden vähentäminen. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa
suoraan väestön tyytyväisyyteen ja yhteiskunnan vakauteen, ja osaltaan tukee puolueen vallassa pysymistä.
Kiinan valtio osallistuu aktiivisesti maan talouselämään ja poliittisten suhteiden merkitystä kaupalle ei voi
korostaa liikaa. Valtio-omisteiset yhtiöt ovat ehdottomasti suurimpia toimijoita Kiinassa. Vuonna 2013 viisisataa Kiinan suurinta yritystä kerryttivät yhteensä 9,3 tuhatta miljardia voittoa, joista yksityisen sektorin osuus
oli ainoastaan 14 prosenttia. Kiinan vuonna 2015 käynnistämä uusi valtio-omisteisten yhtiöiden reformi on
näyttäytynyt jättifuusioina ja uudelleen organisointeina. Samoin ylikapasiteettia tuottavia aloja, kuten teräs- ja
sementtiteollisuutta, on ajettu rajusti alas. Kiinan markkinoita vääristävää politiikkaa tarkastellut EU-komission raportti joulukuulta 2017 toteaa viime vuosien trendin olleen, että valtio-omisteiset yhtiöt loittonevat yhä
kauemmaksi markkinasäätelyn piiristä kohti valtion ohjaamaa taloutta. Valtio-omisteiset yhtiöt ovat suuressa
roolissa Kiinan velkaantumisessa. Myös kommunistinen puolue on vahvasti läsnä valtio-omisteisissa yhtiöissä.
Kiinan ympäristöhaasteet niin ilmanlaadun, maaperän kuin vesivarojen osalta ovat valtavat, ja maan hallinto
tavoittelee tosissaan vihreämpää kehitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiinan on uudistettava energiavalikoimaansa ja keskityttävä vihreisiin, puhtaisiin ja vähä-hiilisiin lähteisiin. Vuonna 2017 Kiinan energian kysyntä
kasvoi 6,7 prosenttia, ja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 9. Kysyntää on pyritty tyydyttämään uusiutuvan energian tarjonnalla, mutta vaikka Kiinan vuoden 2017 uusiutuvan energian kapasiteetin lisäys vastasi
kooltaan Puolan kokonaissähkötuotantoa, niin se kykeni prosentuaalisesti vastaamaan vain noin 3 prosentin
kysyntään. Tästä johtuen hiilivoiman käyttöä on jouduttu lisäämään, vaikka sen suhteellinen osuus onkin laskenut. Suomen kannalta Kiinan ympäristöpolitiikka tukee kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia, sillä Kiinan
kasvava panostus ympäristönsuojeluun ja uusiutuviin energialähteisiin luo kysyntää suomalaiselle puhtaalle
teknologialle ja asiantuntemukselle.
Kiinan kuluttavan keskiluokan määrä on ollut kovassa kasvussa, ja sitä vauhdittaa kymmenien miljoonien ihmisten muutto maaseudulta kaupunkeihin vuosittain. Kulutuksesta onkin tullut talouden uusi kivijalka. Myös
tuottavuus ja tuotteiden laatu ovat Kiinassa kohentuneet koulutustason nousun sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen voimistumisen myötä. Matalan jalostusasteen kokoonpanotuotanto jatkaa siirtymistään Kiinasta
vähäisempien työvoimakustannusten maihin. Kulutustavaroiden ja kuljetusvälineiden suhteellinen osuus kokonaistuonnista on kasvanut selvästi muita tuontieriä nopeammin. Esimerkiksi uusia autoja myytiin Kiinassa
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viime vuonna 24 miljoonaa kappaletta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli reilut 17 miljoonaa. Kiinalaisten
kuluttajien ostovoiman kasvu näkyy myös heidän ulkomaanmatkailunsa kasvuna.
Kiinan nopea kaupungistuminen on vaikuttanut myönteisesti kansantalouden kehitykseen, mutta on luonut
myös haasteita kaupunkien kantokyvyn, ympäristön ja julkisten palveluiden saatavuuden (hukou-järjestelmä)
osalta. Vastatakseen kaupungistumiseen ja sen haasteisiin Kiina on keskusjohtoisesti päättänyt kehittää älykkäitä, ekologisia ja viihtyisiä kaupunkeja. Keskeisin älykkäistä kaupunkihankkeista on presidentti Xin vuonna
2017 lanseeraama Xiong’anin uusi alue Hebein provinssissa, hyvien yhteyksien päässä Pekingistä. Hankkeen
yksi tavoite on loiventaa Pekingiin kohdistuvaa muuttopainetta ja alueelle on tarkoitus siirtää palveluita, joiden ei tarvitse sijaita pääkaupungissa. Kiina tavoittelee Xiong’anista modernia, viihtyisää kaupunkia, jossa
hyödynnetään innovatiivisia ratkaisuja ja ekologisuutta. Xiong’an tarjoaa paljon yhteistyömahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille ja toimijoille muun muassa rakentamis-, energia-, ympäristönsuojelu-, ICT-, turismi-,
terveys-, elintarvike- ja teollisuussektoreilla. Vastaavia paikallistason hankkeita suunnitellaan eri puolilla Kiinaa.
Kaupungistumisen ja väestörakenteen muuttumisen myötä teollisten työpaikkojen määrä laskee ja myös
maaseudun on pystyttävä tarjoamaan työtä ja kasvun mahdollisuuksia yhteiskunnallisen vakauden säilyttämiseksi. Kiinan tavoitteena onkin hallitun kaupungistumisen rinnalla maaseudun elinvoimaisuus. Käytännössä käynnissä on ennennäkemätön maatalouden tehotuotannon lisääminen ja tilakokojen laajentaminen.
Samalla teollista tuotantoa siirretään kaupungeista maaseudulle. Maatalouden kehittämisessä Kiinan huomio
on ensisijaisesti kotimaan ruokaturvassa, mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteena on alentaa tuotantokustannuksia niin, että kiinalaistuotteet tulevat kilpailukykyisiksi kansainvälisillä markkinoilla. Kiina investoi myös
elintarviketuotantoon ulkomailla, erityisesti halvemman työvoiman maihin. Suomen viennin kannalta on
tärkeä tiedostaa, että maaseudun kehittämisagendan takia tuontielintarvikkeille asetetaan yhä tiukempia
tuontiehtoja, jotta Kiina voi kehittää kansallisten tuotteiden laatua ja tuotantomääriä. Samalla Kiinan maatalouden kehittäminen tarjoaa myös potentiaalia suomalaiselle osaamiselle liittyen esimerkiksi maatalouden
ympäristöteknologiaan, eläinten hyvinvointiin ja vesisektoriin.
Kiina haluaa päästä tuotannon arvoketjuissa ylöspäin ja lisää erittäin vauhdikkaasti panostusta tutkimukseen
ja kehitykseen erityisesti Made in China 2025 -ohjelman 10 strategisella alalla: uuden sukupolven ICT:stä ja
robotiikasta merenkulkuteollisuuteen, uuden energian kulkuneuvoista maatalouskoneisiin ja -laitteisiin. Kiinan
valtiojohtoinen teollisuuden kehittäminen on Yhdysvaltain ja Kiinan eskaloituvassa kauppakiistassa keskeinen
kysymys ja Yhdysvaltojen neuvotteluvaatimukset ja tuontitullit kohdistuvat Made in Chinaan ja sen aloille.
Made in Chinan takana on ajatus siitä, että Kiinan on hallittava kriittisten huipputekniikan alojen maailmanmarkkinoita. Ulkomaisten toimijoiden markkinaosuuksien arvioidaan siten kutistuvan sitä mukaan, kun kiinalaiset vastinparit kirivät rinnalle. Tämä voi muodostua ongelmaksi niille maille, jotka ovat riippuvaisia huipputekniikan tuotteiden viennistä tai korkean teknologian komponenttien maailmanlaajuisesta toimitusketjusta.
Made in Chinan ohessa Kiinalla on erillinen keinoälyn kehitysstrategia (AI), joka julkaistiin vuonna 2017. Kiina
haluaa nousta AI-innovaatiokeskukseksi vuoteen 2030 mennessä. Maan teknologiayhtiöt Baidun, Alibaban ja
Tencentin johdolla palkkaavat AI-asiantuntijoita, rakentavat tutkimuskeskuksia ja investoivat tietokeskuksiin,
jotka kilpailevat Amazonin, Googlen ja Microsoftin kanssa. Kiinan etuna on sen koko. Kiinassa on runsas määrä
insinöörejä, tiedemiehiä ja valtavia tietokantoja AI-järjestelmien kehittämistä varten. Tästä huolimatta Kiinalla
on vielä kurottavaa AI-järjestelmien kehitys- ja tutkimustoiminnan laadussa ja vaikuttavuudessa.
Kiinan sähköisen kaupan markkinat ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Ostosteemojen ja -juhlien luominen (esim.
Singles Day 11/11) luo mahdollisuuksia myös Kiinan markkinoille pyrkiville ulkomaalaisille yrityksille, sillä
ylempi keskiluokka etsii rajat ylittävän kaupankäynnin sivustoilta laatua, jota ei välttämättä löydä kotimaisilta
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markkinoilta. Kiinassa on onnistuttu myös integroimaan offline-myynti online-myyntiin, mikä on muuttamassa vähittäiskauppaa. Digitaaliset maksutavat, esimerkiksi wechat ja alipay, ovat jo erottamaton osa sähköisen
kaupankäynnin alustoja kuten Alibabaa niiden alhaisten kustannusten ja helppouden vuoksi. Samalla sosiaalisesta mediasta on tullut elintärkeä työkalu markkinoinnille. Nopeasta kasvusta huolimatta Kiinan sisäisen
samoin kuin rajat ylittävän sähköisen kaupan sääntely on kuitenkin vielä kehittymätöntä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Eurooppalaisen kauppakamarin kesäkuussa 2018 julkaisemassa vuosittaisessa kyselyssä Kiinassa toimivat eurooppalaiset yritykset kokivat pitkästä aikaa optimismia talouden kehittymisen ja tuottojen kasvun myötä. Samalla yritykset kokivat, että epäselvään ja syrjivään sääntelyyn ja niiden toimeenpanoon, markkinoillepääsyyn
ja investointeihin sekä lisensseijin ja rekisteröintiin liittyvät ongelmat eivät ole poistuneet. EU ja Suomi ovat
peräänkuuluttaneet uudistuksia pitkään. Kiinan epäreilut toimintatavat (muun muassa tekijänoikeuksien heikko suoja ja teknologian pakkosiirrot) sekä kotimaisten yritysten suosiminen esimerkiksi valtion tuet, toimialojen
sulkeminen kansainväliseltä kilpailulta) ovat myös Kiinan ja Yhdysvaltojen kärjistyvän kauppakiistan taustalla.
Kiinalle on tärkeä päästä globaaleille markkinoille ja Kiina esiintyy vapaakaupan ja WTO-järjestelmän puolustajana. Puheessaan Boao-foorumissa huhtikuussa 2018 presidentti Xi Jinping lupasi – vakiintuneen retoriikan mukaisesti - maan jatkavan taloutensa avautumista ja toteuttavan tämän vuoden aikana merkittäviä
toimenpiteitä. Useimmat presidentti Xin esittämistä uudistuksista ovat olleet esillä jo aikaisemmin - lähtölaukauksena oli Xin puhe Davosissa 2017 - ja niiden toimeenpanoa on odotettu. Kevään ja kesän 2018 aikana
on nähty joitakin uudistuksia lupaavia toimenpiteitä ja tarkempia suunnitelmia. Näiden olisi jatkuttava ja
syvennyttävä, jotta Kiinassa toimivien ulkomaisten yritysten kohtelua voisi pitää tasavertaisena kotimaisten
kanssa. Yhdysvaltojen yksipuoliset toimet pyrkivät lisäämään painetta uudistusten vauhdittamiseksi, mutta
esim. Eurooppalainen kauppakamari arvioi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen eskaloituminen saattaa jopa
hidastaa Kiinan avautumiskehitystä.
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Huhti-toukokuun vaihteessa 2018 ulkomaiset rahoitusalan yritykset saivat oikeuden nostaa omistuksensa
osuutta 49 prosentista 51 prosenttiin. Samalla poistettiin yksittäisen ulkomaisen omistajan osuutta koskeva
20 prosentin katto. Alan ulkomaiset toimijat ovat aikaisempien vuosien kokemusten perusteella kuitenkin varauksellisia uudistusten toimeenpanon osalta, koska käytännössä markkinat ovat suurten kiinalaistoimijoiden
hallussa ja viranomaisilla on lisenssimenettelyin mahdollisuus estää ulkomaisen toimijan etabloituminen.
Kiina ilmoitti myös luopuvansa yhteisyritysvaatimuksesta autoteollisuudessa tulevan viiden vuoden aikana,
sähkö- ja hybridiautojen osalta jo tänä vuonna. Ulkomaisten yritysten haasteena on kuitenkin edelleen se, että
ne eivät ilman kiinalasta valtoinyhtiökumppaniaan välttämättä pääsisi kiinni alihankkijoihin ja asiakkaisiin
tai pystyisi selviytymään haastavista politiikkamuutoksista, koska talousjärjestelmä on suunniteltu valtion
omistamille yhtiöille edulliseksi.
Kiina on laskenut kulutustavaroiden tuontitulleja, viimeksi heinäkuussa 2018 ja edellisen kerran joulukuussa
2017. Tullitasot laskivat heinäkuussa keskimäärin 15,7 prosentista 6,9 prosenttiin yhteensä 1 449 eri kulutustavararyhmän osalta. Esimerkiksi vaatteiden, kenkien, keittiötarvikkeiden, joidenkin elintarvikkeiden, pesukoneiden, jääkaappien kosmetiikka- ja terveystuotteiden tuontitullit laskevat ja lääkkeiden tuontitullit poistuvat
kokonaan. Kiinan tullitasot lähestyvät tämän myötä kehittyneitä talouksia, vaikka erot ovat edelleen suuret.
WTO:n mukaan Kiinan tuontitullit olivat vuonna 2016 keskimäärin 9,9 prosenttia, kun ne esimerkiksi EU:ssa
olivat 5,2 ja Yhdysvalloissa 3,5.
Kiina on laajentanut ulkomaisille investoinneille mahdollisia sektoreita. Kiinan viranomaiset julkistivat heinäkuussa 2018 päivitetyn listan niistä toimialoista, joilla ulkomaalaisomistusta on rajoitettu tai se on kielletty
kokonaan (niin sanottu negatiivilista). Viime vuoden listan 63 toimialasta uudelle listalle jäi 48 toimialaa, muun
muassa harvinaisten maametallien kaivostuotanto, pilvilaskenta sekä öljy- ja kaasusektorit. Muilla toimialoilla
investointeja kohdellaan kuten kotimaisia investointeja eikä etukäteislupaa vaadita. Toimialojen vapauttaminen negatiivilistalta ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita helppoa markkinoillepääsyä ulkomaisille yrityksille.
Ulkomaiset yritykset ovat toistuvasti raportoineet kotimaisia yrityksiä tiukemmista raportointi- ja sääntelyvelvoitteista useilla toimialoilla.
Eurooppalaisen kauppakamarin mukaan vastavuoroisuuden puute on suuri ongelma eurooppalaisten ja kiinalaisten yritysten kohtelussa: kiinalaiset yritykset nauttivat paremmasta markkinoille pääsystä Euroopassa
kuin vastaavasti eurooppalaiset yritykset Kiinan markkinoilla. Puute vastavuoroisuudessa heijastuu myös ulkomaisten investointien määrään ja suhteeseen EU-maiden ja Kiinan välillä. Kaikista EU-maiden ulkomaisista
investoinneista vain 5 prosenttia kohdistuu Kiinaan.
Kiina jatkaa internetin käytön rajoittamista kotimaassa. VPN-yhteydet ovat käytännössä ainoa tapa ohittaa
Kiinan harjoittama aktiivinen internetsensuuri ja päästä ulkomaisille verkkosivuille. Keskustelu mahdollisesta
VPN-yhteyksien rajoittamisesta herätti runsaasti huolta vuonna 2017 ja vuoden 2018 alussa. Ulkomaisten
yritysten on vuokrattava tietoliikenneyhteytensä yhdeltä Kiinan kolmesta suuresta teleoperaattorista jatkaakseen VPN-yhteyksiensä käyttöä. Ehtojen seurauksena yhteyksien hinnat todennäköisesti nousevat. Keskeinen
huolenaihe kuluneen vuoden aikana on ollut Kiinan uusi kyberturvallisuuslaki, joka tuli voimaan heinäkuussa
2017. Kyberturvallisuuslain toimeenpanosta ei ole vielä riittävästi tietoa, mutta ulkomaisten yritysten kannalta
lakiin liittyvä vaatimus datan varastoimisesta Kiinaan on huolestuttava.
Viimeisen puolentoista vuoden aikana Kiina on vahvistanut merkittävästi ympäristönsuojelulainsäädännön
toimeenpanoa. Muutos on pysyvä ja sillä on merkittäviä liiketoiminnallisia vaikutuksia. Maaliskuun 2018
hallintouudistuksen myötä Kiinan uuteen ekologisen ympäristön ministeriöön (MEE) on sulautettu entisen
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ympäristönsuojeluministeriön tehtävien lisäksi kuuden muun viraston tehtäviä, tarkoituksena koota yhteen
aiemmin hajallaan olleet ympäristönsuojelun keinot. Tehtävien keskittämistä pidetään hyvin selvänä viestinä
siitä, että Kiina on ilmasto- ja ympäristönsuojelun suhteen tosissaan.
Ympäristöministeriön tiimien ensimmäinen tarkastuskierros provinsseihin johti vuonna 2017 yli 10 000 tuotantolaitoksen sulkemiseen pysyvästi ilmaan, maaperään ja vesistöihin kohdistuvan saastuttamisen takia (vielä
paljon useampi tuotantolaitos suljettiin tilapäisesti tai tuotantokapasiteettia laskettiin). Hallitus on alkanut
julkaista vuosittaiset provinssi- ja kaupunkikohtaiset listat saastuttavista yrityksistä, joihin kohdistetaan erityisiä ympäristötoimenpiteitä. Esimerkiksi Shanghain alueen vuoden 2018 listalla on noin 1000 yritystä, joista
noin puolet on ulkomaalaisomisteisia tai yhteisyrityksiä.
Uuden ympäristöveron toimeenpano on aloitettu huhtikuusta 2018 alkaen. Uusi vero siirtää vastuun veronkannosta paikallisilta viranomaisilta keskushallinnolle ja se toimii kannustimena yrityksille laskea päästöjä
mahdollisten verohyötyjen takia. Veroa on samalla kritisoitu siitä, että se kohtelee vähäpäästöisiä yrityksiä
epäreilusti asettamalla niille samat päästöjen vähennystavoitteet kuin saastuttaville yrityksille. Kiinan ympäristöministeriö on ohjeistanut paikallisia viranomaisia ottamaan yritysten aiemman ympäristöystävällisyyden
huomioon, mutta joissain tilanteissa rajoituksia kohdistetaan kokonaisille teollisuusaloille, jolloin ne koskevat
kaikkia alalla toimivia yrityksiä riippumatta niiden päästöistä. Kiina on myös kieltänyt vuoden 2018 alusta
ulkomaisen jätteen tuonnin 24 kategoriassa (mukaan lukien tietyt muovit, paperit ja tekstiilit). Tätä ennen
Kiinassa on ollut vuosien ajan maailman suurin kierrätysmateriaalien markkinat.
Kiinassa elintarvikesektorin valvonta ja lainsäädäntö on alati monimutkaistunut, minkä takia hallintouudistusta on toivottu jo pidemmän aikaa perkaamaan päällekkäisyyksiä. Erityisesti Kiinan laadunvalvonta-,
tarkastus- ja karanteenikeskusviraston (AQSIQ) valvontatoimia ei pidetty riittävinä, ja maaliskuun 2018 hallintouudistuksen myötä se lakkautettiin ja jaettiin kahteen eri organisaatioon. Suomen kannalta tärkeä tuontielintarvikkeiden valvonta siirtyi Tullin alaisuuteen Tulli hoitaa tästä lähtien riskiarvioinnit liittyen eri elintarvikkeiden maahyväksyntiin, ja käytännön eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta ja kasvintarkastuksesta
vastaavat yksiköt ovat siirtyneet paikallisiin Tullin toimipisteisiin. Suomi on rakentanut erillisen elektronisen
sertifioinnin järjestelmän, jonka kautta toimittaa Kiinan Tullille maitotuotteille sähköiset terveystodistukset
ja jota pyritään laajentamaan myös sianlihaan.
Elintarvikehygieniavalvonnasta vastaa uusi markkinasääntelyviranomainen, jonka alle siirtyy muun muassa
Kiinan rekisteröinti- ja akkreditointikomissio (CNCA). CNCA:ssa suoritetaan laitosrekisteröinnit korkean riskin tuotteille (maito, äidinmaidonkorvike, liha, kala). Suomi on saanut rekisteröityä kaksi sikateurastamoa
2016 ja 2017 Suomeen tehtiin laitosauditointi 2017 syyskuussa. CNCA myöntää myös Kiinan luomutuotantomerkin ja neuvottelut luomun markkinoillepääsystä ovat käynnissä sekä kansallisella että EU-tasolla.
Äidinmaidonkorvikkeiden tuoterekisteröintivaatimus markkinasäätelyviranomaiseen tuli voimaan 2018 vuoden alusta ja rekisteröinnin vaatimukset ovat olennaisesti kiristyneet tänä vuonna. Muita markkinasääntelyviranomaisessa hoidettavia asioita ovat esimerkiksi terveyselintarvikkeiden rekisteröinnit, maantieteelliset
indikaatiot sekä kilpailu- ja IPR-asiat.

