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ESIPUHE

Tänä vuonna ulkoministeriö julkaisee omana kokonaisuutenaan Maailman markkinat 2018-2019 fokuksena
Afrikka ja Lähi-itä. Afrikan osuus maailmankaupasta on vielä vähäinen. Se on kuitenkin manner, jossa on maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Myös väestönkasvu ja kaupungistuminen on nopeaa. Megakaupungit tarvitsevat jatkossa teknologisia ratkaisuja energia- ja vesihuoltoon sekä infrastruktuuriin. Digitaalisia ratkaisuja
tarvitaan kasvavan väestön koulutus- ja terveydenhuoltoon. Tämä kaikki tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös
suomalaisyrityksille.
Afrikan maat haluavat investointeja ja liikekumppanuuksia, joilla kehittää omaa talouttaan ja teollisuuttaan
sekä luodakseen työpaikkoja tavoitteena kasvattaa vientiä. Kestävän kehityksen tavoitteisiin tähtääviä yritysten
liikekumppanuuksia, innovaatioita sekä yksityisiä ja julkisia investointeja voidaan tukea myös Suomen kehitysyhteistyön yritysinstrumenteilla.
Afrikassa on vielä köyhyyttä ja eriarvoisuutta, minkä voittamiseksi se saa paljon kehitysrahoitusta. EU on Afrikan
suurin yksittäinen kehitysavunantaja ja kauppakumppani, mikä tarjoaa suomalaisyrityksille hyvät puitteet tulla
Afrikan markkinoille tarjoamaan teknologiaa ja palveluja. YK, Maailmanpankki ja alueelliset kehitysrahoituslaitokset rahoittavat Afrikassa paljon kehitysohjelmia. Kansainväliset järjestöt hankkivat maailmanlaajuisesti
vuosittain jopa 150 miljardin dollarin edestä palveluja ja teknologiaa yrityksiltä. Myös suomalaisyritysten on
tärkeä tarjota osaamistaan kansainvälisille järjestöille. Ulkoministeriö tekee Team Finland –kumppanien kanssa
työtä tukeakseen suomalaisyritysten pääsyä kansainvälisten hankintojen markkinoille. Parhaillaan pilotoidaan
palvelumallia tavoitteena löytää paras tapa tukea yrityksiä. Myös Suomen ilmastorahasto Maailmanpankin yksityistä sektoria kehittävässä International Finance Corporation’ssa (IFC) voi tarjota yhteistyömahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille. Myös Lähi-idässä kansainvälisen apuyhteisön hankinnat nousevat entistä tärkeämpään
asemaan. Suomalaisyritysten on hyvä oppia myös tuntemaan näiden toimijoiden hankintamekanismeja.
Suomi on myös mukana tukemassa kauppa- ja kehitystoiminnan piirissä toimivia merkittäviä toimijoita. Näistä
mainittakoon seuraavat: TradeMark East Africa, joka tukee muun muassa alueellista infrastruktuurin kehittämistä ja kaupan esteiden purkamista, Enhanced Integrated Framework (EIF), jolla parannetaan maiden liiketoimintaympäristöä sekä ITC, jonka avulla vahvistetaan naisyrittäjyyttä sekä maiden kauppakapasiteetin kehittämistä
ja vientiä.

Helsingissä 15.6.2018
Ilkka-Pekka Similä
Osastopäällikkö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto

Afrikan megatrendit avaavat valtavia
markkinoita liiketoimintaan
Afrikka muuttuu. Kehitykseen vaikuttavat megatrendit, mittavat ja syvälle yhteiskuntaan vaikuttavat muutosprosessit. Afrikkalaisten täytyy sopeutua niihin ja kääntää ne uhkien sijasta mahdollisuuksiksi. Tärkeimpiä Afrikan
megatrendejä ovat väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja demokratiakehitys.
Perinteinen mielikuvamme on, että afrikkalaiset asuvat savimajoissa maaseudulla. Tosiasiassa Afrikka kaupungistuu kovaa vauhtia. Se on Aasian jälkeen nopeimmin kaupungistuva maanosa. YK ennustaa, että 35 vuoden
kuluttua suurin osa Afrikan väestöstä asuu kaupungeissa.
Jo 15 vuoden kuluttua Afrikassa ennustetaan olevan kuusi vähintään kymmenen miljoonan asukkaan megakaupunkia: yli 20 miljoonan asukkaan Kairo, Lagos ja Kinshasa, ja yli kymmenen miljoonan asukkaan Johannesburg,
Dar es Salaam ja Luanda. Suurin osa kaupunkilaisista asuu silti alle puolen miljoonan asukkaan kaupungeissa.
Kaupungit ovat tyypillisesti myös epävirallista asutusta ilman kaupunkisuunnittelua ja perusinfrastruktuuria.
Kaupungistumisen taustalla on huima väestönkasvu. Vuoteen 2050 mennessä Afrikan väkiluvun ennustetaan
kaksinkertaistuvan 2,4 miljardiin, neljännekseen koko maailman väestöstä. YK:n ennusteen mukaan esimerkiksi
Nigerian asukasmäärä kasvaa 400 miljoonaan, siitä tulee maailman kolmanneksi suurin valtio ja se ohittaa
Yhdysvallat. Yli 100 miljoonan asukkaan valtioiksi nousevat myös Kongon Demokraattinen Tasavalta, Etiopia,
Egypti, Tansania ja Uganda.
Ilmastonmuutos vaikuttaa sateisiin, jotka muutenkin ovat epäsäännöllisiä. Välillä on tulvia, välillä kuivuutta.
Ilmakehän lämmetessä merenpinta nousee ja aiheuttaa ongelmia suurten jokien alavilla suistoalueilla ja saarivaltioissa. Aavikoituminen etenee ja luonnon monimuotoisuus heikkenee.
Teknologian kehitys ilmenee esimerkiksi matkapuhelinten ja internetin valtavan nopeana leviämisenä. YK:n selvitysten mukaan 3G-verkon piirissä olevan väestön osuus kasvoi Afrikassa 25:stä 65 prosenttiin vuosina 2010 –
2015. Tiedonkulku ja kommunikointi nopeutuvat. Sosiaalinen media alkaa olla arkipäivää. Digitalisaatio etenee,
samoin koneellistuminen ja vähitellen myös robotiikka.
Monipuoluevaalit ovat vakiintuneet Afrikassa 1990-luvun alusta, kylmän sodan päättymisestä lähtien. Demokratiakehitys on silti haurasta. Vaalit eivät takaa demokratiaa. Viime vuosina autoritaarisuus on lisääntynyt monessa
maassa ja esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimintaa on rajoitettu. Afrikan unionissa (African Union, AU) on
havahduttu myös hybridiuhkiin. Esimerkiksi vaalien manipulointi saattaa helposti romahduttaa tietyn maan
poliittisen järjestelmän.
Keskeisellä sijalla Afrikan megatrendeihin vastaamisessa on talouskehitys. Jos taloudellinen perusta on kunnossa, maalla on mahdollisuus rakentaa sen varaan ja selviytyä megatrendien asettamista haasteista. Jos toimeentulo on turvattu, suvun ei ole pakko lähettää nuoria jäseniään ulkomaille.

Afrikan kehityspankin mukaan Afrikan talouskasvu oli vahvaa keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia vuosina
2005 – 2015. Vuoden 2016 notkahduksen jälkeen se nousi viime vuonna 3,6 prosenttiin. Kuluvalle ja ensi vuodelle ennustetaan 4,1 prosentin kasvua. Täytyy kuitenkin muistaa, että talouskasvu vaihtelee suuresti maittain.
Esimerkiksi yksipuolisesti raaka-aineita vievät maat ovat muita herkempiä maailmanmarkkinoiden vaihteluille.
On totta, että köyhyys on vähentynyt Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Wider-instituutin tutkimuksen mukaan
41 prosenttia väestöstä eli absoluuttisessa köyhyydessä vuonna 2013, kun vuonna 1990 luku oli 54 prosenttia.
Mutta bruttokansantuotteen kasvu sinänsä ei riitä nostamaan lisääntyvää väestöä ylös köyhyydestä. Olennaista
on, että talouskasvun olisi laadultaan köyhyyttä vähentävää. Sen tulisi edistää kotimaista yksityissektoria, viennin
monipuolistumista ja teollistumista.
Afrikan kehityspankki korostaa, että Afrikka tarvitsee nimenomaan teollistumista, jotta köyhyys voitaisiin poistaa
ja työtä tarjota 12 miljoonalle nuorelle, jotka tulevat työmarkkinoille vuosittain. EU:n arvion mukaan vauhti on
toistaiseksi kolme miljoonaa työpaikkaa vuodessa.
Afrikan hallitukset voivat vaikuttaa teollistumiseen omalla talouspolitiikallaan. Tehdastuotannon lisäksi pitäisi
edistää muitakin sektoreita, joissa on mahdollisuus korkeaan kasvuun ja työpaikkoihin. Start-upit ja pk-yritykset,
joilla on korkea kasvupotentiaali, voivat täydentää suuryrityksiä, jotka toimivat Afrikan teollistumisen vetureina.
Talouspolitiikan tulisi edistää myös vihreää teollistumista, jonka ympäristökustannukset ovat alhaiset.
Parantamalla koulutusta, ammattitaitoja ja terveyttä, ottamalla nuoret ja naiset mukaan, ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä Afrikan maat voivat nykyistä paremmin päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin
(Sustainable Development Goals, SDG) ja AU:n laatiman Afrikan kehitysstrategian, Agenda 2063 -strategian
tavoitteisiin, joihin maat ovat sitoutuneet.
Teollistumisen yleisenä pullonkaulana on riittämätön tuotantoa palveleva infrastruktuuri erityisesti koskien
energiaa, vettä ja kuljetuspalveluja. Rahoituksen tarve on valtava. Afrikan kehityspankin uusimpien arvioiden
mukaan maanosan infrastruktuuri vaatisi vuosittain 130 – 170 miljardia dollaria. Lisäksi rahoitusta tarvitaan
terveyden, koulutuksen, hallintokapasiteetin ja turvallisuuden tarpeisiin.
Afrikan mailla on monia kanavia rahoitukseen. Afrikan kehityspankki arvioi, että Afrikan verotulot ovat nykyään noin 500, kehitysyhteistyö 50, rahalähetykset ulkomailta 60 ja ulkomaiset investoinnit (Foreign Direct
Investment, FDI) 60 miljardia dollaria vuosittain. Valtaosa rahoituksesta on kaupallista. Globaalit institutionaaliset sijoittajat ja kaupalliset pankit hoitavat rahoitustarpeita yli 100 triljoonalla dollarilla.
Vaikka tuloja kuten verotusta on yritetty parantaa, ne eivät riitä Afrikan rahoitustarpeisiin. Afrikan maiden on
houkuteltava lisää yksityistä rahoitusta.
Ulkomaiset rahoitusvirrat ovat kasvussa. Tärkeimpiä ovat suorat ulkomaiset investoinnit (FDI) ja rahalähetykset.
Investoinnit tulevat erityisesti Lähi- ja Kaukoidästä. Yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä on Kiina. Investoinnit ovat
entistä monipuolisempia ja kohdistuvat infrastruktuurin lisäksi kulutustavaroihin ja palveluihin kuten finanssipalveluihin sekä informaatio- ja telekommunikaatiosektoreille.