Hongkong
Siirtyessään Isolta-Britannialta Kiinalle 1997 Hongkong toi myötäjäisinä noin viidenneksen lisän jättimaan
bruttokansantuotteeseen. Nykyään 7,4 miljoonan asukkaan erityshallintoalue vastaa enää muutamasta prosentista Kiinan bruttokansantuotteesta (2,9 prosenttia vuonna 2017). Sillä on kuitenkin merkitystä.
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Hongkong on tasku, jonka talous muistuttaa enemmän länsimaata kuin suunnitelmatalouden periaatteilla
eteenpäin puksuttavaa muuta Kiinaa. Talouden perusrakenteet ovat ennustettavia. Hongkong on maailman
kauppajärjestö WTO:n jäsen ja solmii omat vapaakauppasopimuksensa, tosin Pekingin keskushallintoa konsultoiden. FTA-sopimukset Kaakkois-Aasian maiden (ASEAN) kanssa astuvat voimaan 2019.
Oikeuslaitos on riippumaton, hallinnon voi tarvittaessa haastaa oikeuteen, tiedonvälitys on suhteellisen vapaata, kansalaisjärjestöt voivat toimia eikä Kiinan paksu ja korkea internetpalomuuri hyydytä yritysten tietojärjestelmiä. Poliittinen jännite lisädemokratiaa vaativien ja Peking-mielisten välillä on olemassa, mutta sen
ei arvioida vaikuttavan olennaisesti liiketoimintaympäristöön.
Hallinto pyrkii voimakkaasti kehittämään älykästä kaupunkijärjestelmää, mikä tuonee mahdollisuuksia suomalaiselle smart city –osaamiselle. Lisäporkkanana ovat suunnitelmat integroida Etelä-Kiinan kaupunkikeskukset
yhtenäisemmäksi niin kutsutuksi Greater Bay –alueeksi, jonka väestömääräksi lasketaan 68 miljoonaa asukasta. Hongkongiin perustettava Nordic Innovation House on tarkoitettu alustaksi, jolla startup- ja pk-yritykset
pääsisivät verkottumaan tämän alueen mahdollisuuksiin.
Englanti on Hongkongin toinen virallinen kieli, mikä tasoittaa suomalaisyrityksille tietä testata tuotteitaan ja
palveluitaan ympäristössä, jonka kuluttajia pidetään edelleen useilla sektoreilla kiinalaismarkkinoiden esi- tai
ensimaistajina (ruoka, juoma, koulutus, muoti).
Ostovoimaa riittää, ja kansantuotteen kasvuluvut ovat korkean tulotason taloudelle esimerkilliset. Viime vuonna lisäystä kertyi 3,8 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vauhti kiihtyi 4,7 prosenttiin.
Pienenä avoimena ja voimakkaasti maailmankauppaan integroituneena taloutena Hongkong seuraa kuitenkin
henkeä pidättäen kauppasodan kiihtymisen uhkaa. Pahimpien skenaarioiden toteutuessa se karsisi Hongkongin kasvulukuja.
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MALESIA
MALESIA
Maa ....................................................................................................................................Malesia
Pääkaupunki .....................................................................................................Kuala Lumpur
Väkiluku ........................................................................................................................ 31,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 314.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................29,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 5.9 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.8 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......8.4 % | 36.9 % | 54.7 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 3.4 %
Kaupungistumisaste .........................................................................................76 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 24
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Malesian talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna reilun viisi prosenttia kotimaisen kysynnän ja viennin kannatellessa kasvua. Raakaöljyn arvonnousu keventää tulevia budjettiriihikeskusteluja. Maailmanmarkkinoiden epävarmuuden tila heijastuu kuitenkin Malesian avotalouteen viiveettä. Oppositio voitti toukokuun parlamenttivaalit ensimmäistä kertaa maan
historiassa. Uuden hallituksen ensimmäisten kuukausien teemana on ollut siivota edellisen
hallituksen korruptiotapauksia ja pysäyttää velkaantuminen. Malesia pysyy vapaakaupan kannattajana. Maailmanpankki ennustaa, että Malesia nousee ylemmän tulotason maiden joukkoon
vuosien 2020–2024 aikana. Malesian suhde Kiinaan laimenee, mikä luo tilaa eurooppalaisille
yrityksille. Malesia koetaan ulkomaiselle bisnekselle myönteisenä maana, josta on erinomaiset
logistiset yhteydet alueen muihin maihin. Maan koulutusreformit ja panostukset digitaaliseen
talouteen avaavat mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. EU:n ja Malesian vapaakauppasopimusneuvottelut ovat edelleen tauolla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Malesian talous kasvoi viime vuonna 5,9 prosenttia, joka oli vahvinta kasvua kolmeen vuoteen. Maan keskuspankki reagoi tähän nostamalla ohjauskoron tammikuussa 3,25 prosenttiin. Talous kasvoi kuluvan vuoden toisella kvartaalilla 4,5 prosenttia, kulutuksen tukema palvelusektori kärkenään. Talouskasvun laskua perustellaan
maakaasutuotannon hiipumisella ja kuivuuden aiheuttamilla maataloustappioilla. Inflaatio oli heinäkuussa
0,8 prosenttia, mikä selittyy arvonlisäverosta luopumisella. Seurattavaksi jää, millainen vaikutus syyskuun
alussa asetettavalla uudella myynti- ja palveluverolla on kotimaiseen kulutukseen. Huolta on esitetty siitä,
riittääkö valtion uusi tulopohja vakaiden näkymien ylläpitämiseen. Julkinen alijäämä on nyt 2,8 prosenttia
bruttokansantuotteesta.
Talousreformit ovat uuden hallituksen päiväjärjestyksen kovaa ydintä. Makrotasolla Malesian kasvuluvut ovat
vakuuttaneet jo pitkään, mutta kasvu ei ole ollut inklusiivista. Elinkustannusten kasvu oli kiistatta yksi edellisen
hallituksen kaataneista seikoista, samoin kuin erinäiset korruptiotapaukset. Heinäkuussa lopullisesti nimitetyn
hallituksen ensimmäisten kuukausien ohjelmana on ollut kitkeä korkean tason korruptiota ja palauttaa valtion

Ulkoasiainsihteeri Teemu Laakkonen toimii Team Finland –koordinaattorina Suomen Malesian-suurlähetystössä
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sijoitusyhtiö 1MDB:n ulkomaille laittomasti reititettyjä varoja. Reiluimmat arviot 1MDB:n kateissa olevista
varoista liikkuvat miljardien Yhdysvaltain dollareiden tasolla.
Useita korruptiotapauksiin liitettyjä korkeita virkamiehiä on siirretty syrjään, kuten Malesian keskuspankin johtaja ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö. Asiantuntija-arvioiden mukaan valtion todellinen velka olisi 65
prosenttia bruttokansantuotteesta, kun edellisellä vaalikaudella velka esiteltiin maltillisempana. Korkeampaan
lukemaan päästään, kun lasketaan kaikki valtionyhtiöiden velat ja takuut yhteen. Ulkomaankaupasta riippuvainen Malesia seuraa Yhdysvaltain ja Kiinan orastavaa kauppasotaa huolestuneena, joskin se tutkii myös sodan
avaamia uusia kauppanäkymiä. Malesian kauppatase on reippaasti ylijäämäinen.
Kiina on Malesian tärkein kauppakumppani. Edellinen hallitus solmi useita yhteistyösopimuksia Kiinan kanssa,
mutta pääministeri Mahathirin hallitus on nyt käymässä kaikkien hankkeiden hyödyt tarkasti läpi. Kiinalaiset
infrahankkeet on tapana toimeenpanna yksinomaan kiinalaisella rahalla kiinalaisia pankkeja ja kiinalaista työvoimaa hyödyntäen. Tämä sotii Mahathirin hyötypohjaista ajattelua vastaan. Kiinalaisista sijoituksista Malesian itärannikon rautatiehanke on keskeytetty samoin kuin Sabahin osavaltion läpäisevä kaasuputkihanke.
Kuala Lumpurin ja Singaporen välisen luotijunayhteyshankkeen ehdot palautettiin neuvottelupöytään. Kotimaisella rahoituksella toteutettavat infrahankkeet jatkuvat, mikä tukee talouskasvua. Useampi malesialaiskaupunki on täynnä rakennustyömaita, joille nousee pääsiassa kerrostaloasuntoja ja toimistotiloja. Keskuspankki
on varoitellut asuntojen ylitarjonnasta ja toisaalta hintojen karkaamisesta keskituloisen palkansaajan ulottumattomiin. Pääkaupunkiseudun juna- ja metroverkostoa laajennetaan, ja Singaporen rajalla olevaan Johoriin
nousee valtava RAPID-öljynjalostamo.
Digitaalinen talous muodostaa 18 prosenttia Malesian bruttokansantuotteesta, ja valtio haluaa lisätä tätä
osuutta määrätietoisesti. Malesialaisia yrityksiä kannustetaan kasvamaan sähköisen kaupan kautta. Uusi viestintäministeri Singh pyrkii suurimpien teleoperaattorien kanssa neuvotteluratkaisuun siitä, että laajakaistayhteydet olisivat halvempia ja nopeampia. Borneon saarella sijaitseva Sarawakin osavaltio tekee isoja satsauksia
digitaaliseen talouteen ja julkaisi hiljattain uuden digistrategiansa vuosille 2018–2022.
Työttömyys on vähäistä, joskin noussut 3,3 prosenttiin. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ilmenee: vastavalmistuneilla on usein vaikeuksia löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Malesiassa on miljoonia laillisia ja
laittomia matalapalkkaisia vierastyöläisiä, joiden työpanos kannattelee rakennustyömaita, palmuöljyplantaaseja ja ravintolasektoria. Malesialaisyritysten tuottavuutta kohentamalla pyritään asteittain eroon tästä riippuvuussuhteesta. Malesian suurin työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja on paikallinen energiayhtiö Petronas,
jonka tulos on jälleen kohentunut. Tällä hetkellä raakaöljyn barrelihinta on 70 dollarin tuntumassa, mutta
öljymarkkinoiden voi ennustaa pysyvän epävakaina loppuvuoden. Öljyn hinnannousu on saanut hallituksen
harkitsemaan polttoainetukia, sillä Malesia tuo huomattavan määrän bensiiniin käytettävästä raakaöljystä.
Maan yleinen minimipalkka nostetaan seuraavien kuukausien aikana asteittain noin 322 euroon/kk, kun se on
aiemmin ollut n. 215 euroa/kk. Puolet malesialaisista tienaa edelleen noin 420 euroa tai sen alle kuukaudessa
Kourallinen valtionyhtiöitä hallitsee isoa osaa Malesian taloudesta. Korruption kitkemisen kannalta tärkeä kysymys on, kyetäänkö näiden hyvä hallinto varmistamaan. Poliitikot ovat perinteisesti olleet päättävissä asemissa
valtionyhtiöiden hallituksissa, mikä on altistanut luottamusaseman väärinkäytölle. Hallitus on sittemmin todennut, että politiikkoja ei enää nimetä valtionyhtiöiden luottamustehtäviin. Pääministerillä on aiemmin ollut
oikeus nimittää anti-korruptioviranomaisen johtaja ja valtion varojen päätilintarkastaja, mutta nyt nimitysoikeus siirtyy parlamentaariselle komitealle, jossa on vahva oppositioedustus. Kokonaiskuvaa uuden hallituksen
talouspolitiikasta ja sen vaikutuksista on vielä liian aikaista antaa.
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Suomen ja Malesian välinen kauppa
2013-2017
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Lähde: Tullihallitus
EU ja Malesia kiistelevät palmuöljytuotannon ympäristövaikutuksista. EU on siirtymässä biopolttoainetuotannon osalta uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön vuoteen 2030 mennessä, mikä merkitsee kasviöljyjen,
kuten palmuöljyn, sivuuttamista. EU on Malesian toiseksi tärkein palmuöljyn vientikohde, ja uusi linjaus on
synnyttänyt ärhäkkää maanlaajuista vastarintaa. EU:n päätös ei rajoita muuta palmuöljyvientiä Eurooppaan.
Osapuolten välinen dialogi palmuöljytuotannon kestävyydestä jatkuu.

Suomen ja Malesian välinen kauppa kuluneen vuoden aikana
Vuonna 2017 Suomen tuonti Malesiasta oli noin 226 miljoonaa euroa ja vienti 122 miljoonaa euroa. Malesiasta
tuodaan pääasiassa elektroniikkatuotteita ja niiden osia, kuten puolijohteita, sekä orgaanisia kemikaaleja. Tavaravienti Malesiaan koostuu etenkin koneista, laitteista ja paperituotteista. Kasvava palveluvienti ei kirjaudu
tullin ulkomaankaupan tilastoihin. Monimutkaistuvien arvoketjujen ilmiö näkyy myös Malesiassa, sillä osa
kaupasta kulkee naapurimaa Singaporen kautta. Malesiassa toimii noin 50 suomalaisyritystä, jotka edustavat
moninaisia aloja, kuten ICT-sektoria, rakennusteollisuutta, konsultointipalveluja, terveysalaa ja voimalaitostuotannon kaltaista raskasta teollisuutta. Alhaisen kustannustason ansiosta useampi yritys pitää Malesiaa
Kaakkois-Aasian alueellisena keskuksenaan. Maan infrastruktuuri on Kaakkois-Aasian parhaimmistoa.
Malesian koulujärjestelmä kaipaa remonttia maan uuden opetusministerin mukaan. Paikallisen monipolkuisen
kouluopetuksen ei koeta riittävällä tavalla antavan opiskelijoille analyyttisia valmiuksia pärjätä työelämässä.
Työelämän kannalta relevanttien TVET-taitojen puute on toinen seikka, johon toivotaan rakenteellista muutosta. Opetusministeri Maszlee Malikin julkilausuman mukaan Malesian tulee katsoa Suomeen esimerkkinä
etenkin varhaiskasvatusmallista. Malesia on yksi opetushallituksen hallinnoiman Education Finland-kasvuohjelman kohdemarkkina, ja koulutusvienti Malesiaan kasvaa.
Kuluvana vuonna paikallisen Team Finland-tiimin vienninedistämistyön painopistealueita ovat koulutuksen
lisäksi terveyssektori, Smart City-hankkeet ja biotalous. Tiimi julkaisi elokuussa vesi- ja jätehuoltoon liittyvän
markkinamahdollisuuden Johorin-Iskandariin nousevassa älykaupunkihankkeessa. Malesia luetaan edelleen
kehittyväksi taloudeksi, joten suomalaisyritys voi saada markkinoillepääsyyn tukea muun muassa Business
Finlandin BEAM-ohjelmasta, Finnpartnershipin liikekumppanuustuesta tai ulkoministeriön alla olevasta
PIF-instrumentista.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Malesiassa pidettiin historialliset parlamentti- ja osavaltiovaalit 9.5.2018 Sarawakin osavaltiota lukuun ottamatta. Valta vaihtui ensimmäisestä kertaa maan historiassa pääministeripuolue UMNO:lta (United Malays
National Organization) oppositiolle. Vaalikampanjan keulahahmo oli 93-vuotias Mahathir Mohammad, joka
toimi Malesian pääministerinä vuodet 1981–2003. Malesian kuningas nimitti Mahathirin toukokuussa uudelleen pääministeriksi. Yksi vaalilupauksista oli luovuttaa pääministerin tehtävä vankilasta vaalien jälkeen
vapautuneelle pitkäaikaiselle oppositiojohtajalle Anwar Ibrahimille, mutta aikataulusta on epävarmuutta. Varapääministerinä toimii Anwarin vaimo Wan Azizah Wan Ismail. Pääministerin ja valtiovarainministerin salkut
on nyt erotettu toisistaan. Lisäksi perustettiin uusi talousministerin tehtävä.
Mahathir puheenjohtaa hallituskoalio Pakatan Harapania, jonka pääpuolueet ovat Mahathirin oman puolueen
PPBM:n lisäksi PKR (Anwar Ibrahimin johtama puolue) ja DAP (valtaosin malesiankiinalaisten puolue). Pakatan Harapanilla on hallussaan tukevat 125/222 parlamenttipaikkaa, ei kuitenkaan 2/3:n määräenemmistöä.
Sen vallassa on nyt 8/13 osavaltiota, kun aiemmin se hallitsi vain yhtä. Itsenäisenä vaaleissa kampanjoinut
islamistipuolue PAS kuului parlamenttivaalien voittajiin, kun sillä on nyt 15 kansanedustajaa ja kaksi Malesian
niemimaan itärannikon osavaltiota valkovihreän puoluelippunsa alla.
Vallanvaihdos onnistui ilman selkkauksia, ja tässä Malesia osoitti demokraattista kypsyyttä. Pakatan Harapanin
mukaan Malesia tarvitsee talouden ja politiikan yhtymäkohtia tervehdyttäviä reformeja, jotta korruptiosta
päästään eroon. Mahathir nimitti pian valtaan nousemisensa jälkeen asiantuntijakomitean tutkimaan, mitä
institutionaalisia reformeja maa tarvitsee. Hän asetti lisäksi parlamentin ulkopuolisen asiantuntijaneuvoston
tekemään suosituksia taloudellisista uudistuksista.
Mahathir noudatti jo aiemmalla pääministerikaudellaan Look East -politiikkaa, jossa inspiraatiota talousuudistuksiin haetaan Japanista. Hän puhuu nytkin tämän puolesta ja on ehtinyt vierailla Tokiossa jo kahdesti. Hänen
mukaansa tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Malesia ei katsoisi myös länteen. Pääministeri ei ole toistaiseksi
erikseen maininnut eurooppalaisen talousyhteistyön tärkeyttä, minkä esiintuominen jääkin EU-maiden harteille. Mahathirin mukaan Malesia on avoin sellaisille ulkomaisille sijoituksille, jotka hyödyttävät malesialaisia
työpaikkojen, teknologisen osaamisen ja vastaavien saamisten muodossa.
Edellistä pääministeriä Najibia kohtaan on nostettu useita syytteitä, jotka kytkeytyvät valtion sijoitusyhtiö
1MDB:n epäselvään kansainväliseen rahaliikenteeseen, rahanpesuun ja muuhun luottamusaseman väärinkäyttöön. Esitutkinnan aikana Najibilta ja tämän vaimolta takavarikoitiin käteisvaroja, luksuskäsilaukkuja ja
muita arvoesineitä yli sadan miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Oikeuskäsittelyjen on määrä käynnistyä
helmikuussa. Najib luopui vaalituloksen myötä UMNO:n puheenjohtajuudesta ja toimii nyt rivikansanedustajana.

Sääntely-ympäristön kehitys
Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vietnam allekirjoittivat maaliskuussa aiesopimuksen Tyynenmeren kauppakumppanuussopimuksesta (CPTPP). Sopimus kattaa
noin 13 prosenttia maailmantaloudesta. Joukosta on poissa Yhdysvallat, jonka presidentti Trump veti alkuperäisestä TPP-sopimuksesta pois ensitöinään. Neuvotteluprosessin vieminen eteenpäin ilman Yhdysvaltoja on
kauppapoliittinen voimannäyte siitä, että Aasian-Tyynenmeren maat uskovat vapaakaupan kannattavuuteen
aikana, jolloin rajat ylittävän kaupan perusolettamukset haastetaan. CPTPP astuu voimaan, kun kansalliset ratifiointitoimet valmistuvat. Malesian hallitus on todennut tekevänsä vielä kokonaisharkinnan siitä, ryhdytäänkö
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ratifioimiseen. Kaakkois-Aasian maiden taloudellisen yhteistyöjärjestö AEC:n (ASEAN Economic Community)
sisäinen integraatio etenee varsin verkkaisesti. EU ja Malesia tekevät tunnusteluja vapaakauppasopimusneuvottelujen jatkamisesta.
Malesian valtio tarjoaa erinäisiä insentiivejä maahan asettuville ulkomaalaisyrityksille verohelpotuksista laajennettuihin rekrytointioikeuksiin. Kunkin toimialan kannustimet kannattaa tarkistaa erikseen Malesian Team
Finland -tiimiltä, joka koostuu suurlähetystöstä, Business Finlandista ja malesialais-suomalaisesta kauppayhdistyksestä. Malesia on jaettu erinäisiin talousalueisiin, joista jokaisella on oma investointiviranomaisensa
(kuten Pohjois-Malesian Koridor Utara), mutta näiden jatkomandaatti on tällä hetkellä auki. Kuluneen vuoden
aikana ei ole ulkomaisen yrityksen näkökulmasta asetettu varsinaisia uusia kaupanesteitä. Pikemminkin on
päästy eroon viime vuonna ja sitä edeltävän vuoden lopulla asetetuista rajoituksista. Suotuisana kehityksenä
Malesia luopui ulkomaisille yrityksille asetetusta 10 prosentin ennakkoverosta (withholding tax), joka lankesi
maksettavaksi silloin, kun Malesiaan rekisteröity yritys hankkii palveluita ulkomaiselta yritykseltä, vaikka vain
oman konserninsa sisällä. Vientiyritysten ei tarvitse enää kotiuttaa voittojaan 75 prosenttisesti ringgiteinä.
Uuden hallituksen keskeinen vaalilupaus oli poistaa edellisen hallituksen kolme vuotta sitten asettama 6 prosentin arvonlisävero, ja sen periminen lopetettiinkin toukokuun lopussa. Sen tilalle valtionkassan täydentäjäksi
tulee myynti- ja palveluvero, jota aletaan kantaa syyskuun alussa. Myyntiveroksi tulee 10 prosenttia, ja palveluveroksi 6 prosenttia. Keskeinen ero aiempaan on, että vero peritään kertaluontoisesti ainoastaan valmistajalta tai palveluntarjoajalta. Uusia veroja ei peritä pieniltä yrityksiltä ja sen maksamisesta on vapautettu myös
monta muuta tahoa. Myös uusi hallitus noudattaa bumiputra-politiikkaa, jonka pohjalta esimerkiksi pörssiin
listautuvista yrityksistä 12,5 prosenttia tulee olla maan malaijväestönosan hallussa.
Malesia putosi viime vuonna yhden pykälän Maailmanpankin vuotuisessa Ease of Doing Business-indeksissä, ja
sen sijoitus on nyt 24. Sijoitus on alueellisesti korkein kärkipään Singaporen jälkeen. Eri indikaattoreista Malesia
sai korkeimmat pisteet vähemmistösijoittajien suojasta, sähkön saatavuudesta ja rakennuslupien myöntämisestä. Sijoituksen laskua perustellaan yritysten perustamisen vaivattomuuden hienoisella vaikeutumisella.
Maailman talousfoorumin viimesyksyisessä kilpailukykyä vertailevassa selvityksessä Malesian globaali sijoitus
on 23.
Uusi talousministeri Azmin Ali on asettamassa työryhmän tutkimaan julkisia hankintoja koskevia kilpailuprosesseja. Isot infrahankkeet houkuttelevat ulkomaisia yrityksiä, ja myös suomalaisyrityksiä on päässyt aliurakointiin mukaan. Ulkomaisille toimijoille avoimien kilpailujen osalta ongelmaksi on koettu, että malesialaisia
yrityksiä suositaan kohtuuttomasti. Ulkomaisilta yrityksiltä edellytetään muun muassa ennakkomaksua ja
rekisteröitymistä valtiovarainministeriön rekisteriin. Ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan lisäksi valtiollisia tai
osavaltiokohtaisia sijoituslupia (licensing). Suomalaisyritykset ovat aiemmin olleet jossain määrin varovaisia
Malesian julkisen sektorin kanssa toimiessaan korruptiovaaran vuoksi, mutta ennustettavissa on, että vaalien
jälkeinen ”uusi Malesia” vähentää valtion virkamiesten korruptiota. Pienemmistä kaupanesteistä mainittakoon palvelusektori, jossa ulkomainen omistus voi olla lähtökohtaisesti vain puolet. Maahantuontisäännöt
viinien ja muiden alkoholipitoisten juomien osalta asettavat Malesiassa tuotetut juomat selvästi edullisempaan asemaan. Malesialla ei ole yhtä suoria ulkomaisia sijoituksia säätelevää lakia, vaan säännökset löytyvät
sektorikohtaisista määräyksistä.
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MYANMAR
MYANMAR
Maa ................................................................................................................................Myanmar
Pääkaupunki ...............................................................Rangoon (Yangon) / Nay Pyi Taw
Väkiluku ........................................................................................................................ 55,1 milj.
BKT ........................................................................................................................66.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 6,200 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.1 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....24.8 % | 35.4 % | 39.9 %
Työttömyysaste ..................................................................................................................... 4 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................30.6 % (2018)
DB 2018 RANK ..................................................................................................................... 171
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Myanmarin talous on yksi Aasian nopeimmin kasvavista talouksista. Sillä on runsaasti luonnonvaroja ja sen yli 50 miljoonasta asukkaasta suuri osa on nuoria. Myanmar oli suljettu maa
useiden vuosikymmenien ajan sotilasdiktatuurin vuoksi ja sen kehitys oli pysähdyksissä lähes
kaikilla sektoreilla. Maan siirryttyä sotilasdiktatuurista puoli-demokratiaksi se on ottanut askelia taloudellisten ja poliittisten muutosten suuntaan. Suomalaisille yrityksille voi avautua
mahdollisuuksia useilla toimialoilla Myanmarin nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Keskeisiä
toimialoja suomalaista osaamista ja yritystoimintaa ajatellen ovat muun muassa vesi-, kaivos-,
energia-, metsä-, terveys-, koulutus-, digitalisaatio- ja cleantech-sektorit. Myanmarin poliittiseen
kehitykseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, mutta sen taloudellisen kehityksen uskotaan
jatkuvan vahvana.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Myanmarin bruttokansantuote on kasvanut viime vuosien aikana tasaisesti ja nopeasti ja vuonna 2017 se oli
noin 69,32 miljardia dollaria. Viimeisen tilikauden (2017–2018) talouskasvu oli 6,4 prosenttia ja talouskasvuennusteet lupailevat noin 7 prosenttia kasvua myös tuleville vuosille. Vaihtotase pysyttelee edelleen negatiivisena viimeaikaisesta viennin kasvusta huolimatta. Inflaation odotetaan pysyttelevän 5-6 prosentin tietämillä.
Valtiontalous on suhteellisen hyvässä tasapainossa, vaikka verotulot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat
Kaakkois-Aasian alhaisimpia. Valtion kurinalaisen taloudenpidon vuoksi valtion velkaantuminen on hallinnassa. Myanmarin avauduttua maahan on suuntautunut runsaasti kehitysrahoitusta ja ulkomaisia investointeja.
Lentoyhteydet Kaakkois- ja Itä-Aasian pääkaupunkeihin ja maan tietoliikenneyhteydet ovat kehittyneet nopeasti. Yleisessä mittakaavassa maan infrastruktuuri on kuitenkin vielä hyvin puutteellinen.
Maan tärkeimmät vientituotteet ovat kaasu, vaatteet ja maataloustuotteet. Kaasun viennin arvo nousi 13
prosenttia kohonneen kaasun hinnan takia, joka yli kaksinkertaistui kalenterivuoden 2017 aikana. Myanmarin
vaatevientikin jatkaa vauhdikasta kasvua ollen toiseksi suurin vientituote kaasun jälkeen. Tuonnin puolella
tärkeimmät tuotteet ovat teollisuustuotteet ja raakaöljy. Suurimmat vientimaat vuosina 2017–2018 ovat olleet

Katja Hirvonen toimii kehityspolitiikan erityisasiantuntijana Suomen Myanmarin suurlähetystössä, Nils Kåll oli korkeakouluharjoittelijana Eteläisen Aasian yksikössä
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Kiina, Thaimaa, Intia ja Singapore. Samana ajanjaksona suurimmat tuontimaat ovat olleet Kiina, Singapore,
Thaimaa ja Japani.
Myanmarin valuutan kyatin viimeaikainen arvonalennus on herättänyt jonkin verran huolta. Elokuussa 2018
kyatin arvo oli dollariin verrattuna heikoin ikinä. Yksi kyatin arvonalennukseen johtaneista syistä oli dollarien
puute taloudessa aikana, jolloin tuonnin volyymit ovat aaltoilleet. Myanmarin keskuspankki käynnisti elokuussa 2018 ohjelman valuuttakriisin helpottamiseksi.
Työvoimakulut pysyttelevät hyvin todennäköisesti jatkossakin alhaisin verrattuna muihin Kaakkois-Aasian maihin ja houkuttelevat tuotannollista toimintaa kilpailijamaista, ennen kaikkea Kiinasta. Kiina on Myanmarin suurin kauppakumppani ja siten tärkeä Myanmarin talouskehitykselle. Kiinaa kiinnostaa päästä Intian valtamerelle
Myanmarin kautta osana ”one belt, one road” -politiikkaansa, ja se on investoimassa vahvasti syväsatamaan,
kaasukenttiin ja erityistalousalueeseen Rakhinessa sekä liikenneyhteyksiin Rakhinesta Yunnaniin.
EU:n ja Myanmarin ”Everything But Arms” -menettelyn takia Myanmarista EU:hun suuntautuvaan vientiin ei
kohdistu vientitariffeja. Tämän seurauksena kahdenvälinen kauppa kasvoi noin 400 miljoonasta eurosta vuonna 2012 yli kahteen miljardiin euroon vuonna 2017. EU on Myanmarin kuudenneksi tärkein kauppakumppani.
Myanmariin kohdistuvien investointien määrä on jatkanut kasvuaan ja vuosina 2017–2018 Myanmariin investoitiin 4,3 miljardia dollaria, mikä on 0,8 miljardia dollaria enemmän kuin edellisenä vuonna. Investoinnit
kohdistuivat erityisesti palvelusektoriin, infrastruktuuriin sekä tuotantotalouteen. Suurin investoija oli Singapore, jonka kautta myös muiden maiden yritykset kanavoivat investointeja Myanmariin. Kiina oli toiseksi, ja EU
(erityisesti Hollanti) kolmanneksi suurin investoija kyseisenä ajanjaksona. Ulkoisten investointien odotetaan
edelleen kasvavan lähivuosina. Myanmar on perustanut vuonna 2014 kolme erityistalousaluetta; Thilawa,
Kyakphyu ja Dawei. Kyakphyun ja Dawein alueiden kehittäminen on kohdannut muun muassa rahoitukseen
liittyviä haasteita ja vain Thilawa on tällä hetkellä toiminnassa. Erikoistalousalueet ovat ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi luotuja alueita, joilla tuotannon ja viennin sääntelyä on höllennetty ja lupakäytäntöjä
yksinkertaistettu. Alueiden on myös tarkoitus tarjota yrityksille verovapauksia. Aasian maita kiinnostaa Myanmarin tulliton pääsy EU:n ja USA:n markkinoille.
Kehitysrahoitus Myanmariin on noussut nopeasti viime vuosina vuoden 2011 370 miljoonasta dollarista yli 3
miljardiin dollariin vuosittain. Nousun odotetaan jatkuvan tulevina vuosina, jos poliittinen tilanne ei edelleen
huonone ja Rakhinen tilanteessa saavutetaan edistystä. Suurimmat virallisen kehitysavun (ODA) rahoittajat
ovat OECD:n tilastojen mukaan Japani, UK, USA, EU ja Saksa. Kiinan, Intian ja Thaimaan erittäin merkittäviksi
arvioitu kehitysrahoitus jää tosin näiden tilastojen ulkopuolelle. Maailmanpankilla ja Aasian kehityspankilla
on myös molemmilla Myanmarissa isohkot ohjelmat.
Suomen ja Myanmarin väliset taloussuhteet ovat kasvun kynnyksellä. Myanmarissa toimii tällä hetkellä yli
50 suomalaisyritystä. Toimintaa johdetaan yleensä Kaakkois-Aasian alueen toimistoista käsin tai paikallisten
edustajien kautta.
Toistaiseksi maiden välinen kauppa on ollut suhteellisen vaatimatonta, vaikka tuonti onkin viimeisen kolmen
vuoden aikana jopa kymmenkertaistunut. Virallisten kauppatilastojen mukaan Suomen tuonti Myanmarista
oli vuonna 2017 noin 15,3 miljoona euroa ja vienti Myanmariin 1,9 miljoona euroa. Suuri osa suomalaisten
yritysten kaupasta Myanmarin kanssa ei kuitenkaan näy virallisissa kauppatilastoissa, sillä Myanmarin pankkisektorin kehittymättömyyden vuoksi iso osa kaupoista tehdään kiertoreittejä pitkin. Kaupan todellinen vuosivolyymi lienee 100–300 miljoonan euron paikkeilla riippuen paljolti yksittäisistä isoista kaupoista.
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Myanmarista tuodaan Suomeen pääasiassa vaatteita, puutavaraa ja kalaa. Suurimmat vientiartikkelit ovat
olleet erikoisautot, pumput ja paperi. Palvelukaupan osalta Suomella on kauppatase plussan puollella. Ennakkoluvut kertovat, että palveluvienti vuonna 2017 oli 12 miljoona euroa, ja palvelutuonti 5 miljoona euroa.
Palveluviennissä on silti selvää laskua, vuonna 2015 luku oli 45 miljoona euroa ja 2016 noin 36 miljoona euroa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Myanmar on ensi askeleitaan ottava niin kutsuttu puolidemokratia. Sen ensimmäiset demokraattiset vaalit
lähes viisikymmentä vuotta kestäneen sotilasdiktatuurin jälkeen järjestettiin loppuvuodesta 2015. Aung San
Suu Kyin johtama National Democratic League (NLD) -puolue voitti suurella äänten enemmistöllä vaalit ja uusi
hallitus aloitti toimintansa vuoden 2016 alkupuolella. Odotukset NLD:n lupaamista uudistuksista, erityisesti
demokratian ja talouden kehittämisen saralla sekä rauhanprosessin edistymisessä, olivat suuria sekä Myanmarin sisällä että sen ulkopuolella. Kehitys on kuitenkin ollut hidasta. Rauhanprosessi on viime aikoina ollut
lähes pysähdyksissä eivätkä maan hallintoon ja talouteen kohdistuvat uudistukset ole myöskään edenneet
odotetulla tavalla.
Myanmarin armeijalla on vielä erittäin merkittävä rooli maan taloudessa ja politiikassa. Armeijalla on vuoden
2008 perustuslain mukaisesti 25 prosenttia parlamentin paikoista ja se hallinnoi kolmea tärkeää ministeriötä:
puolustusministeriötä, sisäministeriötä ja raja-asioiden ministeriötä ilman yläpuolella olevaa siviilihallinnon
kontrollia. Perustuslakia ei näillä näkymin päästä muuttamaan, sillä se vaatisi parlamentissa yli 75 prosentin
kannatuksen. Armeijalla on myös vahva intressi maan talouselämää kohtaan, sillä suuri osa Myanmarin yritystoiminnasta on joko armeijan entisen tai nykyisen henkilöstön käsissä. Myanmarin 31 valtio-omisteista yhtiötä
ovat myös tiiviisti armeijan kontrollissa. Valtio-omisteisia yhtiöitä säätelee sotilasdiktatuurin aikainen väljä
laki, joka lähinnä kertoo, mitkä sektorit ovat valtiomonopolin alla. Näihin sektoreihin kuuluvat muun muassa
öljy, kaasu, jalokivet, puu, telekommunikaatio ja lentoliikenne. Valtio-omisteisten yhtiöiden talousvalvonta on
hyvin puutteellista, sillä vain kokonaisbudjetti ilman tarkempia budjettirivejä tuodaan parlamentin nähtäväksi.
Myanmarin rauhanprosessi etenee hitaasti. Koko maan kattavan tulitaukosopimuksen on allekirjoittanut 10
aseellista ryhmää 21:stä, mutta kaksi suurinta aseellista ryhmää ovat yhä sen ulkopuolella. Aseelliset konfliktit
ovat jatkuneet eri puolilla maata jo 70 vuotta maan itsenäistymisestä lähtien. Rauhanprosessi on linkittynyt
vahvasti poliittisiin eturistiriitoihin ja sen edistymisen kannalta kriittisimpiä kysymyksiä, erityisesti etnisten
vähemmistöjen osalta, ovat tuleva liittovaltiomalli sekä osavaltioiden itsemääräämisoikeuden aste. Rauhanprosessiin linkittyvät läheisesti myös kysymykset luonnonvarojen, kuten erilaisten mineraalien ja metsävarojen
hallinnasta.
Myanmarin rauhanneuvotteluiden kolmas niin kutsuttu Panglong-konferenssi järjestettiin heinäkuussa 2018.
Konferenssin konkreettiset tulokset olivat suhteellisen vaatimattomia. Positiivista oli, että kaikki etniset aseelliset ryhmät, myös aseleposopimuksen ulkopuoliset, oli kutsuttu mukaan. Myös kansalaisyhteiskunta sai osallistua konferenssiin entistä laajemmin. Odotettavissa on vielä kolme rauhankonferenssia nykyisen hallituksen
kaudella. Hallituksen kannalta vuosi 2018 onkin tärkeä vuosi, jonka aikana sen olisi näytettävä, että rauhanprosessissa tapahtuu edistystä. Tämän jälkeen katseet kääntyvät jo vuonna 2020 järjestettäviin vaaleihin ja
rauhanneuvottelujen odotetaan hidastuvan vaaleihin kohdistuvan huomion takia.
Vuotta 2018 ovat leimanneet Rakhinen osavaltion tapahtumat sekä niiden herättämät kansainväliset reaktiot.
Syksyn 2017 jälkeen Rakhinesta on paennut yli 700 000 Rohinga väestöön kuuluvaa ihmistä Bangladeshiin.
Rohingoihin kohdistuneiden hyökkäysten takana on suurelta osin ollut maan armeija, jota siviilihallitus ei
kontrolloi. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen sekä YK:n asettaman tutkintakomission mukaan armeija on
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Suomen ja Myanmarin välinen kauppa
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osallistunut vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälinen yhteisö on vaatinut puolueetonta selvitystä tapahtumista sekä ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneiden tuomista oikeuden eteen. Myanmarin siviilihallitus
ei ole tuominnut tapahtumia ja se yrittää tasapainoilla tilanteessa, jossa toisella puolella on armeijan vaatimus
vakauden ylläpitämisestä kovinkin keinoin, toisella puolella länsimaiden ja useiden kansainvälisten järjestöjen
tuomitsemat vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja vaatimukset tilanteen korjaamisesta.
Rakhinen kriisillä on ollut useita seurauksia. Rakhinen tilanteen vaatima huomio on heikentänyt entisestään
hallituksen kykyä ajaa tarvittavia maan hallintoon ja talouteen liittyviä uudistuksia. Etnisten vähemmistöjen
luottamus Aung San Suu Kyin johtamaan hallitukseen on heikentynyt, minkä lisäksi monien kansainvälisten järjestöjen sekä länsimaiden luottamus on ollut vakavasti koetuksella. Sanan- ja lehdistönvapaus on heikentynyt
viimeisen vuoden aikana. Länsimaisten turistien määrä on vähentynyt huomattavasti vaikuttaen turismista
elinkeinonsa saaviin, samanaikaisesti Aasiasta tulevien turistien määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt.
Myanmar tulee myös jatkossa olemaan kansainvälisen huomion kohteena. Hidas edistyminen Rakhinen humanitaarisen kriisin hoitamisessa saattaa vaikuttaa negatiivisesti sekä kehitysrahoittajien että länsimaisten
yritysten kiinnostukseen maata kohtaan. Aasian maiden toimintaan sillä tuskin on vastaavaa vaikutusta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Talouden uudistaminen on edennyt Myanmarissa, vaikkakin elinkeinoelämän toiveita hitaammin. Vastikään
on hyväksytty uusi yritystoimintalaki ja uusi investointilaki. Yritystoimintalaki sallii nyt ulkomaisille yrityksille
35 prosentin omistuksen myös sellaisilla sektoreilla, jotka olivat aiemmin avoinna vain kotimaisille yrittäjille.
Uuden yritystoimintalain kautta pyritään myös vahvistamaan yritystoimintaan liittyvää läpinäkyvyyttä. Sekä
ulkomaisten että kotimaisten yritysten tulee käyttää uutta sähköistä Myanmar Companies Online (MyCO)
järjestelmää rekisteröidessään uutta yritystä. Läpinäkyvyyden lisäksi sähköisen rekisteröitymisjärjestelmän
on tarkoitus vähentää rekisteröitymiseen liittyvää byrokratiaa.
Erityisesti finanssi- ja pankkisektorin asteittainen vapautuminen on ollut askel kohti normaaleja kauppa- ja
investointisuhteita. Iso askel oli myös vuoden 2016 rahoituslaitoslaki, joka toi maalle ja alalle kattavampaa
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sääntelyä sekä kansainvälisiä standardeja ja käytäntöä. Uudistuksista huolimatta Myanmar on silti edelleen
aivan hännillä maailman maiden joukossa mitattaessa yritystoiminnan helppoutta. Myös korruptio on edelleen
laajaa.
Myanmar on ollut Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ja vapaakauppa-alueen ASEANin jäsenvaltio
vuodesta 1997. Jäsenyyden johdosta Myanmarilla on erityyppisiä kauppasopimuksia esimerkiksi Australian
ja Uuden-Seelannin (AANZFTA), Kiinan (ACFTA), Intian (AIFTA), Japanin (AJCEP) ja Etelä-Korean (AKFTA)
kanssa. Myanmarilla on myös vapaakauppasopimuksia Yhdysvaltojen (Myanmar-US FTA) kanssa sekä GSPkauppasopimus EU:n kanssa. Lisäksi Myanmar on mukana Bengalinlahden vapaakauppa-alue-sopimuksessa
(BIMSTEC). Myanmar on ollut WTO-jäsen vuodesta 1995.
Vuonna 2012 Myanmar pääsi ”Everything but Arms” (EBA)-menettelyyn, joka on osaa EU:n GSP-järjestelmää.
EBA-kauppaetuuksilla annetaan tullietuja kehitysmaiden alkuperätuotteille yksipuolisesti ja tullietuuksien
saaminen edellyttää, että tuotteet ovat peräisin kyseisestä edunsaajamaasta. Näin ollen kaikilla Myanmarista
EU:n alueelle tulevilla tuontituotteilla tullitariffi on nolla prosenttia lukuun ottamatta aseita ja ampumatarvikkeita. Tariffi vientitavaroilla Myanmariin oli vuonna 2017 yhdistettynä 6,5 prosenttia (simple average MFN).
Palveluviennissä Myanmariin ei WTO:n GATS-järjestelmän kautta ole erikoissäädöksiä. EBA-menettely edellyttää kumppanimaan sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Julkisuudessa on esitetty arvioita siitä,
että Myanmarin tämänhetkinen humanitaarinen kriisi saattaa vaarantaa maan EBA-sopimuksen EU:n kanssa.
Esimerkiksi EU:n ja Myanmarin välistä investointisuojasopimusta koskevat neuvottelut, jotka olivat jo aivan
loppusuoralla, on pistetty jäihin johtuen Rakhinen tilanteesta.
Myanmarin etnisestä konfliktista johtuen Euroopan Unioni, USA ja Kanada ovat asettaneet asekauppaan liittyviä pakotteita. Rakhinen tilanteesta johtuen myös yksittäisiä armeijan edustajia on asetettu pakotelistalle.
Muuhun kaupankäyntiin liittyviä pakotteita ei ole asetettu. EU:lta kielletään aseviennin lisäksi kaksikäyttötuotteiden vienti sotilaallisiin tarkoituksiin tai Myanmarin rajapoliisille, ja samalla kielletään televiestinnän
tai Internetin valvontaan tarkoitetun teknologian ja ohjelmistojen vienti.
Myanmar on ollut WTO:n jäsen vuodesta 1995 lähtien. Myanmar luokitellaan kuitenkin edelleen LDC-maaksi
(Least Developed Country), joten maan ei tarvitse soveltaa lähes mitään TRIPS:in säännöksiä heinäkuuhun 2021
saakka. Myanmar on ollut myös WIPO:n jäsen vuodesta 2001 lähtien, mutta Myanmarilta puuttuu edelleen
omia aiheeseen liittyviä säädöksiä. Uusien immateriaalioikeus-lakien luonnokset valmistuivat jo vuonna 2014
ja ne lähetettiin eteenpäin parlamenttiin kesällä 2017, mutta asia on yhä kesken. Valmistelussa olevat säädökset koskevat tavaramerkkiä, patenttia, tekijänoikeutta ja teollista muotoilua. Lakien yhteydessä perustettaisiin
myös Myanmarin ensimmäinen immateriaalioikeustoimisto (MIPO).
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SINGAPORE
SINGAPORE
Maa ............................................................................................................................... Singapore
Pääkaupunki ............................................................................................................. Singapore
Väkiluku ...........................................................................................................................5,9 milj.
BKT ..................................................................................................................... 323.9 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................93,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.6 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 0 % | 24.8 % | 75.2 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 2.2 %
Kaupungistumisaste .......................................................................................100% (2018)
DB 2018 RANK ...........................................................................................................................2
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Singapore on maailman ehkä helpoin liiketoimintaympäristö. Sen vahvuuksia ovat vakaa sisäpoliittinen tilanne, sääntöpohjainen, ei korruptoitunut liiketoimintaympäristö, koulutettu ja
englantia puhuva väestö, hyvä infrastruktuuri ja edullinen verotus. Singaporessa toimii noin 150
suomalaisyritystä. Se on markkina-alueena pieni, mutta toimii hyvin pilotti- ja referenssimarkkinana ulkomaisille firmoille, jotka pyrkivät Singaporessa lokalisoimaan tuotantonsa Aasian
muita markkinoita varten tai etsivät sieltä käsin kumppaneita ja rahoitusta. Singaporen 5,9 miljoonan asukkaan kaupunkivaltio varautuu tulevaisuuden haasteisiin, joina se kokee globaalin
talousarkkitehtuurin siirtymisen kohti Aasiaa, protektionismin lisääntymisen, teknologisen ja
digitaalisen murroksen sekä Singaporen demografisen kehityksen väestön ikääntyessä nopeasti.
Vuoden 2017 talouskasvu oli 3,6 prosenttia ja sen odotetaan jatkuvan.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Singaporen talous on lähtenyt taas vakaampaan kasvuun finanssikriisin ja vuonna 2014 tapahtuneen öljyn
hintojen laskun jälkeen. Vuosiarvio on 3,5 prosentin luokkaa, mutta ajoittain on jo ylitetty 4 prosentin kvartaalikasvu. Kasvun moottorina on vielä ollut teollisuustuotanto, erityisesti elektroniikkateollisuus ja tarkkuustekniikka (precision engineering), mutta palveluiden arvioidaan nousevan suurimmaksi talouskasvun veturiksi Singaporen vahvistuessa finanssikeskuksena. Palveluiden osuus bruttokansantuotteesta on jo nyt 2/3. Erityisesti
finanssi- ja vakuutusalan palvelut kasvavat nopeasti. Öljyn hinnan käännyttyä taas nousuun, kovia kokenut
öljy- ja merialakin on taas vahvistamassa asemiaan.
Singapore elää ulkomaankaupasta. Ulkomaankaupan arvo on kolme kertaa sen bruttokansantuotteen suuruinen. Se toimii myös logistiikkakeskuksena ja kauppareittien solmukohtana. Viime vuonna ulkomaankaupan
arvo oli 373,2 miljardia dollaria. 3/4 kaupasta menee muihin Aasian maihin ja 9,5 prosenttia Eurooppaan.
Singaporen konttisatama on maailman toiseksi suurin ja uutta megasatamaa rakennetaan.