Sen lisäksi, että Afrikka tarvitsee teollistumisesta ja tuotannollisen infrastruktuurin rakentamisesta, siitä olisi valtava hyöty maailmantaloudelle. Afrikan kehityspankki on arvioinut, että Afrikan ja muiden vähiten kehittyneiden
maiden teollistumisesta voisi seurata satojen miljardien dollarien hyöty maailman kehittyneimmille G20-maille
investointien, kotitalouksien kulutuksen, viennin ja siihen liittyvän tuotannon kasvun myötä. Kaikki tämä loisi
G20-maihin 7,5 miljoonaa työpaikkaa. On paradoksaalista, että tällainen molempia osapuolia hyödyttävä globaali liiketoiminta yhä antaa odottaa itseään.
Kahden viime vuosikymmenen aikana Afrikan ulkomaankauppa muun maailman kanssa on nelinkertaistunut.
Maanosan kauppakumppanit ovat myös monipuolistuneet maantieteellisesti.
On kuitenkin arvioitu, että vain 15 prosenttia Afrikan kaupasta on maanosan sisäistä. Niinpä Afrikan maiden
yhteistyössä piilee valtava potentiaali. Tärkeä askel Afrikan integraatiossa otettiin AU:n huippukokouksessa maaliskuussa 2018, kun 44 Afrikan maata allekirjoitti sopimuksen koko maanosan kattavasta vapaakauppa-alueesta
(African Continental Free Trade Area, AfCFTA). Sen on määrä poistaa 90 prosenttia tullitariffeista. AU:n kunnianhimoisena tavoitteena on, että ratifiointi olisi valmiina 22 maassa vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta sopimus
tulisi voimaan. Toistaiseksi sen ovat ratifioineet Kenia ja Ghana.
18 Afrikan maata on inhimillisen kehityksen mittareilla mitattuna keski- tai korkealla tasolla. Kehitys on kuitenkin
hidasta ja epätasaista. Hallitukset voivat tukea sitä poistamalla yrittäjyyden esteitä kuten talouden epävirallisuutta tai nuorten ja naisten liiketoimintamahdollisuuksien rajoituksia.
Joka tapauksessa Afrikan yritystoiminnan painopiste on siirtymässä yhä enemmän julkiselta yksityiselle sektorille. Yksityisten rahavirtojen merkitys rahoittaa ja kannustaa paikallista kehitystä ja yrittäjyyttä on kasvussa.
Monessa maassa yksityissektoria dominoivat kuitenkin ulkomaiset yritykset. Köyhyyttä vähentävän talouskehityksen kannalta on oikea suuntaus, että kotimaista yritystoimintaa vahvistetaan.
Mutta edelleen tarvitaan myös julkista kehitysyhteistyötä (ODA). Kehitysyhteistyö soveltuu hyvin etenkin Afrikan
politiikan ja talouden hallinnon ja instituutioiden kehittämiseen, hyvään hallintoon (good governance), mikä on
edellytys kaikelle kehitykselle.
Afrikan kehityspankin mukaan uusin tutkimustieto vahvistaa, että nykyään Afrikan hallitukset käyttävät julkisia
voimavaroja tehokkaammin ja tuottavat julkisia palveluja enemmän kuin ennen. Taustalla ovat muun muassa
säätelyjärjestelmien uudistukset ja digitaaliset innovaatiot. Hallitukset pyrkivät yhä enemmän parantamaan
myös liiketoimintaympäristöä yksityissektorin toimintaa varten.
Suurimmassa osassa Afrikan maita on silti vielä paljon tehtävää, jotta liiketoimintaympäristö olisi suomalaisesta
näkökulmasta toimivaa.
Tie on pitkä. Monet afrikkalaiset yhä odottavat parannusta omaan talouteensa ja toimeentuloonsa. Ihmiset
odottavat myös aiempaa parempaa vastuunkantoa päättäjiltä ja parempaa julkishallintoa.
Afrikassa todella tarvitaan talouden rakennemuutosta. Tilanne muuttuu lohduttomaksi, jos siinä ei edistytä.
Afrikan kehityspankki ennustaa, että siinä tapauksessa vuonna 2025 peräti 50 prosenttia afrikkalaisista nuorista

tulee olemaan työttömiä, taloudellisesti epäaktiivisia tai näköalattomia. Se merkitsee silloin väistämättä hallitsematonta muuttoliikettä niin Afrikan sisällä kuin sieltä ulos, kilpailua resursseista, kasvualustaa ääriliikkeille,
epävakauden lisääntymistä, konflikteja.
Toisaalta yhteiskunta voi hyötyä siitä, että työikäisen väestön osuus on korkea. Silloin suuri osa väestöstä on
potentiaalisesti tuottavaa ja voi edistää talouden kehitystä. Afrikassa on esimerkkejä siitä, miten nuori ja moderni kaupunkiväestö yhdistettynä teknologian kehitykseen synnyttää uusia innovaatioita kuten mobiilipalveluja.
Kun formaalitalous pysyy pienenä, näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että suurin osa uudesta työvoimasta työllistyy maatalouteen ja epäviralliselle sektorille.
Afrikan megatrendit ja talouskehityksen pullonkaulojen avaaminen tarjoavat joka tapauksessa kaupallisia mahdollisuuksia myös ulkomaisille yrityksille ja laitoksille. Tarvitaan toimivia ratkaisuja kaupunkirakentamiseen,
energiaan, jätehuoltoon, vesihuoltoon ja liikenteeseen, samoin kuin koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, sekä tehokasta hallintoa niiden hoitamiseen. Ympäristöstä täytyy huolehtia, ja kasvavan väestön
ruokaturva edellyttää etenkin maatalouden tuottavuuden parantamista.
Väestönkasvu yhdistettynä talouskehitykseen merkitsee vaurastuvaa keskiluokkaa. Se avaa valtavat markkinat
kulutustavaroiden viennille esimerkiksi Euroopasta Afrikkaan. EU on arvioinut, että Afrikan keskiluokan yksityinen kulutus kasvaa vuositasolla kahteen triljoonaan ja yritysten markkinat 3,3 triljoonaan euroon vuoteen
2025 mennessä.
Megatrendien myötä Afrikan kehityspotentiaali on valtava. Mutta Afrikan maat tarvitsevat megatrendien hyödyntämisessä yhteistyötä ja apua myös ulkomailta. EU ja sen jäsenmaat ovat tässä suhteessa etulyöntiasemassa.
Ne ovat Afrikan tärkein kumppani niin kaupassa, investoinneissa, siirtolaisten rahalähetyksissä, kehitysyhteistyössä, rauhan ja turvallisuuden edistämisessä kuin poliittisessa yhteistyössäkin.
On kuitenkin syytä korostaa, että suvereeneina valtioina Afrikan mailla itsellään on vastuu kehityksestään. Niillä
on päätösvalta vaikuttaa kehitykseensä omilla toimenpiteillään. Niistä riippuu, minkälaista talouspolitiikkaa,
lainsäädäntöä, oikeusvaltiota, liiketoimintaympäristön kehittämistä, uudistuksia, hyvää hallintoa ja demokratiaa
toteutetaan.
EU ja jäsenmaat kuten Suomi voivat olla Afrikan maiden tukena ja sparraajina, mutta tasavertaisen kumppanuuden perustalta. Yhtenä mallina on kaupallinen yhteistyö, mikä jo lähtökohtaisesti pohjautuu yritysten keskinäiseen kumppanuuteen.

Martti Eirola
Johtava asiantuntija, Afrikka-politiikka
Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto
Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö

Algeria

ALGERIA
ALGERIA
Pääkaupunki .................................................................................................................... Algiers
Väkiluku ............................................................................................................................41 milj.
BKT ..................................................................................................................... 175.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................15,100 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 1.5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .....13.2 % | 36.1 % |50.7 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................11.7 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................71.9 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 166
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Alueen tilanteeseen nähden Algeria on säilyttänyt vakauden ja on suhteellisen turvallinen. Talouskasvua on elvytetty turvautumalla investointien setelirahoitukseen. Kaasun ja öljyn hinnan
maltillinen elpyminen ei ole poistanut vaihtotaseen alijäämää, minkä vuoksi hallitus jatkaa
tuonnin vähentämistä, mikä merkitsee kotimaiseen kokoonpanoon ja valmistukseen panostamista ja samalla myös kaupanesteiden lisääntymistä. Kotimaisen teollisuustuotannon kasvu
tarjoaa mahdollisuuksia investointihyödykkeiden tuottajille sekä yrityksille, jotka voivat siirtää
tuotantoa maahan. Pääoman kotiuttaminen ja liiketoiminta yleisesti ovat tiukasti säänneltyjä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Algeria on vahvasti tuonnista riippuvainen talous, ja sen vaihtotase on ollut negatiivinen vuoden 2014 jälkeen.
Eri ennusteiden mukaan alijäämä on noin kymmenen prosenttia vuonna 2018 ja supistuu tulevina vuosina
hitaasti. Julkisen sektorin osuus taloudellisesta toimeliaisuudesta on erittäin suuri. Yksityisen sektorin osuuden
kasvattaminen etenee hitaasti.
Algeria on maailman kahdeksanneksi suurin kaasun viejä. Sen noin 95-prosenttisesti maakaasusta ja öljystä
koostuvat vientitulot kasvoivat vuoteen 2014 asti, ja maan vaihtotase oli vahvasti ylijäämäinen. Vuonna 2014
tapahtunut hintojen lasku on romahduttanut maan vientitulot. Hiilivetyjen osuus maan bruttokansantuotteesta on noin 30 ja budjettituloista 60 prosenttia.
Öljyn ja kaasun viennin merkittävän kasvattamisen esteenä on muun muassa kasvava kotimainen kulutus,
joten sen energiapolitiikan tavoitteena on hinnan pitäminen mahdollisimman korkealla. Pessimististen arvioiden mukaan Algeriasta tulee energian nettotuoja jo vuonna 2025. Toisaalta Algerialla on maailman suurimpiin
kuuluvat liuskekaasuvarannot, joiden hyödyntämistä tutkitaan parhaillaan.
Säästääkseen kaasua vientiin, hallitus on asettanut tavoitteen kasvattaa uusiutuvan, erityisesti aurinkoenergian tuotantoa. Algerian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian kapasiteetti 22 000 MW:iin vuoteen 2030

Suurlähettiläs Tuula Svinhufvud toimii Team Finland -maajohtajana ja lähetystösihteeri Ari Tenho Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Algerissa.
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Algeria
mennessä, mutta suunnitelman toteutus ei ole edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä maa tuottaa sähkönsä
lähinnä maakaasulla. Energiatehokkuuteen kannustetaan muun muassa progressiivisella hinnoittelulla. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on myös muun viennin kasvattaminen, mutta tämä edellyttää Algerian
kansantaloudelta syvällisempien rakenteellisten muutosten toteuttamista.
Algerian vientituloista riippuvainen valtiontalous on alijäämäinen. Kaasu- ja öljytuloilla kerrytetty tulojen
tasausrahasto on ehtynyt. Hallitus ottaa velkaa vain maltillisesti: velkaantuneisuus on noin 20 prosenttia
bruttokansantuotteesta ja sen ei ennusteta kasvavan. Tästä vain pieni osa on ulkomaista velkaa. Talouskasvun hidastumisen estämiseksi on budjetissa vuodelle 2018 yli 20 prosentin menolisäys. Käyttömenoja
supistetaan hieman, mutta investointimenoissa on suuri kertaluontoinen korotus. Vuodesta 2019 alkaen
investointimenojen määrä laskee, ja hallitus tavoittelee budjettitasapainoa viiden vuoden kuluessa. Hallitus pyrkii verotulojen kasvattamiseen kymmenen prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina. Aiemmin
jäädytettyjä investointiohjelmia käynnistetään uudelleen. Prioriteettisektoreita ovat erityisesti koulutus ja
terveydenhuolto. Myös vesi- ja liikenneinfrastruktuuriin panostetaan. Investointimenojen rahoittamiseksi
on mahdollistettu suora keskuspankkirahoitus. Sen pääasiallinen tarkoitus on varmistaa valtion energiayhtiöiden suurten investointitarpeiden toteutus. Hallitus vakuuttaa, että rahan määrän lisäys yhdistettynä
kasvua tukeviin uudistuksiin ei kiihdytä inflaatiota, mutta Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa setelirahoitukseen liittyvistä vaaroista.
Suomen vienti Algeriaan on pitkän nousun jälkeen kääntynyt laskuun, kuten EU:n vienti Algeriaan kokonaisuudessaan. Algeriasta Suomeen tuodaan satunnaisesti öljyä, kaivannaisia ja epäorgaanisia kemikaaleja. Kauppa
on Suomelle vahvasti ylijäämäistä. Perinteisesti Suomen tärkein vientituote Algeriaan on ollut sahatavara.
Toiseksi tärkein vientituoteryhmä ovat paperi, sellu ja kartonki, joiden arvo on ohittanut aiemmin merkittävän
kone- ja laiteviennin. Neljäs merkittävä vientituote ovat viljat. Tullin tilastot eivät kuitenkaan huomioi kaikkea
kone-, laite- ja palvelukauppaa, jossa yritykset toimivat osana globaaleja arvoketjuja. Useilla suomalaisilla teknologiateollisuusyrityksillä on myös paikallista toimintaa Algeriassa. Vuonna 2017 sahatavarakaupan arvosta
menetettiin noin 40 prosenttia (40 miljoonaa euroa) Algerian määrättyä sahatavaran tuontilisenssijärjestelmän piiriin, joka pysäytti kaupan noin puoleksi vuodeksi. Suomen viranomaiset, mukaan lukien suurlähetystö
Algerissa sekä sahatavaran viejät ajoivat asiaa eri tavoin kahdenvälisesti ja kumppanimaiden sekä Euroopan
unionin kanssa. Samalla sahateollisuudelle pyrittiin välittämään ajantasaista tietoa tilanteesta. Pääviestimme
oli, että sahatavaraa ei tulisi käsitellä kuten ei-välttämättömiä kulutustuotteita, vaan kyseessä on Algerian
taloudelle tärkeä tuotannontekijä, jonka jatkojalostus tuottaa työtä ja lisäarvoa Algeriassa. Ponnistelut tuottivat lopulta tulosta, kun sahatavaran lisenssit syksyllä jaettiin maahantuojille. Huomattavaa on, että monet
suurille EU-maille tärkeät tuoteryhmät (suurelta osin elintarvikkeita ja muita lopputuotteita) eivät saaneet
lainkaan lisenssejä vuodelle 2017, näiden maiden ponnisteluista huolimatta. Sahatavara myös välttyi vuonna
2018 laajennetuilta tuontikielloilta.
Merkittävin suomalainen tuotantoinvestointi Algeriaan on toistaiseksi Sampo-Rosenlew Oy:n yhdessä paikallisen kumppanin kanssa perustama leikkuupuimuritehdas. Tehtaasta on tullut näkyvä käyntikortti suomalaisille Algerian markkinoilla. Suomen läsnäolo Algeriassa on ohut mutta maine on positiivinen, ja algerialaiset
investoijat ovat kiinnostuneita suomalaisyrityksistä kumppaneina.
Valtiojohtoisen talouden maassa suhteet hallintoon ja ministeritason hyväksyntä ovat usein tärkeitä. Näissä
Team Finland -toimijat voivat auttaa yrityksiä Algeriassa. Team Finlandia edustaa Suomen suurlähetystö. Business Finland kattaa Algerian Madridin-toimistosta käsin. Algeria avasi suurlähetystönsä Helsingissä virallisesti
maaliskuussa 2017, mikä lisää kanssakäymistä. Myös Algerian viisumin voi nyt hakea Helsingistä.
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Suomen ja Algerian välillä on voimassa sopimus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta
(SopS 8-9/2007) sekä taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus (SopS 13/1984).
Neuvottelut sopimuksesta kaksinkertaisen verotuksen poistosta on aloitettu. Yhteisymmärryspöytäkirjat vesiasioista sekä uusiutuvasta energiasta ja ympäristöasioista ovat vireillä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto varoittavat maaliskuun 2018 katsauksissaan Algeriaa
uhkaavasta sosiaalisesta kriisistä. Noin viidessä prosentissa liikkuneen inflaation ennustetaan nousevan 7,5
prosenttiin vuonna 2018 ja kohoavaan lähelle kymmentä prosenttia tai sen yli tulevina vuosina. Elvytys kiihdyttää talouden kolmen prosentin kasvuun vuonna 2018, mutta kasvu lähes pysähtyy tulevina vuosina, mikäli
elvytystä pienennetään suunnitellusti. Setelielvytyksen pitkittäminen taas lisää inflaatioriskiä. Kymmenen
prosenttia väestöstä on vaarassa pudota uudelleen köyhyyteen ostovoiman supistuessa.
Algeriassa hintasubventoidut perushyödykkeet ovat sosiaalijärjestelmän keskeinen osa. Vaikka järjestelmä on
valtiolle kallis, sitä on uudistettu varovaisesti. Ulkopuoliset tahot ovat arvostelleet subventiojärjestelmän johtavan
resurssien tehottomaan ja tuhlaavaan käyttöön sekä avun heikkoon kohdistumiseen sitä eniten tarvitseville.
Sosiaalisten riskien vuoksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut Algeriaa liian tiukasta sopeutuksesta. Valtiolla olisi varaa tukea talouskasvua ja investointeja velanotolla sekä vähentämällä omistustaan
usein tehottomissa valtionyhtiöissä. Rahoituksen riittämättömyys vaikeuttaa maan kehitykselle välttämättömien investointien toteuttamista. IMF myös kehottaa korvaamaan hintasubventiot suorilla tulonsiirroilla sekä
kiirehtimään liiketoimintaympäristöä ja hallintoa parantavia uudistuksia.
Tyytymättömyyden kasvu on näkynyt keväällä 2018 poikkeuksellisen pitkinä lääkäreiden, opettajien ja opiskelijoiden lakkoliikkeinä. Sosiaalisen tyytymättömyyden aikaansaama yhteiskunnallinen kuohunta onkin tällä
hetkellä todennäköisempi uhkakuva kuin esimerkiksi terrorismi, jota esiintyy penimuotoisena erityisesti maan
vuoristoisissa osissa. Algeria on säilyttänyt epävakaassa arabimaailmassa vakauden ja suhteellisen hyvän turvallisuustilanteen. Maassa liikkuessa on silti noudatettava erityistä varovaisuutta ja viranomaisten ohjeita.
Parlamenttivaaleissa toukokuussa 2017 hallituskoalitio säilytti asemansa varmistaen itsenäistymisestä lähtien
vallassa olleen järjestelmän jatkuvuuden. Ääntään käytti vain 38 prosenttia oikeutetuista, ja annetuista äänistä
yli viidennes oli tyhjiä tai hylättyjä. Tämä ei anna erityisen vahvaa kuvaa kansalaisten uskosta vaikutusmahdollisuuksiinsa. Maassa järjestetään keväällä 2019 presidentinvaalit, joita kohti mentäessä on odotettavissa
muutosvauhdin hidastuvan.
Maan ongelmiin lukeutuu myös korruptio. Transparency Internationalin listauksessa se on sijalla 108/176.
Terrorismin piinaaman 1990-luvun seurauksena kansa arvostaa vakautta, eikä nykyvallalle ole varteenotettavaa
vaihtoehtoa. Presidentinvaalit ovat vuorossa vuonna 2019.
Euroopan Unioni ja YK tukevat Algeriaa kansallisissa kehityshankkeissa erityisesti talouden monipuolistamisen,
hyvän hallinnon, sosiaalisen kehityksen sekä nuorten ja naisten aseman vahvistamisen osalta. Yhteiskunnan
resilienssin kannalta koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ammattikoulutukseen. Algeria on sitoutunut vahvasti YK:n kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseen.
Algeria on suuri maa, jolla on mittavat luonnonvarat. Sillä on nuori ja kasvava väestö, joka nauttii afrikkalaisella mittapuulla poikkeuksellisen hyvästä infrastruktuurista ja hyvinvointipalveluista. Maan sijainti lähellä

4

Algeria

Suomen ja Algerian välinen kauppa
2013-2017
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Eurooppaa ja Välimeren kauppavirtojen äärellä sekä edullinen työvoima ja energia luovat edellytykset maan
teollistumiselle, mikäli liiketoimintaympäristöä parantavia uudistuksia toteutetaan.