Ulkoasiainneuvos Paula Parviainen on Suomen Singaporen suurlähettiläs
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Suurimpana uhkana Singaporessa nähdään Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan kiihtyminen ja sen
vaikutukset alueelle, joita ei vielä osata täysin arvioida. Singapore on suurin investoija Kiinassa, ja Kiinan suurin ulkomaisten investointien kohde on Singapore Yhdysvaltain aseman heikennyttyä lisääntyneen poliittisen
epävakauden vuoksi. Singapore koetaan houkuttelevana kohteena myös Kiinan Silkkitien (BRI, Belt and Road
Initiative) näkymien vuoksi.
Suomen ja Singaporen välinen kauppavaihto on noin 400 miljoonaa euroa perinteisissä tullitilastoissa. Suurimpia vientituotteita ovat koneteollisuuden tuotteet ja sama pätee tuontiin. Singaporessa toimii suomalaisia
yrityksiä, joiden Singaporessa tai Singaporen kautta muualla Aasiassa tuottama tulos ei näy kauppatilastoissamme. Tällaisia ovat muun muassa Neste, Kone, Nokia, Aalto Executive education. Palvelut, konsultointi ja
jälkimarkkinointi, mukaan lukien huoltotoiminta tuovat tulosta, joka ei ole samalla tavoin tilastoitua kuin
perinteinen kauppavaihto. Suurin investointi Suomesta Singaporeen on Nesteen biodieseljalostamo, joka on
toiminut vuodesta 2010 menestyksellisesti Singaporen Tuasissa. Neste suunnittelee jalostamon laajennusta
tulevina vuosina.
Singaporelaisinvestoinnit Suomeen ovat vähäisiä, ja Suomea on jokseenkin vaikea markkinoida singaporelaisille investointikohteena, vaikka Singaporessa on paljon pääomaa, joka etsii uusia sijoituskohteita. Monet
Euroopan maat koetaan tutumpina ja houkuttelevat muun muassa edullisen veropolitiikkansa ja sijoitushoukuttimien vuoksi.
Suomella ja suomalaisella osaamisella on hyvä maine Singaporessa. Erityisesti koulutus- ja innovaatiojärjestelmämme ovat olleet Singaporen kiinnostuksen kohteena jo parin vuosikymmenen ajan ja Suomesta on käyty
hakemassa oppia niin koulutuksen uudistamiseen kuin innovaatioarkkitehtuurin luomiseen. Kaikki Singaporen
hallituksessa opetusministerin salkkua joskus hallinneet ministerit ovat vierailleet Suomessa. Kiinnostavana
koetaan koulutusjärjestelmämme niin sanottu pehmeämpi puoli, eli kaikkien mukaan ottaminen, tukiopetus,
liikunnan lisääminen ja luovuuden kehittäminen. Kasvavaa kiinnostusta osoitetaan myös digitaalisiin opetusmetodeihin ja edutechiin. Toinen alue, jossa yhteistyömme tiivistyy, on terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä
yksilöllistetty terveys ja vanhusten hoito.
Vuonna 2017 Suomi näkyi Singaporessa yli sadassa eri Suomi100 -tapahtumassa, jotka Singaporen suurlähetystö, Team Finland ja vapaaehtoisten SF100 yhdistys toteutti yritys- ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tavoitteena oli Suomen tunnettuuden lisääminen ja maakuvamme vahvistaminen niin, että Suomi koettaisiin
varteenotettavana kauppakumppanina, investointikohteena, opiskelupaikkana ja matkailumaana. Monin osin
onnistuttiinkin ja jatkotyötä tehdään tänä vuonna.
Parannuksia taloudellisiin suhteisiimme on odotettavissa, kun Suomi poistaa Singaporen niin kutsutulta verotuksen harmaalta listalta vuoden 2019 alusta ja EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus astuu
voimaan. Nämä molemmat ovat myönteinen signaali Singaporen suuntaan. Suomalaisyritysten on jatkossa
tärkeä perehtyä EU-Singapore -vapaakauppasopimuksen hyötyihin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Singapore on poliittisesti vakaa 53-vuotias kaupunkivaltio, jonka menestyksen on pitkälti luonut maan ensimmäisen pääministerin Lee Kuan Yewn rohkea visio siitä, kuinka pienestä kalastajakylästä voidaan luoda viidessä
vuosikymmenessä yksi maailman rikkaimmista maista, joka pitää kärkisijoja monissa samoissa vertailuissa,
joissa Suomikin pärjää.
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Suomen ja Singaporen välinen kauppa
2013-2017
Tuonti milj. euroa
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Singaporella ei ole luonnonvaroja, ja kasvun taustalla onkin koulutettu väestö, korruptoitumaton poliittinen
johto, joka nauttii korkeaa palkkaa, avoimuus kansainväliselle kaupalle ja sääntöpohjainen järjestelmä. Singaporelaisia on saarella noin 3,6 miljoonaa, yli kaksi miljoonaa väestöstä on ulkomaalaistaustaisia, joko monikansallisten yritysten johtohenkilöitä tai siirtotyöläisiä, jotka tekevät ne työt, joita singaporelaiset eivät halua.
Maan koulutusjärjestelmään on panostettu, ja kaksi maan kuudesta yliopistosta NUS ja NTU nousee raketin
lailla yliopistorankingeissä, ja uudemmatkin tulokkaat SMU, SUTD menestyvät hyvin. Suomen ja Singaporen
välillä on tarkoitus vahvistaa koulutussektorin yhteistyötä ja akateemista vaihtoa.
Pääministerinä on nyt ensimmäisen pääministerin poika, Lee Hsien Loong, joka on ollut tehtävässä vuodesta
2004 alkaen, mutta on sanonut jäävänsä sivuun kuluvan vaalikauden loppuun mennessä vuonna 2021. Silloin
tulee Leen perheen hegemonia mitä todennäköisimmin päättymään. Uusi pääministeri tultaneen valitsemaan
niin sanotun neljännen polven poliittisten johtajien joukosta. Kärkinimiä on nyt kolme: Chan Chun Sing, Ong
Ye Kung sekä Heng Swee Keat. Kukaan ei Singaporessa voi tulla edes ministeriksi yllättäen, taustalla on aina
moniportainen, vuosia kestävä koulutus, jolloin nuoria poliitikkoja valmennetaan vastuuseen antamalla näille
tehtäviä apulaisministerin roolissa eri ministeriöissä.
Singapore aloitti ”Smart Nation” strategiansa vuonna 2014 ja on siitä lähtien systemaattisesti rakentanut
älyvaltiota panostamalla digitalisointiin voimakkaasti. Hallinnon digitalisointiin katsotaan mallia myös Virosta.
Smart Nation strategian toimeenpanosta vastaa pääministerin kanslian alla suoraan toimiva yksikkö SNDGO.
Strategia sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:
1.

Kansallinen digitaalinen identiteetti (National Digital Identity)

2.

Sähköinen maksaminen (e-payments)

3.

Smart Nation Sensor Platform ja IoT, sensorien hyödyntäminen myös kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisessä

63

Singapore
4.

Smart Urban Mobility, tekoälyn ja autonomisten kulkuvälineiden hyödyntäminen
ja julkisen älykkään liikenteen kehittäminen

5.

Moments of Life, kansalaisen elämänsä aikana tarvitsemat hallinnon palvelut sähköisesti.

Vuonna 2017 ”Tulevaisuuden talouskomitea” Committee for Future Economy antoi loppuraporttinsa, jonka
perusteella Singaporea alettiin uudistaa sektori sektorilta. Talous oli rakenneuudistuksen tarpeessa. 23:lle eri
sektorille laadittiin Industry Transformation Maps (ITM’s) jotka muodostavat kartan siihen, miten kukin sektori
tullaan modernisoimaan niin, että ne sopeutuvat digitaaliseen murrokseen, että työvoima pysyy muutoksessa
mukana ja Singapore säilyttää kilpailukykynsä ja relevanssinsa.
Suomalaisilla yrityksillä on paljonkin annettavaa Singaporen älyvaltiokehitykseen. Erityisesti kyberturvallisuus
on alue, joka on erityisen kehittämisen alla. Heinäkuussa 2018 valtion terveysviranomaisen tietokoneisiin tehtiin kyberhyökkäys, ja 1,5 miljoonan kansalaisen terveystiedot joutuivat vääriin käsiin. Singaporen kansalliset
virastot käyttävät hackathoneja ja public-private innovaatiotyöpajoja ja haastekilpailuita keinoina löytää uusia
innovatiivisia ratkaisuita huomisen haasteisiin. Näihin on mahdollista myös ulkopuolisten toimijoiden osallistua.
Singapore on myös vuoden 2018 ASEAN puheenjohtajuutensa aikana lanseerannut ASEAN Smart Cities –verkoston, johon yhteensä 26 kaupunkia Kaakkois-Aasian maista on tulossa mukaan. Marraskuussa 2018 ASEANin
huippukokouksessa julkistetaan toimintasuunnitelma ASCN:lle.
Singaporea voidaan kaikin tavoin pitää modernina menestystarinana, se on noussut 53 vuoden itsenäisyytensä aikana maailman vauraimpien maiden joukkoon ja on edelläkävijä monilla sektoreilla. Ulkopolitiikassaan
Singapore haluaa olla hyvissä väleissä kaikkien kanssa, ja se on onnistunut tasapainottelemaan Yhdysvaltain ja
Kiinan suhteissaan. Singapore on ASEANin perustajavaltioita. Maalla on vahvat puolustusvoimat ja sisäiseen
turvallisuuteen panostetaan modernia teknologiaa hyödyntäen. Miehillä on pakollinen armeija, joka kestää
kaksi vuotta ja heitä kutsutaan säännöllisesti uudelleen koulutukseen reservistä. Kansalaistottelevaisuus on
korkealla tasolla, länsimaisesta demokratiasta ei käytännössä yhden valtapuolueen järjestelmässä voi puhua.
Kansalaisten etu on kuitenkin poliitikkojen päämotiivi ja kansanedustajat tapaavat vaalipiirinsä äänestäjiä jatkuvasti. Näin voidaan varmistaa myös se, että yllätyksiä ei ruohonjuuritasolta tule. Päämotiivina on hallitsevan
Peoples’ Action Partyn pysyminen vallassa.
Vaikka Suomi ja Singapore voivat yleensä ylpeillä loistavilla sijoituksilla kansainvälisissä vertailuissa, on maidemme välillä yksi merkittävä ero. Singapore on sanan- ja median vapaudessa Venäjääkin alhaisemmalla sijalla.
Media onkin hallituksen tarkassa valvonnassa ja itsesensuuri toimii. Kampanja valeuutisia vastaan on aktiivista.
Singapore on myös Arktisen neuvoston pysyvä tarkkailijajäsen ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen estämiseksi ja on mukana tiedettä ja koulutusta tukien myös arktisen alueen kehityksessä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Singapore on avoin talous, ja kuuluu vahvoihin vapaakaupan puolustajiin. Suurimpana uhkana koetaankin
protektionismin lisääntyminen. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota tulee varmasti vaikuttamaan Singaporen
talouteen ja tuotantoon. Singapore on myös mukana 32 vapaakauppajärjestelyssä yhteensä 21 maan kanssa
ja uusia neuvotellaan.
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Suomalaisyritysten kannalta merkittävin on EU-Singapore -vapaakauppasopimus, jonka odotetaan astuvan
voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Kyseessä on moderni sopimus, joka avaa yrityksillemme uusia mahdollisuuksia helpottamalla vientiä Singaporeen ja alentamalla kaupan oheiskustannuksia. Sopimuksen voimaan
tulon myötä tullit poistuvat ja toimintaympäristö vakautuu. Teknisiä kaupan esteitä tullaan myös purkamaan.
Päällekkäisiä tarkistuksia karsitaan, kuluttajaelektroniikan, telekommunikaatiolaitteiden ja moottoriajoneuvojen sekä niiden osien markkinoillepääsy nopeutuu. Sopimus tulee säästämään yritysten aikaa ja rahaa. Sopimus
tulee lisäksi vapauttamaan palveluiden kauppaa entisestään kansainväliselle kilpailulle. Sopimus edistää suomalaisten yritysten palveluvientiä muun muassa televiestinnän, tietotekniikan ja tietopalveluiden toimialoilla
sekä ympäristö-, insinööri-, arkkitehti- ja meriliikennepalveluissa. Myös osallistuminen viranomaishankintoihin
helpottuu. Lisää mahdollisuuksia avautuu muun muassa valtiollisesta vedenjakelusta huolehtivan viraston
(PUB), kansallisen ympäristöviraston (NEA) ja energiaviraston hankkeissa. Singapore haluaa nousta puhtaan
teknologian edelläkävijäksi. Sopimus tulee tältä osin helpottamaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita
seuraavasti: 1. Hankkeissa ei saa vaatia paikallista osuutta tai paikallista kumppania. 2. Hankkeita koskevan
päätöksenteon, sertifioinnin sekä lisensoinnin on oltava läpinäkyvää ja syrjimätöntä. 3. Käytäntöjen tulee pohjautua kansainvälisiin standardeihin.
Singapore on ratifioinut Trans Pacific Partnership (CPTPP) -sopimuksen, jonka odotetaan astuvan voimaan pikapuoliin 11 valtion välillä Yhdysvaltain jäätyä pois valmiiksi neuvotellusta sopimuksesta viime vuonna Trumpin
tultua valtaan. Singapore toimii myös vuonna 2018 ASEANin puheenjohtajamaana. Sen tavoitteena on saattaa
valmiiksi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) vapaakauppaneuvottelut, joissa on mukana
10 ASEANin maan lisäksi myös Kiina, Intia, Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Etelä-Korea. RCEP ei ole yhtä moderni ja kunnianhimoinen sopimuksena kuin TPP, mutta Kiinan ja Intian mukana olo vahvistaa sen merkitystä.
ASEANin alueen (Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa ja Vietnam) talouskasvu on keskimäärin huima kuusi prosenttia vuodessa. Aasian markkinat ja etenkin Kaakkois-Aasian markkinat ovat tällä hetkellä maailman tärkein kasvun moottori. ASEAN -maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on kasvanut seitsemässä vuodessa 80 prosenttia ja ASEANista on mahdollista tulla maailman
suurimpia talousalueita. ASEANin talousalue lanseerattiin 31.12.2015, mutta sen käynnistyminen on alkanut
hitaasti. ASEAN on kuitenkin 630 miljoonan ihmisen yhteisönä suurempi kuin EU tai Pohjois-Amerikka. Talouskasvu alueella on 5,5 prosentin luokkaa ja Singaporea lukuun ottamatta väestö on varsin nuorta keski-iältään.
Suurempia kaupan esteitä ei Singaporessa ole. Singaporeen on ulkomaalaisenkin helppoa perustaa yritys. Economic Development Board (EDB) auttaa Singaporeen etabloituvia yrityksiä ja se tarjoaa hyviä etuja niille, jotka
tuovat uutta osaamista ja luovat uusia hyviä työpaikkoja singaporelaisille. Rekrytointi on joskus vaikeaa, singaporelaiset ovat koulutettuja, mutta eivät aina taivu uudenlaisia ajatusmalleja vaativiin tehtäviin. Myös Ministry
of Manpowerin rajoitukset ulkomaisen työvoiman lupapolitiikkaan koetaan hankalina, koska Singaporen hallitus haluaa pitää huolta ensisijaisesti omista kansalaisistaan ja varmistaa, että nämä saavat hyviä työpaikkoja.
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SRI LANKA
LANKA
SRI
Maa ..................................................................................................................................Sri Lanka
Pääkaupunki ...................................................Colombo / Sri Jayewardenepura Kotte
Väkiluku ........................................................................................................................ 22,4 milj.
BKT ........................................................................................................................87.6 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................12,800 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.1 %
Inflaatio................................................................................................................................. 6.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......7.8 % | 30.5 % | 61.7 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 4.5 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................18.5 % (2018)
DB 2018 RANK ..................................................................................................................... 111
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Sri Lanka on 22 miljoonan asukkaan nopeasti kehittyvä keskitulotason maa. Maan talous on
kasvanut yhtäjaksoisesti viimeiset 16 vuotta. Sri Lanka pyrkii laajentamaan taloussuhteitaan ja
avaamaan talouttaan kansainväliselle kaupalle. Sri Lankan tavoitteena on nousta Intian valtameren keskukseksi Singaporen esimerkin mukaan. Sri Lankan talouden haasteena ovat velkaantuneisuus sekä rakenteelliset ongelmat.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Sri Lanka on 22 miljoonan asukkaan keskitulotason maa (bruttokansantuote vuonna 2017 noin 87 miljardia
dollaria). Vuonna 2009 päättyneen, yli 25 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen maan talouskasvu on ollut
vakaata 3 – 7 prosenttia vuodessa. Vuonna 2017 Sri Lankan talouskasvu oli 3,1 prosenttia maata vaivanneiden
hankalien sääolojen vuoksi. Keskuspankki arvioi talouskasvun olevan tänä vuonna 5 prosenttia – riippuen säistä. Talouskasvuennustetta jouduttaneen laskemaan maata vaivanneiden tulvien seurauksena.
Maassa on paikalla pysyvästi alle kymmenen suomalaisyritystä, mutta kiinnostus Sri Lankaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi ja uusia yrityksiä on tulossa. Useat suuret suomalaisyritykset ovat selvittäneet mahdollisuuksia käynnistää investointeja ja liiketoimintaa Sri Lankalla. Yritysten toimintaedellytysten helpottamiseksi
Suomen ja Sri Lankan välillä allekirjoitettiin kesäkuussa 2018 toteutetun Team Finland -vierailun yhteydessä
kolme sektoriministeriöiden välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa: digitalisaation, ammatillisen koulutuksen sekä
terveysalan yhteistyön aloilla. Samalla eräät suomalaisyritykset allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjat srilankalaisten kumppaniensa kanssa. Lisäksi Suomella ja Sri Lankalla on yhteinen julistus yhteistyöstä energiasektorilla.
Maatalous on perinteisesti muodostanut Sri Lankan talouden perustan ja se työllistää merkittävän osan maan
väestöstä. Maatalouden osuus maan bruttokansantuotteesta tosin on vain 10 prosenttia. Pienestä bruttokansantuoteosuudesta huolimatta maatalous työllistää valtaosan Sri Lankan väestöstä. Palvelut muodostavat noin
60 prosenttia ja teollisuus noin 30 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ulkomailla työskentelevien siirtotyöläisten rahalähetysten arvo on noin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ne ovat keskeinen tulonlähde Sri
Lankalla. Matkailusta saatavien tulojen odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