Sääntely-ympäristön kehitys
Algerian viennistä 70 ja tuonnista 50 prosenttia tapahtuu Euroopan unionin kanssa. Algerian tärkein kauppasopimus on vuonna 2002 allekirjoitettu ja 2005 voimaantullut EU-assosiaatiosopimus. Sen myötä tullimaksujen pitäisi
laskea asteittain ja siinä on sovittu vapaakauppa-alueen muodostamisesta vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä
suunnitelmia vapaakauppa-alueen neuvottelemiseksi ei tällä hetkellä ole.
Assosiaatiosopimus mahdollistaa Algerialle tullivapaan viennin Eurooppaan. Maa ei tätä pysty hyödyntämään,
sillä se ei öljyn ja kaasun lisäksi juuri tuota vientituotteita, jotka täyttävät Euroopan unionin vaatimukset. Algeria on toivonut sopimuksen lisäävän investointeja EU:sta, mutta niiden määrä on ollut pettymys.
EU on sopinut keinoista tukea Algeriaa, jotta sopimuksen mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Yksi tällainen tukimuoto on EU:n tarjoama asiantuntija-apu Algerian hallinnolle. Myös Suomi on mukana Twinning-hankkeessa, jossa Algeria kehittää teollisten innovaatioiden tukijärjestelmää. Algerialaiset ovat
olleet hyvin kiinnostuneita Suomen innovaatiomallista. Lisäksi Suomi on osallistunut terveys- ja koulutusalan
TAIEX-hankkeisiin.
Algeria ei ole jäsen maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Liittyminen on esillä poliittisella tasolla, mutta käytännön edistystä liittymisprosessissa ei ole viime vuosina tapahtunut.
Tuontia korvaavan kotimaisen tuotannon kasvattaminen on hallituksen tärkein keino vastata ulkomaankaupan
alijäämään keskipitkällä aikavälillä. Algeria pyrkii houkuttelemaan investointeja etuuksin, joista saa lisätietoa
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Investointien kehittämiskeskus ANDI:sta. Lyhyellä aikavälillä tuontia pyritään hillitsemään myös kaupanesteillä. Vuoden 2018 alussa Algeria luopui tuontilisenssijärjestelmästä ajoneuvoja lukuun ottamatta ja korvaavina
toimina asetti useita uusia tuontia vaikeuttavia määräyksiä. Vuoden 2017 aikana tuontilisenssit olivat keskeinen väline Algerian protektionistisessa kauppapolitiikassa. Useimmille kohteena oleville tuotteille on hallituksen mukaan paikallista valmistusta tai paikallisesti tuotettu vaihtoehto. Suomen kannalta positiivista on, että
merkittävimmät vientituotteemme eivät joutuneet uudelle tuontikieltolistalle. Ulkomaanmaksujen ennakkoluvan hakemukseen on liitettävä todistus, että tuote on alkuperämaassa vapaasti myytävissä ja turvallisuus- ja
kuluttajansuojamääräysten mukainen. Suomessa Kauppakamari vahvistaa yritysten itse laatimia todistuksia
Eurochambersin mallitodistuksen pohjalta. Hallitus on laatinut vuoden 2018 alussa listan tuotteista, joiden
maahantuonti on kokonaan keskeytetty toistaiseksi. Listaa päivitettiin toukokuussa, ja sillä on tällä hetkellä 877
tuotetta, muun muassa monet elintarvikkeet, rakennusmateriaalit, huonekalut, hygieniapaperituotteet, leikkuupuimurit. Monien listalla olevien tuotteiden kauppa oli jo valmiiksi keskeytynyt, sillä ne olivat lisenssijärjestelmän piirissä, eikä vuoden 2017 lisenssejä ollut myönnetty. 32 tuoteryhmän tullimaksuja on nostettu vuoden
2018 budjettilaissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Kohteena ovat tietyt elintarvikkeet, elektroniikkatuotteet
ja investointihyödykkeet. Listalla on myös suomalaisyritysten valmistamia tuotteita, kuten siltanosturit ja sähkömuuntajat. Tätä kirjoittaessa kauppaministeri on ilmoittanut, että vuoden 2018 lisäbudjetin yhteydessä on
tarkoitus määrätä lähikuukausina väliaikainen lisätulli sellaisille tuontituotteille, jotka ovat lopputuotteita ja
joita valmistetaan myös Algeriassa. Tulli voisi olla jopa 200 prosenttia. Tullimaksujen korotus korvaisi nykyisen
877 tuotteen väliaikaisen tuontikieltolistan. Kymmenelle tuoteryhmälle on asetettu 30 prosentin kulutusvero,
joka lisätään myyntihintaan arvonlisäveron lisäksi. Kohteena ovat jotkin elintarvikkeet ja kodinelektroniikkatuotteet. EU-Algeria -assosiaatiosopimus kieltää osapuolia asettamasta yksipuolisesti uusia kaupanesteitä.
Algeria on asettanut yllä mainitut esteet sopimuksen vastaisesti EU:ta konsultoimatta. EU pyrkii ratkaisemaan
asian neuvottelemalla, mutta on nostanut esiin myös välimiesmenettelyn mahdollisuuden.
Algeria on haastava liiketoimintaympäristö. Maailmanpankin Doing Business -rankinglistassa se on sijalla
166/190. Länsimaisten yritysten huolenaiheena ovat olleet hitaat viranomaismenettelyt sekä poliittinen riski,
joka ilmenee sääntely-ympäristön yllättävinä ja jopa taannehtivina muutoksina. Pääoman liikkeet ja kotiuttaminen ovat tiukasti säänneltyjä ja kotimainen rahoitussektori kehittymätön. Eurooppalaiset vientiyritykset
myyvät Algeriaan pääasiassa remburssilla ja jossain määrin tutuille asiakkaille perittävällä (documentary credit), joka usean vuoden kiellon jälkeen on taas sallittu. Mikäli viejä hakee kilpailuetua maksuaikaa myöntämällä,
on se suositeltavaa tehdä näiden instrumenttien avulla. Ostajariskin lisäksi on huomioitava poliittinen maariski
liittyen erityisesti tuontia vähentämään pyrkiviin yllättäviin sääntelymuutoksiin.
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EGYPTI
EGYPTI
Pääkaupunki ........................................................................................................................Kairo
Väkiluku ............................................................................................................................97 milj.
BKT ..................................................................................................................... 332.3 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................13,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.1 %
Inflaatio...............................................................................................................................23.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....11.9 % | 33.1 % | 55.7 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................12.2 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................43.3 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 128
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Egyptin 95 miljoonan väestö tarjoaa yhden kasvavien talouksien suurimmista markkinoista.
Maan talous osoittaa vähitellen elpymisen merkkejä Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n
lainaohjelman myötä. Kansainväliset investoinnit ovat lisääntyneet, ja esimerkiksi energia-,
infrastruktuuri- ja cleantech-alat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Myös Suomen koulutusjärjestelmä herättää paljon kiinnostusta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Viranomaiset ovat pyrkineet helpottamaan yritysten toimintaa viimeaikaisilla lakimuutoksilla,
mutta kansainvälisesti verrattuna Egyptin toimintaympäristö on edelleen haastava. Esimerkiksi
maahantuonti Egyptiin on osittain vaikeutunut, sillä hallinto pyrkii suojelemaan kotimaista
tuotantoa muun muassa elintarvike- ja tietyillä teollisuuden aloilla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuosi 2017 oli Egyptille useiden talousuudistusten aikaa. Maan hallitus jatkoi Kansainvälisen valuuttarahaston
IMF:n loppuvuonna 2016 myöntämän kolmivuotisen lainaohjelman toteuttamista. Vastineeksi 12 miljardin
dollarin lainapaketille Egypti on muun muassa kelluttanut valuuttansa, ottanut käyttöön arvonlisäveron ja
vähentänyt valtiontukia. Uudistukset johtivat heinäkuussa 2017 ennätysmäiseen 33 prosentin inflaatioon.
Keskimäärin inflaatio pysyi viime vuonna 23 prosentissa. Maan bruttokansantuotteen kasvu jäi 4,1 prosenttiin,
mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2016 (4,3 prosenttia). Viimeisimpien ennusteiden mukaan vuoden
2018 talouskasvu yltäisi viiteen prosenttiin.
Haastavan talouskauden jälkeen yksityisen sektorin kulutus, investoinnit ja vienti ovat kuitenkin vähitellen
kasvussa. Ulkomaalaiset suorat sijoitukset (FDI) kasvoivat 3,3 prosenttiin vuonna 2017 ja todennäköisesti
lisääntyvät entisestään vuotta 2019 kohti. Inflaatio laski vuoden 2018 alussa ennakoitua alhaisempaan 14
prosenttiin. Laskun seurauksena valtion keskuspankki madalsi korkoja maaliskuussa 2018. Korkoja nostettiin
vuonna 2017 kohonneen inflaation takia, minkä seurauksena lainan ottamisesta tuli hyvin kallista. Tämä puolestaan vaikeutti muun muassa investointien tekemistä. Joidenkin arvioiden mukaan inflaatio laskee edelleen
12 prosenttiin vuoden loppuun mennessä, mutta toisaalta kesälle suunniteltu polttoaineiden hinnankorotus
mahdollisesti nostaa inflaatiota jälleen.