Vastuuvirkamies Petri Wanner vastaa Sri Lankasta ja Nils Kåll oli korkeakouluharjoittelijana ulkoministeriön Etelä-Aasian
yksikössä
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Talouskasvu perustuu pääosin kulutuskysynnän, matkailun lisääntymiseen, ulkomaisiin investointeihin sekä
julkisen sektorin infrastruktuurihankkeisiin. Talouskasvusta, köyhyyden vähentymisestä sekä elinolojen parantumisesta huolimatta tuloerot ovat Maailmanpankin mukaan kasvussa. Vaikka työttömyys on viime vuosina
laskenut alle 5 prosentin tasolle, nuorisotyöttömyys on korkeampaa ja naisten osallistuminen työelämään
matalaa (vain noin 30 prosenttia työvoimasta).
Maalla on Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n talouden rakenneuudistuksia tukevan Extended Fund Facility
-talousohjelma vuoteen 2019 saakka. Makrotaloudellinen tilanne jatkuu haastavana, budjettivaje korkeana ja
valuuttavarannot suhteellisen pieninä. Makrotalous on osoittanut vakiintumisen merkkejä, kun muun muassa
verotulopohja on laajentunut huhtikuussa 2018 voimaantulleen uuden verolain myötä. Arvonlisävero on nostettu 15 prosenttiin ja sen nousu edelleen on mahdollista. Verotulojen uskotaan kasvavan merkittävästi. Tosin
verotulot tulevat pääasiassa suorina arvonlisäveroina, koska tuloveroa maksaa vain 18 prosenttia väestöstä.
Kaikkineen tavoitteena on maan kotimarkkinoiden elvytys ja kulutuksen lisääminen.
Korkean ulkomaisen velan vuoksi Sri Lanka on altis valuuttariskeille. Edellisen hallituksen velanotto etenkin
Kiinalta oli runsasta. Velan osuus maan bruttokansantuotteesta on noin 70 prosenttia. Velasta 15 miljardia
dollaria erääntyy maksettavaksi vuosien 2019 ja 2022 välisenä aikana. Valtionyhtiöiden yksityistäminen on
ollut hidasta ja osa tuottaa merkittävää tappiota, kuten esimerkiksi Sri Lankan Airways. Taloutta rasittaa myös
puolustusvoimien suuri budjetti, joka on viime vuosina kasvanut sisällissodan päättymisestä ja kansainvälisen
yhteisön arvostelusta huolimatta. Talouskasvun takaamiseksi velanottoa pitäisi rajoittaa ja tuotantoa monipuolistaa sekä parantaa tuottavuutta. Velanottaminen ei näytä vähentyvän lähitulevaisuudessa. Sri Lanka
pyrkii monipuolistamaan varsin maatalousriippuvasta talouttaan panostamalla muun muassa digitalisointiin.
Lisäksi tarvittaisiin rakenteellisia uudistuksia ja toimia korruption kitkemiseksi. Transparency Internationalin
luokituksissa Sri Lanka sijoittui vuonna 2017 sijalle 91/180. Korruptio jarruttaa maan talouden kehitystä.
Maailmanpankin raportin mukaan kasvua ja kilpailukykyä rajoittaa työmarkkinoiden muutoksen mukanaan
tuoma työvoiman osaamisvaje. Koulutusjärjestelmä ei enää vastaa markkinoiden tarpeita. Sri Lankan edellytykset vastata työelämän muutoksiin ovat kaikesta huolimatta hyvät, sillä esimerkiksi aikuisten lukutaitoprosentti
oli maassa vuonna 2015 noin 93 prosenttia, eli selkeästi yli sekä Eteläisen Aasian, että maailman keskiarvon.
Sri Lankan kauppatase on ollut pitkään negatiivinen. Pääosa kauppataseen vajeesta syntyy polttoaineiden ja
ajoneuvojen tuonnista. Viime vuosina vienti on kasvanut nopeammin kuin tuonti, mutta silti kauppataseen vaje
on kasvanut, vaikkakin vajeen kasvuvauhti on hidastunut. Sri Lankan tärkeimmät vientituotteet ovat tekstiilit,
tee, kookos ja kumi. Tuontituotteista merkittävin on öljy sekä kaivannaistuotteet, ruokatarvikkeet sekä koneet
ja kuljetuslaitteet. Sri Lankan vientitulot ovat kasvaneet ennätyslukemiin, mutta kasvava tuonti erityisesti öljyn
hinnan nousun vuoksi lisää kauppataseen alijäämää.
Maan merkittävimmät kauppakumppanit ovat EU, Kiina, Yhdysvallat, Japani sekä Arabiemiirikunnat. Sri Lankalla on vapaakauppasopimuksia muun muassa Singaporen ja Intian kanssa, ja maa on reipas neuvottelemaan
uusista sellaisista. Vapaakauppasopimusten verkostolla Sri Lanka pyrkii edistämään tavoitettaan nousta koko
Etelä-Aasian kaupan keskukseksi.
Ulkomaiset investoinnit Sri Lankalle olivat viime vuonna ennätykselliset 1,37 miljardia dollaria. Sri Lankan maksutase kääntyi viime vuonna positiiviseksi, mutta silti maan valuutta rupia on heikentynyt hieman. Inflaatio
on pysytellyt matalana 4 – 5 prosentin välissä.
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Sri Lankan palaaminen EU:n GSP+ ohjelmaan toukokuussa 2017 edesauttaa vientiä EU-alueelle. Lisäksi EU
rahoittaa toimintaa EU-Sri Lanka -vienninkehittämishankkeen yhteydessä; toimintaan kuuluu muun muassa
viennin sektoripohjan monipuolistaminen sekä kansallisen vientistrategian kehittäminen Sri Lankalle GSP+:n
hyötyjen maksimoimiseksi. Suomen kauppavaihto Sri Lankan kanssa on suhteellisesti pieni ja kauppatase
huomattavasti miinuksella. Vuonna 2017 Suomen tavaravienti Sri Lankaan oli noin 5.5 miljoonaa euroa ja
tuonti Sri Lankalta noin 22,8 miljoonaa euroa. Suurimmat tuoteryhmät tuonnin puolella ovat vaatteet, kumi
ja kumitavarat sekä kahvi ja tee. Viennin puolella toisaalta suuremmat tuoteryhmät ovat mekaaniset laitteet,
sähkökoneet ja -laitteet sekä paperi, kartonki ja pahvi. Myös palvelukaupassa on parantamisen varaa viennin
puolesta. Suomen palvelukaupan vienti Sri Lankaan oli vuonna 2017 2 miljoonaa euroa, mutta tuonnin puolella jopa 17 miljoonaa euroa. Edellisinä vuosina palvelutuonnin määrä Sri Lankalta on ollut alle kaksi miljoona
euroa vuodessa, joten kehitystä on kiinnostavaa seurata. Virallisia tilastoja suorista sijoituksista, välittömän
sijoittajan kotimaan mukainen, Suomesta Sri Lankaan ja toisin päin ei tällä hetkellä ole.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Sri Lankan sisäpoliittiseen tilanteeseen heijastuu vuonna 2009 päättynyt yli 25 vuotta kestänyt sisällissota,
jossa maan pohjoisosissa asuvat tamiilit taistelivat sinhaleesienemmistön johtamaa hallitusta vastaan. Sota
päättyi maata tiukasti hallinneen (2005 – 2015) presidentti Rajapaksan johdolla ampumalla siviilien suoja-alueille, joissa tamiilitaistelijat olivat piilossa. Rajapaksa hävisi tammikuun 2015 presidentinvaalit Sirisenan
tultua valituksi maan presidentiksi. Sisällissodan voittajana Rajapaksa nauttii sankarin mainetta ja hänellä on
laaja kannatus.
Maan johdossa ovat vahvoista valtaoikeuksista nauttiva presidentti Sirisena (SLFP; Sri Lanka Freedom Party)
sekä pääministeri Wickremesinghe (UNP; United National Party). SLFP ja UNP muodostivat ensimmäistä kertaa maan historiassa yhtenäisyyshallituksen UNP:n noustua maan suurimmaksi puolueeksi vuoden 2015
parlamenttivaaleissa. Yhtenäisyyshallitus asetti tavoitteekseen uudistaa perustuslakia, vähentää presidentin
valtaoikeuksia, taistella korruptiota vastaan, avata maan taloutta ja edistää maan sovintoprosessia ja ihmisoikeuksia.
Hallitus ei ole täysin kyennyt saavuttamaan asettamiaan tavoitteitaan. Syitä on useampia, mutta keskeisimpiä
ovat olleet SLFP:n sisäinen valtataistelu sekä SLFP:n ja UNP:n epäluuloiset suhteet – puolueita yhdisti vain Rajapaksan vallasta poispitäminen. Hallitukselle uskollisten kansanedustajien määrä pyrittiin saamaan korkeaksi
nimeämällä hyvin laaja hallitus, jossa on ollut ministereinä tai varaministereinä reilut 1/3 kansanedustajista.
Laaja hallitus on johtanut tehottomuuteen. SLFP hajosi helmikuun 2018 paikallisvaalien alla, kun Rajapaksa ja
hänen kannattajansa perustivat SLPP-puolueen (SLPP; Sri Lanka Podujana Peramuna). SLFP:n ja UNP:n väliset
kiistat eskaloituivat paikallisvaalien alla ja koko hallitusyhteistyö oli uhattuna, kun UNPP voitti paikallisvaalit.
Kriisin seurauksena hallitusta jouduttiin uudistamaan, sillä osa SLFP:n nimeämistä ministereistä kannatti opposition pääministeri Wickremesinghelle esittämää epäluottamuslausetta, mikä ei kuitenkaan mennyt läpi.
Näyttää siltä, että hallitus ei pysty toteuttamaan vaalilupaustaan eli luomaan maalle uutta demokraattisempaa perustuslakia. Myöskään vaalilupaus korruption kitkemisestä, sovintoprosessin edistämisestä eivät ole
toteutuneet kuin osittain.
Seuraavat presidentinvaalit pidetään loppuvuodesta 2019. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rajapaksalaisten
SLPP voittanee vaalit, koska nykyisellä presidentillä ei ole suurta kannatusta ja eripura SLFP:n ja UNP:n välillä on
suuri, joten yhteistä ehdokasta ei välttämättä tällä kertaa löydy. Keväällä 2020 pidettävät parlamenttivaalien
voiton uskotaan menevän SLPP:lle myös. Koska nykyistä hallitusta pidetään kansan keskuudessa tehottomana
ja ikäviä päätöksiä tehneenä eripuraisena hallituksena.
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Suomen ja Sri Lankan välinen kauppa
2013-2017
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Lähde: Tullihallitus

Hallitus löysentänee talouspolitiikkaansa ennen vaaleja, mikä johtaa valtion velkaantumisen kasvuun. Hallitus
on toteuttamassa isoja hankkeita niin maan Länsi- kuin Itä-osissa. Hallitus ei myöskään toteuttane tiukennuksia verotukseen tai pienennä tukiaisia vaalien lähestyessä.
Seuraavien vaalien voittajiksi epäiltyä SLPP:tä ei nähdä yhtä tiukkan talouskurin edistäjänä, kuin nykyinen
hallitus on ollut. Myöskään tulevan hallituksen linjauksista kansainvälistä yhteisöä ja kansainvälistä kauppaa
kohtaan ei ole täyttä varmuutta.
Kiinalla on merkittävä vaikutus Sri Lankan tilanteeseen ja kuudesosa Sri Lankan lainoista tulee nimenomaan
Kiinalta. Yksi esimerkki siitä, miten voi käydä, kun ei pysty maksamaan takaisin lainojaan, on Hambantotan
satamahanke saaren eteläosassa. Satama rakennettiin Kiinan lainarahalla ja on nyt Kiinan hallussa seuraavat
99 vuotta. Kiinalla on myös mittavia hankkeita pääkaupunki Colombon edustalla. Intia, vaikka onkin lähin naapuri, ei ole ollut erityisen aktiivinen toimija Sri Lankalla, mutta maiden väliset suhteet ovat kuitenkin edistyneet
merkittävästi ja maat käyvät neuvotteluita vapaakauppasopimuksen syventämiseksi.
Sri Lankan yhteiskunta on vapautunut huomattavasti nykyisen hallituksen aikana. Aiemman hallituksen aikana
kansalaisyhteiskunta oli tiukan valvonnan alla ja ilmaisunvapaus oli heikkoa. Nykyinen hallitus on vapauttanut sananvapautta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Tämä on osaltaan syönyt hallituksen kannatusta, koska
hallitusta on voinut haukkua kovin sanoin. Sri Lankan yhteiskuntaa ollaan nykyaikaistamassa hyvää vauhtia.
Digitaalinen kehitys on ottamassa merkittäviä askelia ja tässä on hyvä tilaisuus myös suomalaisille yrityksille.
Maan koulutusjärjestelmää ollaan kehittämässä ja Suomea pidetään mallimaana.
Sri Lankan yhteiskunnallinen vakaus on ollut paranemaan päin sisällissodan päättymisen jälkeen. Toisaalta
sodan jälkipuintia ei juuri ole tehty ja nykyinen hallitus on toiminut asian suhteen hyvin hitaasti. Kadonneiden ihmisten toimisto käynnisti työnsä vasta tänä vuonna. Lisäksi sotilailla on vielä iso osa maan pohjoisosaa
hallinnassaan.
Sri Lankassa on viime vuosina tehty suhteellisesti suuria huumetakavarikkoja. Sri Lankan viranomaisten mukaan pahenevan huumeongelman pysähtymiseksi tarvitaan maassa kovempia otteita. Tämän takia he ovat
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suositelleet, että Sri Lankan tulisi palauttaa kuolemanrangaistus. Tiedotusvälineiden mukaan myös maan presidentti on sanonut olevansa tässä asiassa hallituksen puollella, ja olisi valmis allekirjoittamaan kuolemantuomion toistuviin huumerikoksiin syyllistyneille. Kuolemantuomio on virallisesti ollut käytössä jo kauan, mutta
vuoden 1976 jälkeen kuolemantuomiot on muutettu elinkautisiksi.
Sri Lankan tasa-arvokehitys ei ole ollut erityisen nopeaa. Maassa vallitsevien perinteiden mukaisesti useat
naiset jäävät hoitamaan kotia mentyään naimisiin. Näin on ollut yhteiskuntaluokasta riippumatta. Kuitenkin
talouden kehittymiseksi olisi tärkeää saada naiset mukaan elinkeinoelämään.
Ilmaston muutos koettelee Sri Lankaa ja sen myötä ilmastokysymyksistä on tullut aiempaa tärkeämpiä. Sri
Lanka on kärsinyt kovista tulvista ja toisaalta toisella puolella saarta on kärsitty kuivuudesta. Varautuminen
äärimmäisiin sääilmiöihin on ollut heikkoa. Suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle olisi näihinkin haasteisiin vastaamisessa annettavaa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Sri Lankalla on vapaakauppasopimuksia Singaporen (SLSFTA), Pakistanin (PSFTA) ja Intian (ISFTA) kanssa. Näiden
lisäksi Sri Lanka neuvottelee vapaakauppasopimuksista Bangladeshin ja Kiinan kanssa. Sri Lankalla on myös
Eteläisen Aasian talousalueen vapaakauppasopimus (SAFTA). Tämän lisäksi maalla on etuuskohtelukauppaa
koskeva sopimus Iranin kanssa. Sri Lanka on ollut WTO-jäsen vuodesta 1995. Suomen ja Sri Lankan välillä on
voimassa oleva investointisuojasopimus, kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus, korkotukiluottosopimus
sekä lentoliikennesopimus.
Sri Lankalle myönnettiin jälleen pääsyn GSP+-menettelyyn toukokuussa 2017, seitsemän vuoden tauon jälkeen,
mikä edistää vientiä EU-alueelle. Kauppaetuudet jotka seuraavat GSP+:n myötä ovat merkittäviä Sri Lankalle,
arvioilta 350 miljoonaa dollaria vuodessa, mutta sopimus ei kuitenkin ole heille ilmainen: Sri Lankan tulee sekä
parantaa maan ihmis- ja työoikeuksia että suuntautua enemmän kohti kestävää kehitystä. Analyytikot pelkäävät, että Sri Lankan hallituksen ehdotus palauttaa kuolemanrangaistuksen maan pahenevan huumeongelman
ratkaisemiseksi, saattaisi vaarantaa maan GSP+-sopimusta Euroopan Unionin kanssa.
GSP+-kauppaetuuksien takia, EU:n ja Sri Lankan väliltä on poistettu tulli 66 prosentilta tullinimikkeistä. Tärkeimmät tuonti-tuotteet Sri Lankalta Suomeen, eli vaatteet, kumi sekä kahvi ja tee, ovat esimerkiksi kaikki
tullivapaita. Järjestelmällä annetaan tullietuja kehitysmaiden alkuperätuotteille kuitenkin yksipuolisesti, joten
siksi viennin puolella on tariffeja. Tuonnin puolella arvotulli on nolla kaikilla EU:n asetuksen 978/2012 liitteen
IX tuotteilla. Paljoustulli on myös nolla lukuun ottamatta tuotteita, joiden tulleihin sisältyy myös arvotulleja.
Viennin näkökulmasta, tavaroiden tariffi Sri Lankaan oli vuonna 2017 yhdistettynä 9,3 prosenttia (simple average MFN). Maataloustavaroilla on selkeästi korkeampi tariffi 26,9 prosenttia, verrattuna ei-maataloustavaroiden 6,3 prosenttia. Puutavaroilla ja paperilla on 12,7 prosenttia tariffi, mekaanisilla laitteilla 2,3 prosenttia ja
sähkölaitteilla 6,4 prosenttia. Arvot ovat keskiarvot.
Ulkomaiset sijoittajat voivat investoida kaikkiin taloudellisiin sektoreihin Sri Lankassa, lukuun ottamatta
seuraaviin: rahalainanto-yrityksiin, panttilainaamo-yrityksiin, liikeyrityksiin, jotka tarjoavat henkilökohtaisia
palveluja muutoin kuin matkailuun, ja rannikolla sijaitsevaan kalastustoimintaan. Board of Investment of Sri
Lanka (BOISL) on vastuussa ulkomaisen sijoituksen hyväksymisestä ja avusta läpi koko maan, lukuun ottamatta osakekauppaa Colombon pörssillä. Ulkomaisia sijoituksia, jotka ovat enimmäismäärässään 40 prosenttia
yhtiöstä, hyväksytään automaattisesti, jos liiketoimintoa jatketaan samalla tavalla. Tämä koskee esimerkiksi
rakennus-, koulutus- ja tietoliikennealoja.
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Huhtikuussa 2018 Sri Lankalla tuli voimaan uusi tuloverolaki, Inland Revenue Act (IRA). Yritysten, myös ulkomailla asuville yrityksille, verotaso on nyt maksimissaan 24 prosenttia. Pienillä ja keski-kokoisilla yrityksillä on
alennettu verotaso, joka on 14 prosenttia. Tämä 14 prosentin taso soveltuu myös niille yrityksille, jonka liiketoimintaa pääasiallisesti (80 prosenttia) kohdistuu vientiin, koulutukseen, maatalouteen ja turismiin – palveluina
tai tuotteina. Yleinen arvonlisäverokanta on Sri Lankalla 15 prosenttia.
Muita yksittäisiä sääntely-ympäristön kiinnostavia kohtia ovat: Viljelysmaan yksityisomistus on rajoitettu 50
aariin ja 99,5 prosenttia metsistä on valtion omistuksessa. Työturvallisuusvaatimukset on määritelty Factory
Ordinance Act-laissa, mutta nimensä mukaisesti se kattaa vain tehdastyön. Kaikki toimialat kattava yhtenäinen työturvallisuuslainsäädäntö puuttuu Sri Lankalla toistaiseksi kokonaan. Sri Lanka on ollut WIPO:n (World
Intellectual Property Organization) jäsen vuodesta 1978. Maalla on toimiva immateriaali-oikeusjärjestelmä
vuodesta 2003.
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THAIMAA
THAIMAA
Maa ..................................................................................................................................Thaimaa
Pääkaupunki ................................................................................................................ Bangkok
Väkiluku ........................................................................................................................ 68,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 455.4 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................17,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.9 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......8.2 % | 36.2 % | 55.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 0.7 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................49.9 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 26
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Thaimaan taloudesta kuuluu hyviä uutisia muutaman verkkaisen kasvun vuoden jälkeen. Talous kasvoi nelisen prosenttia edeltävän vuoden aikana, nopeinta tahtia viiteen vuoteen. Thaimaa teki huomattavan hypyn ylöspäin Maailmanpankin liiketoiminnan helppoutta mittaavalla
listalla: sijalle 26 edeltävän vuoden sijalta 48. Talouskasvun hedelmät eivät kuitenkaan jakaudu
tasaisesti ja tuloerot väestöryhmien ja alueiden kesken kasvavat. Thaimaan sotilashallitus
toimeenpanee merkittäviä uudistus- ja infrastruktuurin parannusohjelmia. Thailand 4.0
– kehitysstrategialla halutaan luoda Thaimaasta innovaatiovetoinen kansantalous ja kehittynyt
teollisuusvaltio vuoteen 2036 mennessä. Kunnianhimoinen suunnitelma pitää sisällään lukuisia
liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille esimerkiksi cleantechin, uusiutuvan energian, digitalisaation, koulutuksen, terveydenhuollon ja infrastruktuurin saroilla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kaakkois-Aasian toiseksi suurimman talouden, Thaimaan talous kasvoi vuonna 2017 nopeinta vauhtia viiteen
vuoteen kasvun yltäessä 3,9 prosenttiin. Kasvun veturina oli 7,5 prosenttia kasvanut vienti, jota terve maailmantalous edesauttoi. Alkuvuodesta 2018 Thaimaan talouskasvu on jatkunut vahvana, mutta on hitaampaa
verrattuna alueen muihin maihin. Kirjoitushetkellä talouden kasvuennuste vuodelle 2018 on 4,1 prosenttia,
joka tulee vauhdittumaan muutamilla lisäkymmenyksillä seuraavina vuosina.
Viennin ohella talouskasvun moottoreita olivat yhä kasvava turismi ja sotilashallituksen tekemät huomattavat
julkiset investoinnit. Näiden odotetaan tukevan kasvua myös kuluvana vuonna, jolloin Thaimaahan ennakoidaan saapuvan jälleen ennätysmäärä matkailijoita: 37 miljoonaa matkailijaa. Eri arvioiden mukaan matkailusta
saatavat tulot muodostavat jopa 20 prosenttia Thaimaan bruttokansantuotteesta. Myös yksityisen kulutuksen
odotetaan vauhdittuvan lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmän aikavälin kasvun varmistamiseksi tulisi kiinnittää huomiota maatalouden tuottavuuden nostamiseen. Maataloussektorilla työskentelee yhä lähes puolet
väestöstä. Talouskasvun hyödyt eivät ole jakautuneet Thaimaassa tasaisesti, vaan talouskasvu on keskittynyt
erityisesti Bangkokin alueelle ja turistikeskuksiin.