Anna Kokko työskentelee Team Finland -koordinaattorina Kairon suurlähetystössä.
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Egyptillä on kesken useita massiivisia rakennusprojekteja, joiden hallitus toivoo kasvattavan taloutta. Kairon
itäpuolella sijaitsevalle aavikolle on rakenteilla uusi hallinnollinen pääkaupunki, jonka hallintokorttelin ja
presidentinpalatsin tulisi valmistua toukokuuhun 2019 mennessä. Muun muassa EU ja OECD ovat mukana
tukemassa Suezin kanavan kauppa-aluetta. Suuret projektit ovat lisänneet rakennusalan työllisyyttä, mutta
kriitikkojen mukaan esimerkiksi uuden pääkaupungin sijaan hallituksen olisi pitänyt käyttää varojaan mieluummin maan terveydenhuollon ja koulutuksen kehittämiseen.
Näiden jo käynnissä olevien hankkeiden lisäksi Egyptillä on suunnitteilla El-Dabaan Venäjän rakentama 30
miljardia dollaria maksava ydinvoimala, jota varten Venäjä on luvannut Egyptille 25 miljardin dollarin lainan.
Saudi-Arabian Neom-hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa 25,000 neliökilometrin kokoinen futuristinen
kauppa-alue, ulottuu toteutuessaan myös Egyptin ja Jordanian puolelle.
Toinen talouskasvun vauhdittaja löytyy Välimereltä, jossa sijaitseva Zohrin maakaasukenttä muuttaa Egyptin todennäköisesti pidemmällä aikavälillä alueen energiakeskukseksi. Tähän mennessä Egypti on joutunut
tuomaan kaasua ja näin ollen myös maksamaan korkeita tuontimaksuja. Operaatiot kaasukentällä aloitettiin
joulukuussa 2017. Vallankumousvuosien sähkökatkosten jälkeen Egypti on muutenkin panostanut energiantuotannon kehittämiseen ja rakentaa esimerkiksi maailman suurinta aurinkovoimalaa Ylä-Egyptin Benbanissa.
Voimalaa rakentamassa on 13 yksityistä yritystä, joukossa ainakin saksalainen ja intialainen yhtiö.
Poliittisen tilanteen vähitellen vakauduttua Egyptille tärkeä elinkeino turismi on kasvussa, ja viime vuoden
matkailusta saadut tulot nousevat todennäköisesti seitsemään miljardiin dollariin. Kasvunvaraa riittäisi edelleen, sillä ennen vuoden 2011 vallankumousta turismi tuotti 12,5 miljardia dollaria vuodessa. Huhtikuussa
2018 alkaneet suorat lennot Kairon ja Moskovan välillä mahdollisesti lisäävät venäläisturisteja, joiden osuus
matkailijoista on aiemmin ollut merkittävä.
Positiivisista merkeistä huolimatta Egyptin talouden rakenteelliset ongelmat rajoittavat maan koko potentiaalin hyödyntämistä. Yksi haasteista on julkisen sektorin laajuus. Maan työvoimasta 30 prosenttia työskentelee
julkisella sektorilla, minkä lisäksi valtio omistaa useita yrityksiä aloilla, jotka kilpailevat yksityisyritysten kanssa. Viime vuosina armeijan osallistuminen yritystoimintaan ja esimerkiksi megahankkeiden toteutukseen on
kasvanut. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan yksi tärkeimmistä talousuudistuksista olisikin yksityisen
sektorin nostaminen tärkeimmäksi talousmoottoriksi. Ilman yksityisyrityksiä maassa ei voida luoda tarpeeksi
työpaikkoja etenkin nuorille, joista 30 prosenttia on työttömiä. Naisista peräti 75 prosenttia ei käy ansiotyössä.
Työllistämisen lisäksi hallituksen haasteena olisi sääntely-ympäristön kehitys ja verotuksen laajennus.
Vaikka Egyptin hallinto on tähän mennessä ollut hyvin sitoutunut Kansainvälisen valuuttarahaston lainaohjelmaan, riskinä on talousuudistusten vaillinainen toteuttaminen. Monet uudistuksista ovat jo nyt olleet
poliittisesti vaikeita, ja lainaohjelma sekä sen myötä inflaatio ovat vaikeuttaneet tavallisten kansalaisten elämää. Vuodelle 2018 suunnitellut energiatukien leikkaukset todennäköisesti vaativat vyön kiristämistä entistä
tiukemmalle. Alueellisen turvallisuusympäristön heikkeneminen, öljyn hinnan nousu tai Egyptin kauppakumppaneiden heikko talouskasvu voisivat myös vaikuttaa maan taloustilanteeseen negatiivisesti.
Suomi vei Egyptiin yhteensä 356,9 miljoonan euron arvosta vuonna 2017. Tämä oli 4,18 prosenttia edellisvuotta enemmän. Muiden EU-maiden Egyptiin suuntautuvan viennin suhteen Suomi sijoittuu 12. suurimmaksi
vientimaaksi. Isoin osa viennistä on sahatavaraa, puumassaa ja paperituotteita. Lisäksi Suomi vie muun muassa koneita ja maitotuotteita. Suomalaisyritysten määrä maassa on noin 60. Kysyntää suomalaisosaamiselle
löytyisi vieläkin enemmän muun muassa energia-, ICT-, terveys- ja cleantech-aloilta. Egyptin hallitus on ollut
hyvin kiinnostunut suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja aloittaa itse koulutusuudistuksensa syyskuussa
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2018. Tämän lisäksi monet yksityiset toimijat ovat pyrkineet perustamaan suomalaisia kouluja. Kaiken kaikkiaan Egypti tarjoaa 95 miljoonan asukkaan markkinat, joissa marginaalisillekin tuotteille voi löytyä kysyntää.
Suomalaisyritysten kannattaa pyrkiä osallistumaan entistä enemmän Egyptissä toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin ja YK-järjestöjen hankkeisiin. Esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja
kehityspankki EBRD rahoittaa Egyptissä muun muassa energia- ja infrastruktuurihankkeita sekä finanssisektorin kehittämistä. EBRD:n hankemäärä Egyptissä lisääntyi erityisesti vuoden 2017 aikana, ja Egypti on tätä
nykyä kehityspankin toiseksi suurin operaatiomaa. Tähän mennessä suomalaisyritysten osallistuminen hankintakilpailuihin on ollut vähäistä.
Suomen tuonti Egyptistä oli 27,8 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tämä oli enemmän kuin aiempana vuonna, jolloin tuontia oli noin 22,5 miljoonaa. Perinteisesti Suomi on tuonut Egyptistä tekstiilejä ja elintarvikkeita. Kauppavaihto on siis selkeästi epätasapainossa Suomen hyväksi, mikä on ollut maiden välinen tilanne jo pitkään.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Egyptiä on hallinnut vuodesta 2014 entinen puolustusvoimien ylipäällikkö Abdel Fatah al-Sisi. Presidentti al-Sisi
valittiin seuraavalle nelivuotiskaudelleen maaliskuussa 2018 pidetyissä vaaleissa, joissa istuvaa presidenttiä
vastaan kilpaili yksi, nykyiselle presidentille myötämielinen ehdokas. Presidentin asema on vakiinnutettu, mutta vaalit tuovat todennäköisesti muutoksia muussa hallinnossa. Ministerien vaihdokset ovat mahdollisia myös
kesken presidentin toimikauden. Poliitikkojen vaihtuvuus tuo hallinnon linjausten kestävyyteen epävarmuutta,
mutta todennäköisesti ainakin Kansainvälisen valuuttarahaston vaatimien talousuudistuksien toteutus jatkuu
myös vaalien jälkeen.
Al-Sisin hallinto onkin saanut kehuja juuri talouden kohentamisesta ja tähänastisesta sitoutumisesta lainaohjelmaan. Talouden lisäksi Egypti keskittyy erityisesti turvallisuustilanteen parantamiseen. Vuonna 2017
Egyptissä toteutettiin ainakin kuusi terrori-iskua, joista tuhoisimmassa kuoli 305 ihmistä moskeijaiskussa
Pohjois-Siinailla. Helmikuussa 2018 maan armeija aloitti sotilasoperaation terroristiryhmä Wilayat Siinaita
ja muita ”turvallisuusuhkia” vastaan Siinain pohjois- ja keskiosissa sekä Niilin Deltan suistossa. Voimankäyttö
näkyy myös asekaupassa, sillä Egypti oli viime vuonna maailman kolmanneksi suurin aseiden ostaja. Jo vuosina
2013–2017 aseiden tuonti yli kaksinkertaistui verrattuna aiempaan nelivuotiskauteen.
Muun muassa terrorisminvastaisen taistelun ja poikkeustilan nimissä viranomaiset ovat kuitenkin rajoittaneet
huomattavasti oppositioliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä median ilmaisunvapautta esimerkiksi
vangitsemalla aktivisteja ja sulkemalla hallintoa kritisoivia uutisvälineitä. Muun muassa Human Rights Watch
on raportoinut kidutuksista, ihmisten katoamisista ja epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, mukaan
lukien siviilien tuomitsemisista sotilastuomioistuimissa. Jos autoritääriset otteet jatkuvat eikä talousuudistusten hyötyjä saada tehokkaammin jaettua kansalaisille, poliittiset levottomuudet ovat keskipitkällä aikavälillä
mahdollisia.
Terrorismin lisäksi toinen hallinnon itsekin nimeämistä suurimmista haasteista on nopea väestönkasvu. Vuonna 2017 Egyptin väestö kasvoi noin 2,45 prosenttia. Jos sama tahti jatkuu, egyptiläisiä on vuonna 2030 jo 128
miljoonaa. Nykyinenkään talouskasvu ei riitä kattamaan esimerkiksi riittäviä työpaikkoja maan väestölle, joista
yli puolet (52 prosenttia) on alle 25-vuotiaita. Kasvavat oppilasmäärät rasittavat myös koulutusjärjestelmää.
Julkisessa koulutuksessa on useita puutteita, ja yli neljännes (26,4 prosenttia) maan aikuisväestöstä ei osaa lukea. Koulutuksen taso näkyy myös Egyptin taloustilanteessa. Ulkomaalaisille yrityksille tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei kaikkiin tehtäviin ole välttämättä helppo löytää pätevää henkilökuntaa. Parannusta tilanteeseen
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Suomen ja Egyptin välinen kauppa
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tuo mahdollisesti vuonna 2018 alkava koulutusuudistus. Uudistuksen toteuttamiseen liittyy kuitenkin useita
epävarmuuksia, kuten opettajien ja vanhempien vastusta. Vie todennäköisesti useita vuosia, ellei vuosikymmeniä, ennen kuin uudistukset saadaan käyttöön kaikilla koulutusasteilla koko maassa.
Kuten muualla maailmassa, ilmastonmuutos on Egyptille yksi suurimmista pidemmän aikavälin uhkista.
Maailmanpankin Kairon toimiston mukaan Egypti on erityisen altis ilmaston lämpenemisen aiheuttamille
muutoksille. Maa ratifioi vuonna 2017 Pariisin ilmastosopimuksen, minkä lisäksi se on laatinut oman kestävän
kehityksen strategiansa (Sustainable Development Strategy 2030). Vielä on liian aikaista sanoa, mitä konkreettisia toimia strategian ympäristötavoitteet tarkoittavat. Egypti on kuitenkin panostanut uusiutuvaan energiaan
ja erityisesti aurinkovoimaloiden käyttöönottoon. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos on yksi mahdollinen syy
myös siirtolaisuuden lisääntymiselle Itä-Afrikan maista lähtien. Egypti on jo pitkään ollut sekä pakolaisten
että siirtolaisten kohde- ja läpikulkumaa. Vuonna 2017 Egyptistä Eurooppaan suuntautunut maahanmuutto
kuitenkin laski.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat, Egypti mukaan lukien, voisivat hyödyntää enemmän digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia. McKinseyn vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan monissa MENA-alueen maissa
kansalaiset ovat tottuneita digitaalisten palveluiden käyttäjiä, mutta sama trendi ei näy hallinnossa tai taloudessa. Egyptissä digitalisaation osuus bruttokansantuotteesta oli 4,4 prosenttia, siinä missä Bahrainissa osuus
oli kahdeksan ja EU-maissa keskimäärin 6,2. Egyptin haasteita digitalisaation edistämiseksi ovat muun muassa
maan fyysinen koko sekä puutteellinen toimeenpano kansallisesta digitaalistrategiasta (ICT 2020 Strategy)
huolimatta.
Ulkoisia paineita Egyptiin suuntautuu niin lännestä kuin etelästä. Länsinaapuri Libya elää edelleen ilman vakiintunutta hallintoa, eikä kaikkea rajaliikennettä maiden välillä pystytä valvomaan. Etelässä välejä on kiristänyt Etiopian patohanke, joka toteutuessaan vaikuttaisi muun muassa Egyptin vedensaantiin Niilistä. Egyptin
oman arvion mukaan hanke vaikeuttaisi maan maataloustuotantoa ja näin ollen vähentäisi työllisyyttä. Maat
neuvottelevat asiasta edelleen. On kuitenkin epätodennäköistä, että kiista yltyisi aseelliseksi yhteenotoksi. Pa-

10

Egypti
tohanke on kiristänyt myös Egyptin ja Sudanin välejä, minkä lisäksi maat ovat kiistelleet Halayeb ja Shalateen
-nimisen alueen hallintaoikeudesta Egyptin etelärajalla. Palestiinalaisalueiden, erityisesti rajanaapuri Gazan,
turvallisuustilanteen kehitys vaikuttaa myös Egyptiin.
Kahnauksista huolimatta Egyptillä on yhä useita liittolaisia. Saudi-Arabia on tukenut Egyptiä rahallisesti ja
investointien muodossa ainakin 25 miljardin dollarin arvosta vuodesta 2014 lähtien. Egypti onkin usein Saudi-Arabian kanssa samoilla linjoilla ulkopolitiikassaan, muun muassa Qatarin eristämisen suhteen. Yhdysvallat
on ollut toinen Egyptin perinteinen tukija, tosin viime vuosina muun muassa sotilaallista apua on jäädytetty
satojen miljoonien dollarien edestä. Virallisena syynä tuen lykkäämiseen on ollut Egyptin ihmisoikeustilanne.
Samalla Egypti on tiivistänyt suhteitaan Venäjään muun muassa edellä mainitun ydinvoimalahankkeen muodossa. Poliittisen tason ongelmat eivät välttämättä myöskään ulotu kauppasuhteisiin. Esimerkiksi Egyptin ja
Turkin välit ovat viilenneet, sillä Egyptin nykyhallinto kohtelee Muslimiveljeskuntaa terrorijärjestönä, kun taas
Turkki on perinteisesti tukenut liikettä. Tästä huolimatta Egyptin vienti Turkkiin kasvoi 38,5 prosenttia vuonna
2017. Helmikuussa 2018 Egypti taas ilmoitti ostavansa kaasua Israelilta 15 miljardin dollarin edestä seuraavan
vuosikymmenen aikana. Kyseessä on todennäköisesti merkittävin kauppasopimus maiden välillä vuoden 1979
rauhansopimuksen jälkeen.