Ulkoasiansihteeri Katarina Tapio työskenteli edustuston päällikön sijaisena ja TeamFinland-koordinaattorina Suomen Bangkokin
suurlähetystössä. Viivi Kuvaja työskenteli edustuston poliittisen ja kaupallisen tiimin harjoittelijana.
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Investointien kasvu ei ollut edeltävän vuoden tasolla. Investointien arvon kasvu laski edeltävän vuoden 2,8
prosentista 2,1 prosenttiin vuonna 2017. Maailmanpankin mukaan julkisten investointien kasvu verkkaistui
huomattavasti megaprojektien toimeenpanon viivästyessä. Inflaatio pysyi matalalla ja ulkoisen velan suhde
bruttokansantuotteeseen on alueellisesti matalaa tasoa.

Suomen ja Thaimaan kauppasuhteet
Viime vuosina Suomen ja Thaimaan välisen kaupan arvo on kasvanut. Vuonna 2017 tuonti Thaimaasta Suomeen oli 227 MEUR ja Suomen vienti Thaimaahan oli 197 MEUR. Vuonna 2016 tuonti Suomeen oli 208 MEUR
ja vienti Thaimaahan 172 MEUR, eli vienti kasvoi 14,5 prosenttia ja tuonti yhdeksän prosenttia vuodesta 2016.
Tilastoissa on kuitenkin merkittävää pitkän aikavälin vuosivaihtelua. EU on Thaimaan kolmanneksi suurin kauppakumppani Kiinan ja Japanin jälkeen kahdenvälisen kaupan arvon ollessa 32,9 miljardia euroa vuonna 2015.
Tavarakaupan vienti Suomesta Thaimaahan koostui pitkälti koneiden, laitteiden, kuljetusvälineiden sekä kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennistä. Tärkeimmät yksittäiset vientitavarat ovat eri toimialojen erikoiskoneet
sekä paperi- ja pahvituotteet. Suomeen tuotiin Thaimaasta koneita, laitteita, kuljetusvälineitä sekä elintarvikkeita, etenkin erilaisia mereneläviä. Thaimaalaiset ylemmän keskiluokan matkailijat osoittavat lisääntynyttä
kiinnostusta Suomea kohtaan.
Palvelukauppa Suomen ja Thaimaan välillä on piristynyt viime vuosina molemmin puolin. Palvelujen vienti
Thaimaahan oli noin 76 miljoonaa euroa ja tuonti Suomeen oli noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2016. Palveluiden viennillä mitattuna Thaimaa on Suomen neljänneksi suurin ja tuonnilla suurin kauppakumppani
ASEAN-maissa. Palvelujen tuonti on kasvanut noin 20 prosenttia, kun taas niiden vienti on lisääntynyt vain
prosentilla verrattuna vuoteen 2015.
Thaimaan sijainti Kaakkois-Aasian sydämessä on monelle suomalaisyritykselle luonteva paikka alueen kattamiseen. Thaimaan kustannustaso on huomattavasti esimerkiksi Singaporea alhaisempi. Yritysten kannattaakin
paitsi katsoa Thaimaan tarjoamia mahdollisuuksia, myös nähdä maa erinomaisena solmukohtana ja väylänä
koko yli 600 miljoonan asukkaan keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia kasvavaan Kaakkois-Aasiaan, ja
vielä laajemmin muuhun Aasiaan. Thaimaahan on etabloitunut noin 50 suomalaisyritystä, joiden lisäksi arviolta 150 toimii maassa paikallisen edustajan kautta. Lisäksi maassa on melko suuri määrä suomalaisia yrittäjiä
erityisesti palvelualoilla.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Thaimaata hallitsee sotilashallitus, joka otti vallan keväällä 2014. Vallankaappausta edeltäneet levottomuudet ja vastakkainasettelu eri poliittisiin leireihin kuuluvien punapaitojen ja keltapaitojen välillä heikensivät
talouskasvua. Uusien parlamenttivaalien järjestäminen ja paluu demokratiaan ovat lykkääntyneet toistuvasti.
Kirjoitushetkellä olevien tietojen mukaan parlamenttivaalit järjestetään Thaimaan oman demokratiatiekartan
mukaan helmi-toukokuussa 2019. Tätä artikkelia kirjoitettaessa poliittisten puolueiden toiminta on yhä hyvin rajoitettua ja poliittisten kokouksien järjestäminen kiellettyä. Vaalien jälkeenkin armeijalla tulee olemaan
huomattava vaikutusvalta Thaimaan politiikassa, sillä parlamentin ylähuoneen senaatin edustajat tullaan nimittämään armeijan toimesta ja hallitus on senaatille tilivelvollinen.
Thaimaan sotilashallitus on vallassaolokautensa aikana keskittynyt talousreformeihin, joiden avulla Thaimaa
tähtää ylemmästä keskitulomaasta kehittyneiden talouksien joukkoon. Talouden perusteita modernisoi kunnianhimoinen uusi Thailand 4.0 -kehityssuunnitelma ja tämän alainen Eastern Economic Corridor – ohjelma.
Muihin kiinnostaviin uudistuksiin kuuluvat vaihtoehtoista energiasektoria koskevat reformit, Smart City –
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aloitteet sekä Smart Grid – pilottiprojektit. Eri reformien arvioidaan olevan oikean suuntaisia, mutta kuten
Maailmanpankkikin huomauttaa, niiden systemaattinen toimeenpano on avainasemassa pysyvien tuloksien
ja inklusiivisen talouskasvun saavuttamiseksi. Liiketoimintaympäristön parannusten johdosta Thaimaa nousi
Maailmanpankin ”Ease of Doing Business” – listauksessa sijalta 48 sijalle 26 vuonna 2017. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin askeleet yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi ja virtaviivaistamiseksi, jota Thaimaan
toivotaan jatkavan myös lähivuosina.
Thailand 4.0 – kehitysstrategia tähtää siihen, että Thaimaasta tulee kehittynyt teollisuusvaltio vuoteen 2036
mennessä. Thailand 4.0 – strategian keskiössä on kymmenen teollisuudenalaa, joiden nopeaan kasvuun panostetaan strategian myötä merkittävästi. Näissä teollisuusklustereissa panostetaan etenkin tutkimukseen
ja kehitykseen, korkean teknologian teollisuuteen sekä yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin välillä.
Klustereista viisi on vakiintunutta ja viisi uutta teollisuudenalaa. Vakiintuneet teollisuudenalat ovat seuraavan 1) sukupolven autoteollisuus, 2) älykäs elektroniikka, 3) terveys- ja hyvinvointimatkailu, 4) maatalous ja
bioteknologia sekä 5) petrokemia ja tulevaisuuden ruokatuotanto. Uudet teollisuudenalapainotukset ovat 1)
automatiikka ja robotiikka, 2) ilmailuteollisuus, 3) digitaalitalous, 4) bioenergia ja biokemikaalit sekä 5) lääketiede ja terveydenhuolto. Hallitus panostaa näitä teollisuudenaloja tukevien teknologioiden kehittämiseen.
Avainteknologioita ovat bioteknologia, biolääketiede, mekatroniikka, integroitu teknologia sekä suunnittelupalveluteknologiat.
Thaimaassa on perustettu myös erityistalousalueita ja teollisuusklustereita vauhdittamaan talousuudistuksia.
Hallitus priorisoi etenkin itäisen talouskäytävän, niin kutsutun Eastern Economic Corridorin eli EEC:n kehittämistä. Se kattaa maantieteellisesti Rayongin, Chonburin ja Chachoengsaon itäiset provinssit. EEC-alueella
lainsäädäntö, sääntely ja vierastyöläisiä koskevat ehdot ovat muuta maata joustavampia. Lisäksi Thaimaan
raja-alueille on suunniteltu useita erityistalousalueita, Special Economic Promotion Zones eli SEPZs, jotka sijaitsevat niin kutsuttujen talouskäytävien varrella ja täydentävät naapurivaltioiden erityistalousalueita. Erityistalousalueilla keskitytään työvoimavaltaisiin teollisuudenaloihin ja logistiikkaan. Tietyin edellytyksin näille alueille
sijoittavat yhtiöt saavat tuloverovapautuksen kahdeksaksi vuodeksi ja tämän jälkeen 50 prosentin vähennyksen
viideksi vuodeksi. Lisäksi ne saavat kuluvähennyksiä ja pienempiä verohelpotuksia sekä mahdollisuuden palkata
ulkomaista halpatyövoimaa ja omistaa edullista maata teollisuusalueella.
Uudistusten puitteissa Thaimaa kehittää muun muassa kansallisen laajakaistaverkon kattavuutta, edistää
lukuisia fyysisen infrastruktuurin projekteja ja maatalouden tuottavuutta. Tulevaisuudessa Thaimaa painottaa etenkin kriittistä infrastruktuuria, digitaalista teknologiaa ja koulutuksen kehittämistä. Thaimaa tarvitsee
myös etenkin uusiutuvan energian ja cleantechin saralla uusia ratkaisuja. Innovaatioyhteiskunnan luominen
vaatii koulutuksen laatua merkittävästi parantavia ratkaisuja ja nopeasti ikääntyvä väestö korostaa entisestään
tarvetta terveydenhuollon uusille digitaalisille ratkaisuille. Thaimaan reformisuunnitelmat ja siirtymä digitaalitalouteen tarjoavatkin merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille korkean teknologian yrityksille.
Thailand 4.0 – strategia pyrkii digitalisoimaan tehdastuotantoa, palveluita, maataloutta ja julkista sektoria.
Nykyvision mukaisesti Thaimaasta pyritään luomaan digitaalitalouden ja viestintäteknologian keskus ASEAN:issa, ja digitaalisektorin osuus halutaankin nostaa 25 prosenttiin maan bruttokansantuotteesta. Esimerkiksi suomalaiselle digitaaliosaamiselle on näissä toimissa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Thaimaa
etsii digitaaliratkaisuissa etenkin asioiden internetin, kyberturvallisuuden, digitaalisten energiaratkaisujen ja
digitaalisten terveysratkaisujen erityisosaamista. Nopeasti ikääntyvän väestön takia tarve taloudellisten uudistusten läpiviemiseen on pikainen.
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Suomen ja Thaimaan välinen kauppa
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Thaimaan sotilashallitus pyrkii toimimaan Thaimaassa laajasti hallinnon eri tasoilla esiintyvän korruption kitkemiseksi. Transparency Internationalin vuoden 2017 korruptiota mittaavassa indeksissä Thaimaan sijoittui
sijalle 96/180 (edellisenä vuonna 101/176). Lahjontaa esiintyy erityisesti julkisella sektorilla, joka vastaa maanomistuskysymyksistä, verotus- ja tulliasioista, poliisitoiminnasta ja kuljetus- ja liikenneasioista.

Sääntely-ympäristön kehitys
Joulukuussa 2017 EU-maiden ulkoministerit päättivät, että EU:n ja Thaimaan välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja jatketaan sitten, kun Thaimaassa on järjestetty demokraattiset vaalit ja maassa on jälleen siviilihallitus. EU ja Thaimaa käynnistivät kattavat vapaakauppasopimusneuvottelut vuonna 2013, mutta alun
tunnusteluvaiheen jälkeen neuvottelukierroksia ei ole käyty sotilasvallankaappauksen jälkeen. Thaimaan liiketoimintaympäristöön liittyy paljon sellaisia haasteita, kuten tulleja, kaupanesteitä ja markkinoillepääsyn
rajoitteita, joiden ratkaisemiseksi kestävällä tavalla kattava vapaakauppasopimus olisi hyvä väline.
Liiketoimintarajoitukset ovat keskeinen liiketoimintaa hankaloittava tekijä ulkomaalaisille yrityksille. Tietyt
sektorit, kuten kiinteistönvälitys, julkaisutoiminta, kalastus ja metsätalousalat, ovat ulkomaisilta yrityksiltä
kokonaan kiellettyjä ja tietyillä sektoreilla ne saavat toimia vain erityisluvan turvin. Ulkomaisella yrityksellä
tarkoitetaan yritystä, jossa ulkomaalaiset omistavat yli 49 prosenttia. Yhdysvaltojen kanssa Thaimaalla on erillinen ystävyyssopimus, mikä asettaa yhdysvaltalaisyritykset etulyöntiasemaan. Thaimaan hallitus on kuitenkin
ryhtynyt erilaisiin helpotuksiin ulkomaalaisten yritysten markkinoille tuloa helpottaakseen.
Thaimaan Board of Investment (BOI) tarjoaa ulkomaisille yrityksille etuisuuksia, joiden piiriin pääseminen edellyttää hakemusta ja sektorikohtaisten vaatimusten täyttämistä. Etuisuuksien piiriin pääseville yrityksille on
tarjolla veroetuja, kuten vapautus tuloveron maksusta tai erilaisten tuontitariffien alennuksia, ja mahdollisuus
omistaa maata ja tuoda ulkomaista työvoimaa ilman vaatimuksia paikallisten palkkaamisesta. Thaimaan voi
odottaa jatkossakin pyrkivän edistämään ulkomaalaisten yritysten saapumista ja investointeja maahan.
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Thaimaa
Tällä hetkellä Thaimaa rajoittaa vahvasti koulutetun työvoiman vapaata liikkuvuutta erilaisin säännöksin
määräämällä esimerkiksi, että yhtä ulkomaalaista asiantuntijaa kohti tulee palkata kolmea thaimaalaista ja
yrityksen osakepääoman tulee olla vähintään 2 miljoonaa bahtia yhden ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan koske Board of Investmentiltä (BOI) erityisstatuksen saaneita yrityksiä. Yritysten
paikallisedustajien (ns. representative office) kohdalla vaatimus on yhden paikallisen palkkaaminen ulkomaista
työntekijää kohtaan.
Thaimaa on ASEANin talousyhteisön (ASEAN Economic Community, AEC) ja vapaakauppa-alueen jäsen, mikä
tekee siitä erinomaisen sijainnin alueellisesta viennistä kiinnostuneille yrityksille. Vuoden 2015 lopussa perustetun ASEANin talousyhteisön tarkoitus on rakentaa yksi yhtenäinen markkina-alue jäsenmaiden välille, missä
on vielä työtä tehtävänä tavoitteen saavuttamiseksi. ASEANin alueella on ollut jo vuosia vapaakauppa-alue
(ASEAN Free Trade Area, AFTA), jonka turvin on saatu eliminoitua jäsenmaiden väliseen tavarakauppaan kohdistuvia tulleja.

EEC-alueen toimijoille liiketoimintaympäristöön liittyviä helpotuksia
Tuoreen EEC – lain mukaan ulkomaalaiset voivat itäisen talouskäytävän erityistalousalueilla omistaa sekä maata liiketoimintatarkoituksessa että osakehuoneistoja niin liiketoiminta – kuin asuintarkoituksessakin. Maata
saa nyt myös vuokrata erityistalousalueilla viideksikymmeneksi vuodeksi kerrallaan, 49 vuoden mahdollisella
uusimisjaksolla.
Thaimaa on myös lanseerannut uuden SMART Visa -viisumiohjelman helpottaakseen maahanmuuttoa ja
houkutellakseen ulkomaista osaamista maahan. EEC-alueella työskentelevät asiantuntijat ja näiden perheet
voivat nyt hakea erityisviisumia ja tätä odottaessaan työskennellä ilman työlupaa alueella. Uusi viisumi koskee
ulkomaalaisia, jotka työskentelevät teknologiapohjaisten ratkaisujen parissa tai sijoittavat rahaa näihin. Hakemuskategoriat sisältävät tieteen ja teknologian parissa työskentelevät vierastyöläiset, liikkeenjohdon, yrittäjät
sekä sijoittajat. Uuden viisumityypin haltijat voivat oleskella maassa perheineen neljä vuotta ilman tarvetta
uusia maahantulo-oikeuttaan.
Yritykset saavat myös tiettyjä verohelpotuksia sekä vastuuvapautuksia joidenkin tullilakien noudattamisesta
EEC-alueella. Vierasperäistä valuuttaa voidaan myös käyttää tietyn rajoittein hyödykkeiden ja palveluiden maksamiseen erityistalousalueilla. Muita etuuksia voidaan myös myöntää tapauskohtaisesti.
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UUSI-SEELANTI
UUSI-SEELANTI
Maa ........................................................................................................................ Uusi-Seelanti
Pääkaupunki ...........................................................................................................Wellington
Väkiluku ...........................................................................................................................4,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 201.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................38,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ......................................................................................... 3 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.9 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......3.9 % | 26.2 % | 69.9 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 4.9 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................86.5 % (2018)
DB 2018 RANK ...........................................................................................................................1
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Uutta-Seelantia voi hyvällä syyllä kutsua – Pohjoismaiden ulkopuolella – maailman suomalaisimmaksi maaksi. Niinpä suomalaisille yrityksille liiketoiminnan käynnistäminen UudessaSeelannissa on pääsääntöisesti helppoa ja kaupankäynnin tavat tuttuja. Tuleva EU:n ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus helpottaa liiketoimintaa entisestään, vaikka jo
nykyisellään Uusi-Seelanti on Maailmanpankin mukaan eurooppalaisille yrityksille maailman
helpoin liiketoimintaympäristö. Vankka talouskasvu yhdistettynä kovaan väestönkasvuun sekä
kasvavaan kytkeytyneisyyteen Aasian mahtimarkkinoihin tekee Uudesta-Seelannista joka vuosi
entistä kiinnostavamman markkinan myös suomalaisille yrityksille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Uuden-Seelannin talous on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien. Viimeisten 30 vuoden aikana Uuden-Seelannin talous on uudelleenrakennettu yhdestä OECD-maiden eniten rajoitetuimmista yhdeksi vapaimmista talouksista.
OECD:n mukaan Uuden-Seelannin talouden odotetaan vuosina 2018-2019 kasvavan tasaista 3 prosentin vauhtia. Myös maan valtionvarainministeriö olettaa talouskasvun pysyvän noin 3 prosentissa lukuun ottamatta
vuoden 2019 loppua, jolloin se ennustaa kasvun nousevan 3,6 prosenttiin. Valtionvarainministeriö perustaa
kasvuennusteensa hallituksen rahankäytön lisääntymiseen sekä investointeihin asuntojen ja liiketoiminnan
saralla.
Rakennusbuumin ennustetaan työvoimapulan takia jatkuvan Uudessa-Seelannissa jopa seuraavat 20 vuotta
ja hyvin tasapainossa oleva valtiontalous mahdollistaa merkittävätkin infrastruktuuri-investoinnit.
Uuden-Seelannin talous hyötyy valtion vakaasta poliittisesta ilmapiiristä, läpinäkyvästä ja järjestäytyneestä
tavasta tehdä politiikkaa, tehokkaasta valtiojohdosta sekä vahvasta oikeusjärjestelmästä.