Sääntely-ympäristön kehitys
Maahantuonti Egyptiin on keskimäärin vaikeampaa muihin MENA-alueen maihin verrattuna. Maailmanpankin
vuonna 2017 julkaiseman, 190 maata kattavan Ease of Doing Business -tutkimuksen mukaan Egypti oli rajat
ylittävän kaupan helppouden kohdalla sijalla 170. Pistemääränä tämä tarkoitti sijaa 42 (helppousskaalalla
0-100), kun MENA-maiden keskiarvo oli 58. Käytännössä tämä tarkoittaa tuontitavaroiden pitkiä odotteluaikoja rajatarkastuksessa sekä oikeiden dokumenttien saamisessa. Vaadittavat dokumentit ovat myös kalliimpia
kuin muissa arabimaissa. Egyptin business-toimintaympäristö oli myös yleisesti ottaen haastava, sillä maan
kokonaissijoitus tutkimuksessa oli 128/190. Tämä oli hienoinen lasku edellisvuodesta, jolloin Egypti oli sijalla
122. Raportin mukaan erityisiä ongelmia yrityksille aiheuttavat rajat ylittävän kaupan lisäksi verojen maksaminen sekä kauppakiistojen ratkaiseminen paikallisissa oikeuslaitoksissa. Toisaalta Egypti sijoittui melko hyvin
rakennuslupien käsittelyn (sijalla 66), vähemmistöinvestoijien suojelun (81) ja luotonsaamisen (90) suhteen.
Heikentyneestä tuloksesta huolimatta Egypti on yrittänyt myös parantaa yritystoimintaympäristöään. Maan
parlamentti hyväksyi vuonna 2017 uuden investointilain, jonka tarkoituksena on vähentää byrokratiaa ja houkutella investoijia erilaisilla eduilla, esimerkiksi 50 prosentin verovähennyksillä, jos investointi sijoittuu vähän
kehittyneelle alueelle. Syksyllä 2017 vahvistettu teollisuuslisenssilaki pyrkii helpottamaan lupien saamista sekä
nopeuttamaan lupaprosessin korkeintaan kuukauden (30 päivää) pituiseksi, kun aiemmin haku on saattanut
kestää jopa 600 päivää. Vuoden 2018 alussa hyväksytty konkurssilaki taas helpottaa yrityksen konkurssin jälkeistä byrokratiaa sekä takaa, ettei konkurssin tekeminen ole enää rikos.
Vaikka Egypti tavoittelee ulkomaisia investointeja, maahantuonti on muuttunut entistä haastavammaksi. Hallitus on talouskriisistä lähtien rajoittanut ulkomaisten tuotteiden pääsyä markkinoille kotimaisen tuotannon
suojelemiseksi, minkä seurauksena esimerkiksi EU-maiden vienti Egyptiin on laskussa ensimmäistä kertaa
vuosikymmeneen. Erityisesti lasku on näkynyt maataloustuotteissa sekä tekstiili-, ajoneuvo-, rauta- ja terässektoreilla. Vaikka EU on Egyptin suurin kauppakumppani, unioni ei ole ainakaan tähän mennessä onnistunut
yrityksissään poistaa kaikkia kyseisiä kaupanesteitä. Erityisesti vuonna 2016 käyttöönotettu artikla 43/2016
aiheuttaa edelleen pitkiä viivästyksiä maahantuovien yritysten rekisteröitymisprosesseissa. Tämä koskettaa
etenkin yrityksiä elintarvike-, kodinkone- ja tekstiilialoilla. EU:lla ja Egyptillä ei ole meneillään uusia neuvotte-
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luja esimerkiksi vapaakauppasopimuksen laajentamiseksi. Egyptillä on jo tällä hetkellä pääsy EU:n markkinoille
ilman tullimaksuja. Myös Egyptin olisi pitänyt poistaa tullimaksuja tietyiltä sektoreilta (muun muassa autoalalta) vuoden 2018 alkuun mennessä, mutta maan viranomaiset peruivat päätöksen yksipuolisesti.
Tulevaisuudessa Egypti käy vapaampaa kauppaa mahdollisesti myös etelässä. Egypti oli yhdessä 44 muun
afrikkalaisen maan kanssa allekirjoittamassa Afrikan alueen vapaakauppasopimusta (Continental Free Trade
Area) helmikuussa 2018. Vapaakauppa-alueen tarkoituksena on poistaa tullimaksut sekä nopeuttaa tuotteiden
kulkua rajatarkastuspisteillä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on yhteisen valuutan käyttöönotto sekä ihmisten
vapaa liikkuvuus. Toteutuessaan sopimuksella olisi valtava vaikutus, sillä nykyään vain 12–15 prosenttia Afrikan
kaupasta tapahtuu alueen maiden välillä. Esimerkiksi Aasiassa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa alueellisen kaupan osuus on suurempi. Sopimuksen toimeenpanemiselle on kuitenkin useita esteitä, kuten yrittäjien
ja kauppaliittojen vakuuttaminen vapaakaupan hyödyistä. Mantereen suurin talous Nigeria on ainakin toistaiseksi jättäytynyt sopimuksen ulkopuolelle. Samoin sopimuksen ratifioimisessa saattaa kestää jopa vuosia.
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ETELÄ-AFRIKKA
ETELÄ-AFRIKKA
Pääkaupunki .....................................................Pretoria/Kapkaupunki/Bloemfontein
Väkiluku ........................................................................................................................ 54,8 milj.
BKT ..................................................................................................................... 344.1 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................13,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ...... 2.8 % | 29.7 % | 67.5 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................27.6 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................65.8 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 82
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Etelä-Afrikan talousnäkymät näyttävät valoisammilta kuin muutamaan vuoteen. Maan uusi
presidentti Cyril Ramaphosa on valanut uskoa niin kuluttajiin kuin liikemaailmaankin, ja hänen odotetaan tarttuvan myös rakenteellisiin uudistuksiin. Etelä-Afrikan talouskasvu on edelleen maltillista, mutta investointien voi olettaa kiihtyvän esimerkiksi tärkeällä kaivossektorilla. Etelä-Afrikka on Suomen tärkein kauppakumppani Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja
mantereen kehittynein talous. Se on 55 miljoonan ihmisen markkina, jonka infrastruktuuri on
modernia ja rahoitussektori varsin laaja. Suomalaiset yritykset ovat maassa yhä aktiivisempia
muun muassa uusiutuvan energian, koulutuksen, digitalisaation ja mobiiliratkaisujen, elintarvikkeiden sekä terveydenhuollon sektoreilla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vaikka Etelä-Afrikan talouskasvu on melko maltillista vuonna 2018, uusi presidentti Cyril Ramaphosa on
kyennyt parantamaan sijoittajien ja kuluttajien luottamusta maahan muutaman vaikean vuoden jälkeen.
Ramaphosan johdolla Etelä-Afrikan voi myös odottaa tarttuvan rakenteellisiin uudistuksiin, joita se kipeästi
kaipaa. Etelä-Afrikka välttyikin alkuvuodesta 2018 niukasti siltä, että kolmas luottoluokituslaitos (Moody’s)
olisi laskenut sen luokitusta niin sanottuun roskalainaluokkaan.
Etelä-Afrikan valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen nousevan 1,5 prosenttia vuonna 2018
ja kasvun kiihtyvän 2,1 prosenttiin 2020 mennessä. Luottamus talouteen on kasvanut maan johdon vaihduttua. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti kasvuennusteitansa huhtikuussa 2018 ja ennustaa nyt
samaa kasvua vuodelle 2018 kuin valtio, joskin sen keskipitkän aikavälin ennuste on maltillisempi (IMF ennakoi
1,8 prosentin bruttokansantuotteen vuosille 2020-23). Etelä-Afrikan tähänastinen matala talouskasvu (0,7
prosenttia vuonna 2017) on johtunut ennen kaikkea kaivossektorin ja muun alkutuotannon jatkuvasta pudotuksesta. Maan talous on kuluneen parin vuoden aikana kärsinyt erityisesti teollisuustuotannon hiipumisesta.
Samaan aikaan erityisesti palvelusektori, muun muassa finanssipalvelut, kiinteistösektori, business-palvelut
sekä turismi, on vahvistunut.

Kari Alanko toimii suurlähettiläänä ja lähetystöneuvos Anna Merrifield Team Finland –koordinaattorina ja Heidi Sairanen
CIMO-harjoittelijana Suomen Pretorian suurlähetystössä.
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Valtion budjettivaje on kasvanut 4,3 prosenttiin kokonaisbudjetista (3,5 prosenttia vuonna 2016-17). Valtiovarainministeriö pyrkii laajentamaan verokantaa ja Etelä-Afrikan tilivuoden 2018-2019 budjetti pyrkii paikkaamaan vajetta nostamalla arvonlisäveroa ensi kertaa sitten vuoden 1993. Arvonlisäveroa nostettiin yhdellä
prosenttiyksiköllä 15 prosenttiin 1.4.2018 alkaen. Hallituksen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on toistaiseksi ollut hidastaa valtion velkaantumista. Nettovelka on tarkoitus vakauttaa 56,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta verovuoteen 2022-2023 mennessä. Etelä-Afrikka käyttää kaksi kolmasosaa 1,76 biljoonan randin
(noin 123 miljardia euroa) budjetista sosiaalipalveluihin, suurimpana menoeränä peruskoulutus. Suurin kasvu
tämän vuoden budjetissa kohdistuu korkeakoulutukseen, jolla taataan ilmainen kolmannen asteen koulutus
vähävaraisimmille opiskelijoille. Edellinen presidentti Zuma sitoutui tähän vuoden 2017 lopulla, ja lupauksella
tulee olemaan merkittävä budjettivaikutus jatkossakin.
Kuluttajahintahintainflaatio oli vuonna 2017 arviolta 4,3 prosenttia, ja valtiovarainministeriö ennustaa sen
nousevan 5,3–5,5 prosenttiin välille vuosina 2018–2021. Kuluttajakysynnän odotetaan kiihtyvän 2,3 prosenttiin vuonna 2020 työttömyyden vähentyessä, kuluttajaluottamuksen lisääntyessä sekä parempien rahoitusehtojen ansiosta. Verrattuna muihin suuriin keskitulon maihin Etelä-Afrikan investointien taso on suhteellisen
alhainen, vain noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2017. Vuonna 2017 kiinteät pääomasijoitukset eivät juuri kasvaneet, mutta valtiovarainministeriö olettaa kasvun kiihtyvän 1,9 prosenttiin vuonna 2018 ja
3,7 prosenttiin vuonna 2020. Presidentillä on kunnianhimoinen suunnitelma kasvattaa maahan suuntautuvia
investointeja merkittävästi.
Kaikista Afrikan maista Etelä-Afrikka käyttää suurimman summan koulutukseen, mutta tästä huolimatta oppimistulokset ovat kehnoja. Heikko osaamistaso hankaloittaa myös osaavan työvoiman palkkaamista. Työttömyys on huolestuttavan korkea, reilu 27 prosenttia vuoden 2017 lopulla. Nuorista yli puolet on työttöminä.
Erityisen vaikeaa on kouluttamattomien nuorten työttömyys, minkä takia Etelä-Afrikka pyrkii laajentamaan
kolmannen asteen koulutustarjontaa ja lisäämään ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta.
Samalla kun koulutetun työvoiman puute heikentää talouskasvua, se tarjoaa vientimahdollisuuksia suomalaisille oppilaitoksille sekä opetusalan yrityksille. Suomalaisilla yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on meneillään useita opetukseen liittyviä tutkimus- tai muita yhteistyöprojekteja ja enenevässä määrin myös kaupallista
yhteistyötä Etelä-Afrikassa. Erityisesti eteläafrikkalaisia kiinnostaa suomalainen perusasteen ja ammatillinen
opettajankoulutus. Etelä-Afrikassa nopeasti kasvava yksityiskoulusektori käyttää jo varsin paljon digitaalisia
oppimisratkaisuja, ja julkinen sektori tulee perässä.
Uusiutuvan energian ohjelma nytkähti eteenpäin
Vaikka Etelä-Afrikka tuottaa edelleen valtaosan (70 prosenttia) sähköstään hiilivoimalla, se on sitoutunut 17,8
GW:n tuottamiseen, mikä on noin 40 prosenttia kokonaiskapasiteetista, uusiutuvalla energialla vuoteen 2030
mennessä. Etelä-Afrikka on maanosan suurin tuulivoiman tuottaja ja yksi maailman suurimmista aurinkovoiman tuottajista. Vuonna 2011 aloitettu, erittäin onnistuneena pidetty REIPPP-ohjelma (Renewable Energy
Independent Power Producer Procurement Programme) on saanut yksityiset energiantuottajat rakentamaan
jo 6376 MW uutta uusiutuvan energian kapasiteettia ja uusien sopimusten myötä kapasiteetti tulee kasvamaan ainakin saman verran. Valtion sähköyhtiö Eskom on hidastanut uusien sähköverkkosopimusten tekoa
REIPPP-ohjelman projektien kanssa, mutta tämäkin asia on edistynyt hallitusmuutosten jälkeen. Huhtikuussa allekirjoitettiin 27 uutta REIPPP-sopimusta, jotka tulevat lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa 2300
MW:lla viiden vuoden aikana.
Tarjouskilpailuihin perustuvan REIPPP-mallin ansiosta maassa tuotettu uusiutuva energia on maailmanlaajuisessa vertailussa erittäin edullista. REIPPP-ohjelman kautta tehdyt sijoitukset Etelä-Afrikkaan ovat toistaiseksi
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noin 250 miljardia randia. Jätevirtojen ja biomassan käyttö energiantuotannossa ei ole ollut REIPPP-ohjelman
fokuksessa, vaikka muun muassa metsäteollisuus ja sokeriruo’on tuotanto tarjoaisi tähän hyvät mahdollisuudet. Kiinnostus näihin energiantuotantomahdollisuuksiin on kasvamassa ja myös useat kunnat ovat tekemässä
sopimuksia jätteiden käytöstä energiantuotantoon yksityisten toimijoiden kanssa.
Etelä-Afrikka on valmistellut hiiliveroa vuodesta 2010, mutta sen toimeenpano on viivästynyt useaan otteeseen teollisuuden vastustuksen vuoksi. Parlamentin on tarkoitus käsitellä päivitettyä hiiliveroesitystä kesällä
2018. Luonnoksen mukaan vero astuu voimaan 1.1.2019. Hallitus ajoi voimakkaasti uutta ydinvoimaa Zuman
kaudella, mutta presidentti Ramaphosan mukaan uudesta ydinvoimasta luovutaan sen ollessa tarpeetonta ja
liian kallista Etelä-Afrikalle.
Kuivuus on vakava ongelma
Etelä-Afrikka on vähäisten vesivarojen maa. Ilmastonmuutoksen myötä keskilämpötilojen nousun sekä tulvien ja kuivuuskausien yleistymisen ennustetaan vähentävän käytettävissä olevan veden kokonaismäärää ja
lisäävän alueellisia vaihteluita. Tilanne on erityisen hälyttävä Kapkaupungissa, joka varautui jo vuoden 2018
alkupuolella niin sanottuun ”day zero” –skenaarioon, jossa kaupunki joutuisi sulkemaan kokonaan vesihanat
niin kotitalouksiin, yrityksiin kuin maataloudellekin. Kapkaupunki on onnistunut vähentämään veden kulutusta
puoleen, mutta riippuen vuoden 2018 sademääristä ”day zero” on edelleen mahdollinen vuonna 2019.
Etelä-Afrikka ylikuluttaa tällä hetkellä vesivarantojaan ja kulutus tulee jatkossa lisääntymään niin maataloudessa,
teollisuudessa kuin kotitalouksissakin. Maan vesi-infrastruktuuri on rapautunut ja patoaltaiden vesimäärä osassa
maata on vaarallisen alhainen. Merkittävät hukat vesijohtoverkostoissa, jäteveden puhdistuskapasiteetin rajat,
alhainen jäteveden kierrätys (noin 40 prosenttia), alan ammattilaisten puute sekä vedenkäsittelyn kustannukset
ja heikko taloustilanne uusinvestointeja ajatellen ovat akuutteja haasteita suuressa osassa kunnista. Etelä-Afrikan
vesijärjestelmä on mahdollista kunnostaa, mutta se vaatii mittavia investointeja sekä poliittista tahtoa. Maa tarvitsee kiireesti myös ratkaisuja vedenkäytön tehostamiseksi. Vesilaitokset ja kunnat hakevat uusia toimintamalleja projektien rahoitukseen – esimerkiksi PPP (public private partnership) – sekä ratkaisuja kapasiteettien nostoon,
energiatehokkuuteen ja kulutuksen hallintaan. Veden puute, kustannusten kasvu sekä tiukentuva lupakäytäntö
ja valvonta haastavat myös yksityisen sektorin ratkaisemaan vedenkäsittelyn ongelmia.
Keskeinen kauppakumppanimme Afrikassa
Etelä-Afrikka on Suomen ylivoimaisesti merkittävin kauppakumppani Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Viennin arvo nousi vuonna 2017 yhteensä 295 miljoonaan euroon. Maidemme välinen kauppatase oli Suomelle 177
miljoonaa euroa positiivinen, sillä tuonti Etelä-Afrikasta putosi 17 prosenttia 118 miljoonaan euroon vuonna
2017. Vientimme koostui edellisvuosien tapaan ennen kaikkea erilaisista koneista ja laitteista (32 prosenttia)
sekä paperista, kartongista ja pahvista (23 prosenttia). Muovin ja muovitavaran sekä sähkökoneiden ja –laitteiden
vienti nousi selvästi, yli 22 miljoonaan euroon kummassakin kategoriassa.
Tuontilukuihin suurimman pudotuksen viime vuosina on aiheuttanut nikkelimalmin tuonnin loppuminen.
Suurimmat tuontiluokat Etelä-Afrikasta Suomeen vuonna 2017 olivat erilaiset malmit (38 prosenttia). Suomeen Etelä-Afrikasta tuotavien hedelmien ja pähkinöiden arvo nousi 26 prosenttia 20 miljoonaan euroon.
Kahdeksan prosenttia (11 miljoonaa euroa) kokonaistuonnista koostuu viinin tuonnista.
Etelä-Afrikkaan on etabloitunut noin 30 suomalaista yritystä, ja luku on hitaasti kasvamassa. Tämän lisäksi lähes sata suomalaisyritystä on edustettuna maassa erilaisin järjestelyin, kuten paikallisten kumppanien kautta.
Kiinnostavia sektoreita suomalaisyrityksille ovat muun muassa cleantech (mukaan lukien kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet, esimerkiksi waste-to-energy), telekommunikaatio, terveys, elintarvikkeet sekä koulutus.
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Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa
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Etelä-Afrikan informaatio- ja telekommunikaatiomarkkina on maanosan laajin ja samalla varsin kilpailtu. Digitalisaation lisäys useilla sektoreilla, kuten koulutus-, terveydenhuolto-, vähittäiskauppa- sekä pankki- ja vakuutuspalvelusektoreilla, tarjoaa mahdollisuuksia uusille ratkaisuille. Tietoverkkojen rakentaminen yksityisen
sektorin toimesta on aktiivista ja Etelä-Afrikka on lanseerannut ”SA Connect” – projektin, jonka päämääränä
on rakentaa avointa tietoverkkoa harvaan asutuille alueille. Projekti on kuitenkin viivästynyt.
Etelä-Afrikassa on maanosan kehittynein pankkisektori ja teknologian kehitys on muillakin sektoreilla ollut
nopeaa. Tämä on tehnyt maasta myös haavoittuvaisen kyberrikoksille. Vaikka tietoisuus kyberrikollisuudesta
on lisääntynyt tietovuotojen seurauksena, ei maassa ole vielä riittävästi teknistä kapasiteettia uhkien minimoimiseksi. Samaan aikaan uusi lainsäädäntö asettaa paineita paikallisille yrityksille ja julkisille virastoille
kyberturvallisuuteen investoimiseksi. Kyberturvallisuus onkin nopeasti kasvava ala Etelä-Afrikassa ja tarjoaa
liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yritykselle.
Valmistavalla teollisuudella on suuri merkitys Etelä-Afrikassa. Erityisesti autoteollisuus on ollut elinvoimaista
ja maassa onkin useita autoja valmistavia yhtiöitä. Suurin osa Etelä-Afrikassa valmistetuista autoista menee
vientiin ja EU on tärkeä vientialue. Maa suunnittelee uusia investointeja myös telakkateollisuuteen ja useiden
satamien laajentamista.
Elintarvike – ja hyvinvointisektori on kiinnostava suomalaisyritysten näkökulmasta. Etelä-Afrikka on jo nykyisin
merkittävä vientimaa suomalaiselle kauralle. Suomi sai vuonna 2017 tuontiluvat kuntoon myös maitotuotteille, jonka myötä markkina on tältä osin auki. Neuvottelut ovat edelleen kesken tuontilupien saamiseksi sian- ja
siipikarjanlihalle. Jälkimmäisen osalta prosessi ei näytä kovin lupaavalta, sillä kyseessä on osa laajempaa kiistaa
EU:n ja Etelä-Afrikan välillä. Sianlihan tuontilupien suhteen edistystä voi kuitenkin toivoa.
Suurin osa eteläafrikkalaisista, 72 prosenttia, käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluita, jotka ovat täysin ylikuormittuneet. Yksityisen terveydenhuoltosektorin ennustetaan kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa.
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Tämä tarjoaakin suomalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia tuotteiden, palveluiden, koulutuksen ja