Ulkoasiainsihteeri Antti Niemelä oli Suomen Canberran suurlähetystön edustuston päällikön sijainen ja Team Finland -koordinaattori Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Taija Huhtala ja Jon Järviniemi olivat korkeakouluharjoittelijoita Suomen Canberran suurlähetystössä.
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Uuden-Seelannin ilmasto ja edistynyt teknologia takaavat ihanteelliset puitteet maa-, metsä- ja puutarhataloudelle. Uusi-Seelanti on yksi maailman suurimmista maitotuotteiden viejistä. Myös teknologiasektori on
houkutteleva: Uuden-Seelannin nopeimmin kasvavia teknologiavientiin suuntautuneita yrityksiä käsittelevän
TIN100-listauksen mukaan Uuden-Seelannin teknologiasektori kasvaa jatkuvasti. Uudelle-Seelannille tärkeitä
liiketoiminnan osa-alueita ovat myös teollisuus-, palvelu- ja elokuvatuotanto, turismi ja viininviljely.
Uusi-Seelanti pystyy ruokkimaan noin kymmenkertaisesti oman väkilukunsa verran ihmisiä ja Aasian kasvava
keskiluokka on otollinen markkina-alue puhtaan imagon tuotteille.
Palvelusektori muodostaa yli 60 prosenttia maan taloudesta. Neljännes taloudesta koostuu teollisuudesta ja
loput maanviljelyksestä. Johtavia teollisuudenaloja ovat elintarviketeollisuus, metalliteollisuus ja paperi- ja
metsäteollisuus. Palveluiden puolella turismi ja koulutus ovat erittäin merkittäviä Uuden-Seelannin taloudelle.
Uuden-Seelannin työttömyys laski 4,5 prosenttiin vuoden 2017 lopussa. Lukema on matalin yli kymmeneen
vuoteen. Työttömyysasteen ennustetaan hiukan nousevan tänä vuonna hieman heikomman talouskasvun
takia.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Uusi-Seelanti on poliittisesti ja taloudellisesti vakaa valtio. Vuonna 2016 The Fund for Peace listasi maan maailman kolmanneksi vakaimmaksi maaksi. Vuonna 2017 maan julkiset instituutiot valittiin maailman luotettavimmiksi. Samana vuonna valtio nimettiin myös maailman toiseksi turvallisimmaksi maaksi asua.
Uuden hallituksen myötä taloudessa on koettu pientä epävarmuutta. Syksyn 2017 vaalikampanjan aikana
nykyinen pääministeri Jacinda Ardern muun muassa sanoi kapitalismin olleen räikeä epäonnistuminen Uudessa-Seelannissa ja että maassa on vallinnut liian vapaa markkinatalous, mikä on aiheuttanut elintason laskua monelle kansalaiselle. Kyseessä oli luultavasti pelkkä vaalikampanjan aikainen retoriikka, mutta tämä on
luonut epävarmuutta ja kysymyksiä siitä, mihin suuntaan uusi hallitus aikoo viedä Uutta-Seelantia, ja aikooko
pääministeri Ardern viedä maansa taloutta takaisin rajoitetumpaan talouteen.
Uuden-Seelannin taloudellinen menestys on johtunut osin keskuspankista. Maan keskuspankki oli ensimmäinen maailmassa, joka otti käyttöön määrätyn inflaatiotason tavoitteen. Nykyinen hallitus kuitenkin näkee
tärkeämpänä työttömyyden kitkemisen. Pääministeri Ardernin mielestä alhaisempi työttömyysprosentti on
siis tärkeämpi kuin matala inflaatio. Ardernin tavoite on saada työttömyysaste alle neljään prosenttiin hallituskautensa aikana.
Vaikka Uusi-Seelanti on periaatteessa kaksipuoluejärjestelmä ovat koalitiohallitukset olleet 2000-luvulla tavallisia. Siitä huolimatta kahdella pääpuolueella (työväenpuolue ja keskustaoikeistolainen National Party) on
edelleen vankka osa kannatuksesta. Muut menestyneet puolueet ovat vihreät, oikeistopopulistinen New Zealand First ja talousliberaalinen ACT.
Vuoden 2017 parlamenttivaaleissa äänesti 79,8 prosenttia äänioikeutetuista, mikä oli lähes 2 prosenttiyksikköä
enemmän kuin vuoden 2014 parlamenttivaaleissa.
National Party sai 56 paikkaa parlamentissa, mikä oli neljä vähemmän verrattuna edellisvaaleihin. Työväenpuolue sai vaalivoiton uuden puheenjohtajan Jacinda Ardernin vetämänä ja sai 46 paikkaa, mikä oli 14 paikkaa
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Suomen ja Uuden-Seelannin välinen kauppa
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enemmän vuoden 2014 parlamenttivaaleihin verrattuna. Vaalien suurin häviäjä oli vihreät, joka menetti lähes
puolet paikoistaan ja joutui tyytymään 8 paikkaan. Myös Uuden-Seelannin populistinen New Zealand First
-puolue menetti 3 paikkaa aikaisemmasta 12 paikastaan. Maori-puolue menetti kaksi paikkaa ja näin ollen
putosi ulos parlamentista.
Vuodesta 2008 hallinnut National Party ei onnistunut hallitusneuvotteluissa vaalien jälkeen keräämään tarvittavaa enemmistöä muodostaakseen hallituksen. Työväenpuolueen ja vihreitten paikat eivät myöskään riittäneet enemmistöhallitukseen.
Lokakuussa 2017 New Zealand First-puolueen puheenjohtaja Winston Peters ilmoitti suostuvansa tekemään
hallitusyhteistyötä työväenpuolueen ja vihreiden kanssa. Työväenpuolueen puheenjohtaja Jacinda Ardernista
tuli Uuden-Seelannin historian kolmas naispääministeri ja New Zealand First -puolueen puheenjohtaja Winston Peters valittiin varapääministeriksi. Ensimmäistä kertaa maan historiassa eniten ääniä saanut puolue ei
onnistunut muodostamaan hallitusta.
Vaalien alla isoimmiksi kysymyksiksi nousivat muun muassa asuntojen saatavuus, terveydenhuolto, ympäristö
ja maahanmuutto. Edellisvuosien matala ohjauskorko ja lisääntynyt maahanmuutto ovat johtaneet asuntohintojen nousuun ja asuntovajeeseen. Nykyinen hallitus on luvannut ratkaista ongelman estämällä kiinteistöjen
myymisen ulkomaalaisille ja rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Tällä halutaan torjua asuntohintojen
nousua ja lisääntyvää kodittomuutta Uudessa-Seelannissa.
Hallituspuolueilla on eriäviä näkemyksiä liittyen maahanmuuttoon ja verotukseen. Erimielisyydet tulevat varmasti nousemaan pinnalle uuden hallituskumppanuuden kuherruskuukausien jälkeen. Maassa ei olla ennen
nähty yhtä suurta puoluetta oppositiossa, mikä varmasti tulee vaikeuttamaan hallituksen työskentelyä varsinkin, jos hallituspuolueiden välit alkavat rakoilla.
Helmikuussa National Partyn uudeksi puheenjohtajaksi vaalittiin Simon Bridges. Bridgesin haasteena on yhdistää puolueen rakoilevat rivit, jotta puolue pystyisi tehokkaasti toimimaan oppositiossa.
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Sääntely-ympäristön kehitys
Uuden-Seelannin talous on yksi globaaleimmista talouksista maailmassa. Maan tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat Australia, EU, Yhdysvallat, Kiina, Etelä-Korea, Japani, Intia, Thaimaa, Malesia ja Kanada. Maa käynnisti vapaakauppasopimusneuvottelut EU:n kanssa kesäkuussa 2018. Vapaakauppasopimusta kannattavat
hallituspuolueet ja oppositio. Samaan aikaan Uuden-Seelannin kanssa EU aloitti neuvottelut myös Australian
kanssa. Sopimuksen odotetaan valmistuvan nopeasti, mutta EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on
muistuttanut, ettei laadusta pidä tinkiä.
Uusi-Seelanti on myös yksi aktiivisimmista maista Tyynenmeren uudessa kumppanuussopimuksessa (CPTPP).
Alkuperäinen TPP-sopimus oli kaatua Yhdysvaltojen vetäytymiseen, mutta Uusi-Seelanti ja Australia työskentelivät ahkerasti pitääkseen sopimuksen elossa.
Kiina-vetoisen alueellisen RCEP-sopimuksen neuvottelut (Regional Comprehensive Economic Partnership) ovat
myös edelleen kesken. RCEP:n piiriin kuuluvat Kaakkois-Aasian yhteisö ASEAN (10 maata) ja kuusi ympäröivää
maata (Kiina, Japani, Etelä-Korea, Intia, Australia, Uusi-Seelanti).
Kaiken kaikkiaan Uusi-Seelanti on kuten Suomi: pieni, vapaakaupasta riippuvainen talous. Niinpä maa jatkaa
hallitusvaihdoksesta huolimatta kaupan vapauttamiseen tähtäävällä linjallaan. Liiketoiminnan aloittaminen
Uudessa-Seelannissa on jo nyt mutkatonta ja rahoituksen saaminen kohtuullisen vaivatonta. Uuden-Seelannin
liiketoimintaympäristössä piileekin paljon potentiaalia ja kasvumahdollisuuksia. Maailmanpankin Doing Business 2018 -raportin mukaan liiketoiminnan harjoittaminen Uudessa-Seelannissa on vaivattominta verrattuna
muihin maailman valtioihin ja Forbes arvioi Uuden-Seelannin maailman toiseksi parhaimmaksi valtioksi tehdä
bisnestä.
Vaikka talouskasvun ennustetaan pysyvän kohtuullisen tasaisena tai jopa nousujohteisena, Uuden-Seelannin
sijoitus globaalilla innovaatioindeksillä (GII) tippui vuonna 2018 aiemman vuoden sijalta 21. sijalle 22. GII
mittaa valtioiden taloudellista suoriutumista tieteen, tekniikan, innovaation ja taiteen saralla. Vielä vuonna
2012 Uusi-Seelanti arvioitiin maailman 13. innovatiivisimmaksi taloudeksi.
Uusi-Seelanti on laskeneesta sijoituksestaan sisuuntuneena kuitenkin tarttunut toimeen. Vuoden 2019 huhtikuusta alkaen maassa otetaan käyttöön yrityksille suunnattu 12,5 prosentin verohyvitys (R&D tax credit), jonka
tarkoituksena on kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen. Hyvityksen edellytyksenä
on vähintään 100 000 dollarin (~58 000 euron) ja korkeintaan 120 miljoonan dollarin (~70 miljoonan euron)
vuosittaiset, tukikelpoiset investoinnit. Tämä tarkoittaa yritykselle maksimissaan 15 miljoonan dollarin (~8,75
miljoonan euron) vuosittaista hyvitystä.
Hallitus toivoo hyvityksen kannustavan yrityksiä lisäämään tutkimukseen ja kehitykseen käytettäviä varoja.
Pidempiaikaisena tavoitteena on kasvattaa investointien osuutta bruttokansantuotteesta kahteen prosenttiin
vuoteen 2027 mennessä. Verohyvitys on osa hallituksen laajempaa tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden
tukemiseen liittyvää toimintakokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa maan tuottavuutta pitkällä aikajänteellä ja luoda taloudesta yhä kestävämpi ja monipuolisempi.
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VIETNAM
VIETNAM
Maa .................................................................................................................................. Vietnam
Pääkaupunki ......................................................................................................................Hanoi
Väkiluku ........................................................................................................................ 96,2 milj.
BKT ..................................................................................................................... 220.4 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 6,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.8 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....15.3 % | 33.3 % | 41.3 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 2.2 %
Kaupungistumisaste .....................................................................................35.9 % (2018)
DB 2018 RANK ........................................................................................................................ 68
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank, Doing business (DB 2018 RANK)

Vietnam on 95 miljoonan asukkaan dynaamisessa kasvuvaiheessa oleva alemman keskitulotason maa. Väestö on nuorta, talouskasvun ennustetaan jatkuvan yli kuuden prosentin tasolla
ja ulkomaiset investoinnit kasvavat. Vietnam on kommunistinen yksipuoluemaa, mutta talous
perustuu pitkälti markkinatalouteen. Talouskasvu pohjaa vientiin ja Vietnam on neuvotellut
useita vapaakauppasopimuksia. Kattavan EU-Vietnam-vapaakauppasopimuksen odotetaan astuvan voimaan vuonna 2019. Alenevien tullien ja vakaamman liiketoimintaympäristön myötä
niin kaupan kuin investointienkin odotetaan kasvavan merkittävästi. Haasteita taloudelle aiheuttavat vuodesta toiseen korruptio, rahoitusvaikeudet ja tekijänoikeudet. Osaavan työvoiman
puute, sääntelyn ennustamattomuus ja kotimaisten yritysten heikkous ovat muita huolenaiheita. Suomen ja Vietnamin kauppavaihto on kasvanut, mutta on silti verrattain vaatimattomalla
tasolla. Suomalaisyrityksiä kiinnostavat sektoreista erityisesti cleantech, ICT ja digitalisaatio
sekä koulutus.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuosi 2017 alkoi Vietnamin talouskasvun osalta verrattain heikommin maataloutta vaivanneen kuivuuden ja
kaivosteollisuuden ongelmien vuoksi. Loppuvuosi oli kuitenkin parempi ja talouskasvun arvioidaan saavuttaneen 6,7 prosenttia erityisesti Samsungin tuotannon kasvattamisen myötä. Vuonna 2018 kasvun ennustetaan
olevan 6,5–7,1 prosentin välillä ja myös seuraavina vuosina vastaavalla tasolla. Pitkän aikavälin kasvun taustalla
ovat vientiin tähtäävä valmistusteollisuus ja toisaalta kotimainen keskiluokan ja kysynnän kasvu. Ulkomaiset
investoinnit kasvavat tasaisesti ja myös maatalous- ja metsäsektorin ennustetaan kehittyvän. Lisäksi esimerkiksi turismi on kasvussa. Inflaation arvioidaan pysyvän matalana, vaikka palkkojen kasvu voi vielä aiheuttaa
nousupaineita.
Vietnamin kauppavaihto nousi vuonna 2017 ennätystasolle yli 340 miljardiin euroon. Vienti oli yli 172 miljardia
euroa ja kasvua oli yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, tuontia taas noin 170 miljardia euroa. EU-maat

Liisa Folkersma on edustuston päällikön sijainen Suomen suurlähetystössä Hanoissa
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ja Yhdysvallat ovat samassa suuruusluokassa Vietnamin kolmanneksi ja neljänneksi merkittävimpinä kauppakumppaneina molemmat noin 40 miljardilla eurolla. Tärkein kauppakumppani oli Kiina lähes 76 miljardilla
eurolla ja toisena Etelä-Korea noin 50 miljardilla eurolla. 15 edeltävää vuotta merkittävin yksittäinen kauppakumppani on ollut Yhdysvallat. Kuten aiempinakin vuosina Vietnamin kauppa oli ylijäämäistä Yhdysvaltain
(ylijäämä 26,2 miljardia euroa) ja EU:n (21,3 miljardia euroa) kanssa ja alijäämäistä Kiinan (18,7 miljardia
euroa) ja Etelä-Korean (25,7 miljardia euroa) kanssa. Vuonna 2017 suurin alijäämä oli Etelä-Korean kanssa
ensimmäistä kertaa, edelliset 20 vuotta suurin alijäämä on ollut Kiinan kanssa. Vietnamin vienti Kiinaan kasvoi
viime vuonna lähes 60 prosenttia ja alijäämä on pienentynyt.
Ulkomaisia investointeja tulee Vietnamin muun muassa elektroniikka- ja vaateteollisuudessa edullisten tuotantokustannuksien ja työvoiman hyvän saatavuuden perässä. Vietnamissa on nuori väestö ja minimipalkat
vaihtelevat yksityissektorilla alueittain 97 ja 142 dollarin välillä. Kasvava keskiluokka puolestaan hyödyntää
paikallisilla markkinoilla myyvien asemaa. Forbesin mukaan Vietnam on vain 11 vuotta Kiinaa jäljessä kun
mittarina on bruttokansantuote per asukas ostovoimapariteetilla korjattuna ja Vietnamin onkin kutsuttu
”mini-Kiinaksi”. Myös startup-yritysten määrä Vietnamissa on kasvanut voimakkaasti.
Ulkomaiset suorat sijoitukset kasvoivat viime vuonna 44 prosenttia ja vuodelle 2018 ennustetaan samoin korkeaa kasvua. Ulkomaisten investointien tärkeimpiä lähtömaita ovat Etelä-Korea, Singapore, Japani ja Taiwan.
Merkittävin yksittäinen investointi vuonna 2017 oli Samsungin 2 miljardin euron lisäinvestointi, mikä nosti
yrityksen kokonaisinvestointien määrän Vietnamissa 5,3 miljardiin euroon. Samsung vastaa yli 20 prosentista
Vietnamin viennissä. Samsungin johtoon kuuluva henkilö nimettiin myös keväällä 2018 Etelä-Korean uudeksi
suurlähettilääksi Vietnamissa. Toinen merkittävä investointi oli taiwanilaisen Polytex Far Eastern:in 490 miljoonan dollarin tehdas.
Isojen investointien lisäksi pienet ja keskisuuret investoinnit ovat kasvaneet vauhdilla. Myös ulkomailla asuvien
vietnamilaisten rahalähetykset ovat merkittävä valuutta- ja tulolähde. Vietnam on kahdeksanneksi merkittävin
siirtolaisten rahalähetysten vastaanottajamaa maailmassa. Vuonna 2017 summa oli lähes 11,2 miljardia euroa, joka vastaa 6,7 prosenttia Vietnamin bruttokansantuotteesta. Lähettäjämaista merkittävän oli Yhdysvallat
(60 prosenttia) ja toisena Eurooppa (20 prosenttia). Aiemmin rahalähetyksiä kului ensisijaisesti päivittäisiin
menoihin, mutta nyt valtaosa käytetään tuotanto- ja bisneshankkeisiin.
Vietnamissa infrastruktuuri ja logistiikka aiheuttavat edelleen haasteita ja kustannuksia. Sekä satamien että
teiden kapasiteetit kaipaavat merkittäviä parannuksia verrattuna esimerkiksi Kiinaan tai Thaimaahan. Satamia
rakennetaan, laajennetaan ja parannetaan niin etelässä kuin pohjoisessa, mutta tehtävää riittää. Keväällä
2018 aukesi uusi syvän meren terminaali Pohjois-Vietnamin merkittävimmässä satamassa Haiphongissa, mikä
tuplaa lastauskyvyn. Suunnitteilla on rautatieyhteyden rakentaminen Vietnamin ja Laosin välille, joka yhdistyisi
Laosissa rakenteilla olevaan rataan maan läpi Kiinasta Thaimaahan. Vietnamin ja Laosin välisestä osuudesta
on tehty toteutettavuustutkimus, mutta aikataulu ja rahoitus ovat vielä avoinna.
Suomen ja Vietnamin välinen tavarakaupan arvo vuonna 2017 oli 368,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna
346 miljoonaa euroa). Tästä vientiä oli 126,5 miljoonaa euroa ja tuontia 241,6 miljoonaa euroa. Tuonti kasvoi yli
10 prosenttia edellisvuoteen nähden, vienti laski noin 2 prosenttia. Edellisinä vuosina myös vienti on kasvanut
selvästi. Palvelukaupan vientiä vuonna 2016 oli 60 miljoonaa euroa ja tuontia 52 miljoonaa euroa. Vietnam on
49. suurin vientimaa Suomelle, joten Vietnamin talouskasvu huomioiden potentiaalia kaupan kasvattamiselle
löytyy. Merkittävimpiä Suomen vientituotteita Vietnamiin vuonna 2017 olivat koneet ja laitteet mukaan lukien
höyrykattilat, paperi, kartonki ja pahvitavarat sekä sähkökoneet ja -laitteet. Tuontituotteista tärkeimpiä olivat
jalkineet, sähkökoneet ja -laitteet sekä vaatteet.
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Suomen ja Vietnamin välinen kauppa
2013-2017
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Lähde: Tullihallitus

Vietnamissa toimii eri tavoin yli 120 suomalaista yritystä. Näistä noin kolmanneksella on maahan perustettu
yritys sekä vakituista toimintaa Vietnamissa. Muiden yritysten läsnäolo perustuu jakelijoihin, myyntiedustajiin tai vastaaviin järjestelyihin. Suurin osa Vietnamiin rekisteröityneistä reilusta 30stä yrityksestä keskittyy
myyntiin, konsultointiin ja asiakastukeen, neljällä on tuotantoa Vietnamissa. Suomalaisyritysten liiketoiminta
Vietnamissa on kehittynyt myönteisesti. Uusien markkinalle tulevien ja markkinaa tutkivien yritysten aktiviteetit ovat lisääntyneet parin viime vuoden aikana, erityisesti Etelä-Vietnamissa.
Potentiaalisia sektoreita suomalaisyrityksille ovat erityisesti cleantech ja biotalous, koulutus sekä ICT ja innovaatiot. Nousevia aloja ovat myös terveys- ja hoivasektori sekä metsäsektori. Vietnamin kaltaisessa keskusjohtoisessa kasvutaloudessa julkisen sektorin vaikutus yritysten liiketoimintaan on edelleen suuri ja suhteiden
ylläpitäminen Vietnamin hallintoon tärkeää. Suomalaisten toimijoiden valtteja Vietnamissa ovat ratkaisukeskeisyys (suunnittelu, rakentaminen, smart city, koulutus, innovaatiot ja ICTD-ratkaisut) ja puhtaus (kaupungistuminen, vesi- ja jätehuolto, ruokaturvallisuus, metsä).

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Vietnamia yksinvaltaisesti hallitsevan kommunistisen puolueen seuraava puoluekokous pidetään vuonna
2021. Viiden vuoden välein järjestettävässä puoluekokouksessa käytännössä tehdään maan merkittävimpien
johtajien valinta seuraavalle kaudelle. Tämä myös määrittää tulevan politiikan sisältöä. Maan vaikutusvaltaisimmalle henkilölle eli puoluesihteeri Trong:lle tulee vuonna 2021 nykyisin sallitut kaksi kautta täyteen ja seuraajaspekulaatiot ovat alkaneet. Puolueen puolivälikokous pidettiin toukokuussa 2018 ja se keskittyi puolueen
aseman ja jatkuvuuden turvaamiseen. Samoin korruption vastainen taistelu oli agendassa korkealla ja vastuuhenkilöiden asemaa ja valvontaa korostettiin. Kaiken kaikkiaan kommunistisen puolueen ja puoluesihteerin
otteen arvioidaan viimeisten vuosien aikana vahvistuneen, joten suuria poliittisia muutoksia ei lähitulevaisuuteen ennusteta. Ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden tilanne jatkuu heikkona - lehdistönvapausindeksissä
Vietnam sijoittuu 175/180. Samoin työvoiman järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeudet ovat heikkoja ja
yleisesti ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien katsotaan Vietnamissa heikentyneen. Kansalaisjärjestöjen
toimintaa on vaikeutettu uusien hallinnollisten määräyksien myötä ja kansalaisyhteiskunta raportoi tilansa
kaventuneen viimeisen kahden vuoden aikana.
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Vietnamin taloudellisen avautumisen ennustetaan pääsääntöisesti jatkuvan, sillä myös kommunistien puolueen legitimiteetti pohjautuu pitkälti talouskasvuun ja elintason parantumiseen. Noin 50 prosenttia väestöstä
on alle 30-vuotiaita. Väestön ikääntyminen tulee kuitenkin olemaan ennätysnopeata. Koulutustaso nousee ja
keskiluokan ennustetaan kasvavan vähintään nykyisestä 13 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä,
joidenkin ennusteiden mukaan myös huomattavasti nopeammin. Vietnamin tavoitteena on kasvattaa kilpailukykyään sekä tuottavuutta ja monipuolistaa taloutta työvoimaintensiivisestä tuotannosta kohti korkeamman
lisäarvon ja teknologian sektoreita. Maan suunnittelu- ja investointiministeriö valmistelee Maailmanpankin
avustuksella uutta ulkomaisten suorien sijoitusten strategiaa 2018–2023.
Vietnamissa keskustellaan paljon neljännestä teollisesta vallankumouksesta. ICT-sektori kuuluu hallituksen
prioriteettisektoreihin ja vietnamilaiset käyttävät uuttaa teknologiaa suhteellisen paljon. Vuonna 2020 Vietnam on kansallisen strategiansa mukaan ”kehittynyt ICT-maa” ja sekä kotimaiset että ulkomaiset investoinnit sektorille jatkuvat merkittävinä. Muun muassa pankkisektorin digitalisaatio on lähivuosien suururakka, ja
smart city-suunnitelmia kehitetään maan suurimmissa kaupungeissa. Tietoturvassa on myös suuria puutteita
ja siihen on satsattava digitalisaation edetessä.
Kesto-ongelmat kuten heikko kotimainen pankkisektori ja yrityskenttä, ammatillisen koulutuksen alhainen
taso ja korruptio asettavat kuitenkin kehitystavoitteille omat haasteensa. Maassa on käyty aivan viime aikoina
useampi korkean profiilin korruptio-oikeudenkäynti, joiden todellisia tarkoitusperiä on epäilty ainakin osin
poliittisesti motivoituneiksi. Oikeudenkäynnit ovat liittyneet väärinkäytöksiin muun muassa pankkisektorilla
ja suurissa valtionyrityksissä. Transparency Internationalin listalla vähiten korruptoituneista maista Vietnam
on sijalla 107/180 ja se on viimeisen kahden vuoden aikana hieman nostanut pistemääriään parempaan suuntaan, mutta on edelleen korkealla tasolla. Saman järjestön Aasia ja Tyynenmeren alueen kyselytutkimuksessa
Vietnamissa raportoitiin toiseksi eniten lahjontaa Intian jälkeen. Myös provinssien julkisen hallinnon toimivuutta mittaava PAPI-mittauksessa (Provincial Governance and Public Administration Performance Index) korruptio on hieman viime vuosina vähentynyt. Vaikka korkean profiilin oikeudenkäyntejä käydään, mahdolliset
vaikutukset laajasti esiintyvään jokapäiväiseen korruptioon jäävät nähtäväksi. Esimerkiksi Vietnamin korruptiolainsäädäntö ei tällä hetkellä kunnolla kata yksityissektoria.
Niin kutsuttu middle income trap voi uhata Vietnamin kasvua joiden vuosien päästä, jos merkittäviä uudistuksia ei saada vietyä eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen heikkous ja työvoiman matala tuottavuus ovat
huolenaiheita. Vietnamin talouden kehittyessä työntekijöiden pätevyyden ja liiketoiminnan tarpeiden välinen
kuilu laajenee ja voi olla merkittävä este Vietnamin kehitystavoitteille. Muihin rakenteellisiin riskeihin kuuluu muun muassa tarve syvemmälle valtionyritysreformille ja veropolitiikan uudistukselle, edelleen jatkuva
finanssisektorin haavoittuvuus, ratkaisemattomat järjestämättömät lainat ja pääoman puutteesta kärsivät
pankit kotimaisen luotonkasvun myötä. Vietnam lähestyy parlamentin asettamaa 65 prosentin velkakattoa.
Vietnam panostaakin enenevässä määrin Public Private Partnership (PPP) -malliin investoinneissa, on aiempaa
haluttomampi ottamaan julkista velkaa investointien rahoittamiseksi sekä suosii velanotossa enenevässä määrin kotimaista rahoitusta. Vietnamin talouskasvun pohjautuessa pitkälti ulkomaankaupalle myös globaalisti
kasvava protektionismi on merkittävä riski.
Vietnamin arvioidaan olevan yksi maista, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta. Pitkä rannikko, merenpinnan nousu ja maaperän suolaantuminen, voimistuvat trooppiset myrskyt, kuivuusjaksot, tulvat ja mutavyöryt ovat maassa kasvava ongelma, jolla on myös talouskasvua hidastavia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen
vaikutusten lisäksi ympäristöongelmat ovat Vietnamissa yleistyneet. Voimakkaasti kasvava kysyntä energialle
katetaan pitkälti fossiilisista lähteistä, energian ja polttoaineen hintaa pidetään keinotekoisesti huomattavan
alhaisena, teollisuudessa ja voimalaitoksissa ei käytetä riittäviä suodattimia päästöille, jätteiden käsittely ja
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kierrätys on hyvin puutteellista, ja torjunta-aineiden, hormonien ja antibioottien käyttö maa- ja kalataloudessa
on ylenpalttista. Osin kyse on puutteellisesta sääntelystä, mutta merkittävä rooli on myös sääntelyn heikolla
toimeenpanolla ja seurannalla. Vaikka aiheesta puhutaan yhä enemmän, nopea lyhyen tähtäimen talouskasvu
painaa usein vaakakupissa eteenpäin.
Etelä-Kiinan meren tilanne ja yleisemmin suhteet Kiinaan vaikuttavat Vietnamin politiikkaan ja myös talouteen. Eriävät vaatimukset Etelä-Kiinan meren merialueiden ja niillä sijaitsevien luonnonvarojen käyttöön voivat vaikuttaa muun muassa kansainvälisten öljy-yhtiöiden investointihalukkuuteen Vietnamissa. Vietnamin
talousvesillä sijaitsee merkittäviäkin varantoja. Toisaalta kauppa pohjoisen naapurin Kiinan kanssa on kasvanut
viimeisen vuoden aikana huomattavasti laajasti eri sektoreilla. Vietnamin teollisuus on riippuvainen tuonnista
Kiinasta, mutta Vietnamin alijäämä Kiinan kanssa on hieman pienentynyt.

Sääntely-ympäristön kehitys
Vietnam on edelleen neuvotellut aktiivisesti kauppa- ja investointisopimuksia. Kymmenen sopimusta on jo
voimassa, kaksi allekirjoitettu, kahdet neuvottelut päätetty ja kolmet lähellä päätöstä. Osa sopimuksista on
Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö ASEAN:in yhteisiä muun muassa Japanin ja Etelä-Korean kanssa.
EU:n ja Vietnamin välisen kattavan vapaakauppasopimuksen neuvottelut saatiin päätökseen loppuvuodesta
2015, mutta voimaantuloajankohdasta ei vielä ole varmuutta, sillä sekä EU:n että Vietnamin päässä tekninen
prosessi kestää. Tällä hetkellä puhutaan voimaantulosta alkuvuonna 2019. Sopimus on kunnianhimoisin ja
kattavin sopimus, jonka EU on toistaiseksi neuvotellut kehitysmaan kanssa. Sen täytäntöönpano on lähivuosien
suururakka. Sopimuksen toimeenpanoa ohjaavaa tiekarttaa on neuvoteltu pitkään. Sopimuksen on arvioitu
lisäävän EU:n ja Vietnamin välistä kauppaa noin 50 prosenttia. Vietnam on tällä hetkellä EU:lle toiseksi merkittävin kauppakumppani ASEAN-maista Singaporen jälkeen ja sopimus voi tehdä Vietnamista houkuttelevan
reitin koko ASEAN:in markkinoille.
Sopimuksessa EU ja Vietnam sopivat poistavansa tullit noin 99 prosenttia tavarakaupastaan. Kun sopimus
astuu voimaan, Vietnam poistaa tullit heti 65 prosentissa EU:n Vietnamiin suuntautuvalta vienniltä. Loppuihin
sovelletaan eripituisia siirtymäaikoja, jotka ovat pisimmillään kymmenen vuoden pituisia. Suomen viennin
kannalta merkityksellisissä tullinimikkeissä on esiintynyt jopa 20–25 prosentin suuruisia tulleja. Keskeisissä kone- ja laitevientimme nimikkeissä on odotettavissa keskimäärin 3-7 vuoden pituisia siirtymäaikoja sekä
paperissa ja kartongissa 5-7 vuoden pituisia määräaikoja, jonka jälkeen tullit poistuvat. Sopimus avaa myös
julkisia hankintoja, jotka kattavat Vietnamissa lähes 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. Merkittävää on
myös teollis- ja tekijänoikeussuojan paraneminen sekä vakaampi toimintaympäristö investoinneille. Suomen
odotetaan hyötyvän EU-maiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta esimerkiksi elintarvikkeiden tuontiluvissa Vietnamissa.
Alkuperäisen Tyynenmeren vapaakauppasopimus TPP:n kariutuminen Presidentti Trumpin valinnan myötä oli
Vietnamille kova takaisku Yhdysvaltojen laajojen markkinoiden jäädessä haaveeksi. Vietnam on kuitenkin mukana maaliskuussa 2018 allekirjoitetussa CPTPP-sopimuksessa (Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership) yhdessä 10 muun maan kanssa. CPTPP-sopimuksen arvioidaan voivan kasvattaa
Vietnamin bruttokansantuotetta 1,1–3,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Vietnamin liiketoimintaympäristö parantuu, mutta hitaasti. Hallinnolliset ja oikeudelliset epävarmuudet haittaavat edelleen liiketoimintaa. Maailmanpankin Ease of Doing Business-listauksessa Vietnam nousi kuitenkin
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sijalle 68., kun vuotta aiemmin sijoitus oli 82. Maailman talousfoorumin kilpailukykylistauksessa Vietnam on
sijalla 55., mikä tarkoittaa viiden sijan nousua edellisvuoteen verrattuna.
Vietnamissa toimivat yrittäjät toivovat jatkuvasti viranomaisilta sääntöjen ja käytännön yhtenäistämistä liiketoimintaympäristön ennustettavuuden lisäämiseksi. Ongelmia on säännöllisesti eri viranomaisten kuten
veroviranomaisen, tullin ja oikeuslaitoksen toiminnassa, jota ei voi aina pitää itsenäisenä tai läpinäkyvänä.
Tulkinnat saattavat erota eri tasoilla tai eri osissa maassa. Oikeusprosesseissa voi kestää eikä prosessin laadusta
ole aina takeita. Samoin Vietnamin pankkisektori on suhteellisen vanhakantainen ja byrokraattinen. Maksujen
hoitaminen voi olla hidasta ja vaatia paljon paperityötä ja digitalisaatio on vasta alkamassa.
Viimeisen vuoden aikana eurooppalaiset yritykset ovat olleet huolissaan muun muassa uusista erittäin nopealla aikataululla voimaan tulleista maahantuontisäännöistä autosektorilla, jotka asettavat tuontiautot
eriarvoiseen asemaan. Samoin huolta on herättänyt suunniteltu referenssimaalistasta lääkkeiden julkisissa
hankinnoissa, jossa vain osa EU-maista on mukana. Elintarvikkeiden tuontia koskevien sääntöjen tulkinta on
paikoin huomattavasti tiukentunut lupaviranomaisen vaihdoksen myötä, mikä on koskettanut myös suomalaisyrityksiä. Vain tuontiviinejä ja väkeviä koskeva verotus puolestaan on nollannut EU-Vietnam-vapaakauppasopimuksen hyödyt, vaikka 70 prosenttia maassa kulutettavasta alkoholista on tilastoimatonta ja näin ollen
verottamatonta.
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VOIMASSAOLEVAT INVESTOINTISUOJASOPIMUKSET (67kpl)

Maa
(voimaantulojärjestys suluissa)

Sopimus
allekirjoitettu

Sopimus
voimaan

Suomen säädöskokoelman sopimussarjan nro

Albania (29)

24.06.1997

20.02.1999

16/1999

Algeria (54)

13.01.2005

25.02.2007

9/2007

Arabiemiraattien liitto (23)

12.03.1996

15.05.1997

22/1997

Argentiina (18)

05.11.1993

03.05.1996

21/1996

Armenia (55)

05.10.2004

20.04.2007

32/2007

Azerbaidzhan (50)

26.02.2003

10.12.2004

2/2005

Bosnia ja Hertsegovina (37)

01.11.2000

08.12.2001

77/2001

Bulgaria (31)

03.10.1997

16.04.1999

50/1999

Chile (16)

27.05.1993

01.05.1996

23/1996

Dominikaaninen tasavalta (57)

27.11.2001

21.04.2007

36/2007

Ecuador (38)1

18.04.2001

16.12.2001

79/2001

Egypti (1)

05.05.1980
03.03.2004

22.01.1982
05.02.2005

3/1982
11/2005

El Salvador (42)

20.05.2002

20.02.2003

11/2003

Etelä-Afrikan tasavalta (36)

14.09.1998

07.02.2001

8/2001

Etiopia (58)

23.02.2006

03.05.2007

42/2007

Filippiinit (32)

25.03.1998

16.04.1999

52/1999

Georgia (59)

24.11.2006

30.12.2007

5/2008

Guatemala (53)

12.04.2005

06.01.2007

108/2006

Hongkong (67)

02.07.2009

16.02.2014

19/2014

Indonesia (25)

13.03.1996
12.09.2006

30.05.1997
02.08.2008

34/1997
82/2008

Intia (44)2

07.11.2002

09.04.2003

30/2003

Iran (48)

04.11.2002

25.06.2004

82/2004

Jordania (60)

01.11.2006

18.12.2007

7/2008

Kazakstan (27)

29.09.1992
09.01.2007

14.02.1998
01.05.2008

20/1998
63/2008

Kiina (2)

04.09.1984
15.11.2005

26.01.1986
15.11.2006

4/1986
87/2006

Kirgisia (49)

03.04.2003

08.12.2004

163/2004

Korean tasavalta (19)

21.10.1993

11.05.1996

25/1996

Kroatia (41)

01.06.1999

01.11.2002

92/2002

Kuwait (24)

10.03.1996

21.05.1997

32/1997

Latvia (9)

05.03.1992

07.12.1992

5/1993

1
Ecuador on irtisanonut sopimuksen vuonna 2010 ja se on voimassa ennen 16.12.2011 tehtyjen sijoitusten
osalta 15.12.2021 saakka.
2
Intia irtisanoi sopimuksen 1.8.2018, sopimuksen loppumääräysten mukaisesti sopimus on voimassa
31.7.2019 asti, jonka jälkeen ennen ko. päivämäärää tehdyt sijoitukset saavat edelleen suojaa 30.7.2033 asti.
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Libanon (33)

25.08.1997

12.01.2000

4/2000

Liettua (11)

12.06.1992

08.01.1993

119/1992

Makedonia (39)

25.01.2001

22.03.2002

21/2002

Malesia (4)

15.04.1985

03.01.1988

79/1987

Marokko (43)

01.10.2001

06.04.2003

28/2003

Mauritius (62)

12.09.2007

17.10.2008

90/2008

Meksiko (35)

22.02.1999

30.08.2000

54/2000

Moldova (26)

25.08.1995

21.06.1997

42/1997

Mongolia (61)

15.05.2007

19.06.2008

87/2008

Montenegro (62)

14.11.2008

29.04.2010

53/2010

Mosambik (52)

03.09.2004

21.09.2005

93/2005

Namibia (51)

31.10.2002

21.05.2005

42/2005

Nepal

03.02.2009

28.01.2011

5/2011

Nigeria (56)

22.06.2005

20.04.2007

34/2007

Oman (30)

27.09.1997

20.02.1999

18/1999

Panama

19.02.2009

11.11.2010

102/2010

Peru (22)

02.05.1995

13.06.1996

33/1996

Puola (28)

25.11.1996

11.03.1998

28/1998

Qatar (45)

12.11.2001

08.05.2003

37/2003

Romania (10)

26.03.1992

06.01.1993

121/1992

Sambia (66)

07.09.2005

05.03.2014

20/2014

Slovakia (21)
(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

20.05.1996
23.10.1991

37/1996
73/1991

Slovenia (34)

01.06.1998

03.06.2000

37/2000

Sri Lanka (3)

27.04.1985

25.10.1987

54/1987

Tansania (40)

19.06.2001

30.10.2002

94/2002

Thaimaa (20)

18.03.1994

18.05.1996

35/1996

Tshekki (7)
(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

24.03.1994
23.10.1991

34/1994
73/1991

Tunisia (46)

04.10.2001

04.09.2003

52/2003

Turkki (15)

13.05.1993

23.04.1995

29/1995

Ukraina (13)

14.05.1992
07.10.2004

30.01.1994
07.12.2005

6/1994
102/2005

Unkari (5)

06.06.1988

12.05.1989

20/1989

Uruguay (47)

21.03.2002

18.06.2004

84/2004

Uzbekistan (12)

01.10.1992

22.10.1993

74/1993

Valko-Venäjä (14)

28.10.1992
08.06.2006

11.12.1994
10.04.2008

89/1994
58/2008

Venäjä (SNTL) (6)
+ muutospöytäkirja

08.02.1989
04.05.1996

15.08.1991
13.05.1999

58/1991
57/1999

Vietnam (17)

13.09.1993
21.02.2008

02.05.1996
04.06.2009

27/1996
28/2009

Viro (8)

13.02.1992

02.12.1992

104/1992

Lähde: Ulkoministeriö, päivitetty 5.11.2018
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LIITE

EU-AASIA VAPAAKAUPPASOPIMUKSET JA –NEUVOTTELUT

EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta on toimeenpantu heinäkuusta 2011 lähtien, virallisesti
se astui voimaan syksyllä 2015. Sopimuksen mahdollisesta päivittämisestä on käyty alustavia keskusteluja
Etelä-Korean kanssa, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.
EU:n ja Japanin väliset vapaakauppasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 2018. Tavoitteena on, että se tulisi
voimaan vuoden 2019 alussa. Kahden suuren talouden välinen sopimus on taloudellisilta vaikutuksiltaan EU:n
merkittävin sopimus tähän mennessä.
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2018. Tavoitteena on, että vapaakauppasopimus saadaan voimaan alkuvuodesta 2019.
EU:n ja Vietnamin väliset vapaakauppasopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Tavoitteena on sopimuksen
allekirjoittaminen vuoden 2019 alkupuolella ja voimaansaattaminen vuoden 2019 aikana.
EU:n ja Indonesian väliset vapaakauppaneuvottelut käynnistettiin kesällä 2016. Kuudes neuvottelukierros
käytiin lokakuussa 2018. Neuvottelut odotetaan saatavan päätökseen viimeistään vuoden 2020 alkupuolella.
EU ja Kiina ovat neuvotelleet laaja-alaisesta investointisopimuksesta vuodesta 2013. Neuvottelut ovat edistyneet hitaasti. Mikäli sopimus saataisiin aikaan, olisivat osapuolet valmiita tunnustelemaan vapaakauppasopimusneuvotteluiden aloittamista
EU on neuvotellut Intian kanssa vapaakauppasopimuksesta vuodesta 2007, mutta etenemistä ei ole tapahtunut vuodenvaihteen 2013-2014 jälkeen. Jäljellä on vielä vaikeimmat, poliittisen tason päätöksiä vaativat
kysymykset.
ASEAN-maista vapaakauppaneuvottelut on käynnistetty myös Malesian (2010), Thaimaan (2013) ja Filippiinien
(2015) kanssa, mutta neuvottelut ovat toistaiseksi pysähdyksissä eri syistä, jotka liittyvät maiden sisäpoliittisiin
tilanteisiin tai ihmisoikeustilanteeseen.
EU aloitti neuvottelut vapaakauppasopimuksista Australian ja Uuden-Seelannin kanssa kesäkuussa 2018. Neuvottelukierroksia on molempien maiden kanssa käyty vuoden 2018 aikana kaksi.

Lähde: Ulkoministeriö 29.10.2018
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