terveydenhoitoalan ratkaisujen parissa. Etelä-Afrikka suunnittelee myös kansallista sairasvakuutusta ja hallitus on
luvannut tämän valmistelemiseksi huomattavan summan rahaa. Käynnissä on parhaillaan sairausvakuutusuudistukseen liittyviä pilotteja, mutta järjestelmän lopullinen malli, kattavuus ja hintalappu ovat edelleen auki.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Etelä-Afrikan sisäpolitiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 alussa.
Näillä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia maan talouteen ja liiketoimintaympäristöön. Valtapuolue ANC:n joulukuussa 2017 pidetty puoluekokous valitsi puolueelle uuden johtajan seuraavalle 5-vuotiskaudelle.
Tehtävään valittiin Cyril Ramaphosa, maan varapresidentti. Puolueen johtoelimissä tapahtui myös henkilövaihdoksia puoluekokouksen päätösten seurauksena. Helmikuussa 2018 presidentti Jacob Zuma taipui uuden
puoluejohdon painostukseen ja erosi presidentin tehtävästä. Uudeksi presidentiksi valittiin Ramaphosa. Hän
toimii virassa vuoden 2019 parlamenttivaaleihin asti, jotka pidetään todennäköisesti huhti-toukokuussa. Uusi
parlamentti valitsee presidentin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.
Puoluejohdon ja presidentin vaihdos tarkoittavat muutoksia politiikassa, parempaan suuntaan. Zuman kaudella korruptio tuli näkyväksi ongelmaksi, ja tähän ongelmaan Ramaphosa on jo tarttunut konkreettisilla toimenpiteillä. Hän on tehnyt ministerivaihdoksia, joilla on positiivinen vaikutus korruption vastaiseen toimintaan.
Myös valtionyritysten johtokuntia on uudistettu tai kokonaan vaihdettu, tavoitteena saada näiden toiminta
vastaamaan hyvän hallintotavan periaatteita. On myös ilmeistä, että oikeusvaltion kannalta keskeisten instituutioiden riippumattomuus poliittisista päätöksentekijöistä, mikä Zuman kaudella on osittain rapautunut,
pyritään palauttamaan. Korkeiden virkamiesten nimityspolitiikassa pätevyydelle ja osaamiselle palautetaan
niille kuuluva merkitys.
Ramaphosa on korostanut työpaikkojen luomisen merkitystä ja niin kotimaisten kuin ulkomaisten investointien roolia talouskasvun aikaansaamisessa. On todennäköistä, että ajan myötä nämä linjaukset näkyvät liiketoimintaympäristön parantumisena. Ramaphosan liikemiestaustasta seuraa se, että hän edeltäjäänsä paremmin
ymmärtää yksityissektorin ja ennustettavan talouspolitiikan merkityksen talouskasvun aikaansaamisessa ja
työpaikkojen luomisessa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Etelä-Afrikka on Afrikan ainoana maana mukana sekä G20-ryhmässä että BRICS:issä, ja se on myös eteläisen
Afrikan kehitysyhteisö SADC:n jäsen. Useilla eteläafrikkalaisilla firmoilla, muun muassa vähittäiskauppaketjuilla, puhelinoperaattoreilla ja pankeilla on vahva asema myös muualla mantereella, erityisesti eteläisessä Afrikassa. SADC-maiden vuoden 2016 lopulla ratifioima uusi talouskumppanuussopimus EPA parantaa erityisesti
eteläafrikkalaisten maataloustuotteiden markkinoillepääsyä Euroopan unionin alueelle.
Etelä-Afrikassa toimivien tai markkinasta kiinnostuneiden suomalaisyritysten on syytä perehtyä huolella maan
B-BBEE (Broad-based Black Economic Empowerment) -lainsäädäntöön. B-BBEE:n tavoitteena on vahvistaa
apartheidin aikana sorretussa asemassa olleiden ja edelleen rakenteellisesta rasismista kärsivien mustien työmarkkina-asemaa ja jakaa varallisuutta nykyistä tasavertaisemmin. Yleisten B-BBEE-säädösten lisäksi usealla
sektorilla on oma B-BBEE-koodistonsa, jolla on vaikutusta paitsi yrityksiin itseensä myös niiden alihankkijoihin.
Vuonna 2016 uusittu yleinen B-BBEE-kriteeristö ja sitä seuranneet sektorikohtaiset säännöt ovat kiristäneet
muun muassa vaatimusta mustasta omistuksesta. Kansainvälisten yritysten, joiden strategia ei salli joint venture -toimintaa missään maassa, on mahdollista kompensoida omistuskriteeriä. Julkiselle sektorille myytäessä
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ja jopa julkista sektoria sivuttaessa hyvä B-BBEE-luokitus on yleensä välttämätön edellytys. Yritykset seuraavat tarkkaan toimittajiensa luokituksen vaikutusta omaan luokitukseensa. Suomalaisen yrityksen paikallisen
kumppanin, kuten maahantuojan tai jakelijan, luokituksella voi olla huomattava vaikutus yrityksen ja tuotteen
kilpailukykyyn.
Etelä-Afrikka muutti vuonna 2016 investointisuojalainsäädäntöään, minkä seurauksena se tulee irtisanomaan
myös Suomen kanssa laaditun kahdenvälisen investointisuojasopimuksen. Tämä voi tapahtua aikaisintaan
vuonna 2019. Uusi laki takaa kaikille sijoittajille, sekä paikallisille että ulkomaisille, samanlaisen statuksen ja
suojelun. Mahdolliset kiistat on ensin sovittava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja vain mikäli näiden
avulla ei löydetä ratkaisua, tapaus voidaan viedä kansainväliseen välimiesmenettelyyn.
Etelä-Afrikka putosi kahdeksan pykälää 82. sijalle Maailmanpankin ”Doing Business 2018” -raportissa, ja on
viidennellä sijalla Saharan eteläpuolisten maiden listauksessa. Maan kiistattomia etuja muihin mantereen
maihin verrattuna ovat kuitenkin alueen kehittynein infrastruktuuri, markkinan koko (noin 55 miljoonaa asukasta), kehittyneet liiketoimintaketjut, toimivat rahoituspalvelut sekä vakaat instituutiot. Näin ollen Etelä-Afrikka säilyneekin monien yritysten alueellisten pääkonttoreiden ja myyntitoimistojen paikkana myös jatkossa.
Maanlunastuskeskustelua ei kannata säikähtää
Etelä-Afrikka harkitsee muuttavansa perustuslakia koskien maanomistusta tavalla, joka helpottaisi maan
pakkolunastusta ilman korvauksia. Asiaa valmistellaan komiteassa, joka raportoi parlamentille viimeistään
elokuussa 2018. Asia on herättänyt voimakkaita reaktioita, mutta on mahdollista, että tarkastelukomitea
päätyy lopulta ratkaisuun, jossa perustuslakiin ei kosketa. Presidentti Ramaphosa on asettanut mahdollisten
muutosten reunaehdoksi, ettei pakkolunastuksilla saa olla kielteistä vaikutusta talouteen tai ruokaturvaan.
Maareformin vauhdittaminen Etelä-Afrikassa on välttämätöntä omaisuusrakenteen muuttamiseksi siten,
että se korjaa apartheidin luomaa rakenteellista epätasa-arvoa. Oikealla tavalla toteutettuna maareformi on
yhteiskunnallisen kasvun tae ja talouskasvua siivittävä tekijä.
Kaivostoimintaa säädellään vahvasti Etelä-Afrikassa. Hallitus neuvottelee eri työmarkkinaosapuolten kanssa
parhaillaan uudesta kaivosasetuksesta (Mining Charter), ja neuvottelujen odotetaan päättyvän 2018 puolivälin
paikkeilla. Uuden lain voi olettaa tarjoavan enemmän vakautta sekä poliittisesti että taloudellisesti tärkeälle
sektorille, jonka jälkeen sektorien investointien voi myös olettaa kasvavan.
Etelä-Afrikassa valmistellaan myös kansallisen minimipalkan toimeenpanoa, jonka tasoksi hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat sopineet 20 randia/tunti. Minimipalkan oli suunniteltu astuvan voimaan toukokuussa 2018,
mutta sen toimeenpano on viivästymässä.
Etelä-Afrikka myöntää liikeviisumeita (business visa) ulkomaalaisille, jotka haluavat perustaa yrityksen Etelä-Afrikkaan tai sijoittaa tietyn minimimäärän verran jo olemassa olevaan yritykseen. Yrityksen työntekijöistä vähintään
60 prosenttia tulee olla eteläafrikkalaisia tai pysyvällä oleskeluluvalla Etelä-Afrikassa asuvia. Liikeviisumihakemukseen vaaditaan Etelä-Afrikan kauppa- ja teollisuusministeriön suosituskirje. Lisäksi tarvitaan todistukset rekisteröitymisestä useiden valtiontoimintojen piiriin, kuten verohallintoon ja työttömyysvakuutuskassaan.
Yhtiön sisäisen siirtoviisumin (intra-company transfer work visa) voi saada korkeintaan neljäksi vuodeksi. Tämän jälkeen sen voimassaoloaikaa ei voi jatkaa. Viisumihakijan on täytynyt olla Etelä-Afrikan ulkopuolella
työsuhteessa siirtävään yhtiöön vähintään kuuden kuukauden ajan ennen viisumihakemuksen jättämistä.
Etelä-Afrikan viranomaiset seuraavat tarkasti viisumisäännöksiä, muun muassa maahantulon ja -poistumisen
päivämääriä, joten niiden kanssa tulee olla tarkka.
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GHANA
GHANA
Pääkaupunki .......................................................................................................................Accra
Väkiluku ........................................................................................................................ 27,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 45.46 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 4,600 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 5.9 %
Inflaatio...............................................................................................................................11.8 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .....18.3 % |24.5 % | 57.2 %
Työttömyysaste ................................................................................................11.9 % (2015)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................55.3 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 120
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Ghana on yksi maailman nopeimmin kasvavista maista. Kasvu perustuu pitkälti raaka-aine tuotantoon, mikä tekee siitä herkän ulkoisille shokeille. Muuhun Länsi-Afrikkaan verrattuna Ghana näyttäytyy vakaana ja turvallisena maana. Vuonna 2017 valtaan tullut Nana Akufo-Addon
hallitus on pyrkinyt uudistamaan maan lainsäädäntöä ja taloudenpitoa liiketoimintaystävällisempään ja kestävämpään suuntaan. Maan julkinen talous on pitkälti Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n vuonna 2015 alkaneen laajennetun velkajärjestelyn ohjaamaa. Tavoitteena on
vakauttaa maan velkatasapaino ja vähentää julkisen sektorin alijäämään. Mikäli Ghana onnistuu
pyrkimystensä mukaisesti uudistamaan ja monipuolistamaan talouttaan, on sen mahdollista
nousta taas Afrikan kehityksen malliesimerkiksi. Suomalaisille yrityksille Ghana tarjoaa suhteellisen helpon toimintaympäristön, joka toimii hyvänä porttina koko Länsi-Afrikan markkinoille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Ghana on yksi maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Vuonna 2017 sen talous kasvoi 5,9 prosenttia. The
Economist Intelligence Unit arvioi talouskasvun kiihtyvän 7,2 prosenttiin vuonna 2018. Vuonna 2015 kasvua
hidastaneista taloudellisista ongelmista on päästy eteenpäin. Pidemmällä aikavälillä kasvun uskotaan pysyvän noin viiden prosentin vuositasolla. Ghanan talouskasvu perustuu pitkälti teollisuussektorin kasvuun,
keskittyen erityisesti kaivosteollisuuteen sekä öljyyn ja kaasuun. Maataloussektorin kasvu jää jälkeen maan
kokonaiskasvusta. Keskipitkällä aikavälillä Ghanan talouskasvun riskit liittyvät erityisesti liialliseen luonnonvarariippuvaisuuteen, mikä saattaa johtaa ongelmiin, ellei maa kykene tekemään riittäviä uudistuksia taloutensa
rakenteisiin. Inflaatio on selvästi laskenut maaliskuun 2016 huippulukemista, jolloin se kohosi 19 prosenttiin.
On todennäköistä, että se vuoden 2018 aikana laskee Ghanan keskuspankin tavoitelukuihin noin kahdeksan
prosentin tasolle.
Ghana on ollut osana Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n laajennettua velkajärjestelyä (Extended Credit
Facility, ECF) vuodesta 2015 asti. Ohjelman oli alun perin tarkoitus olla kolmevuotinen ja päättyä huhtikuussa
2018, mutta sitä pidennettiin vuoden 2019 huhtikuuhun, jotta tammikuussa 2017 aloittaneelle hallinnolle
jäisi riittävästi aikaa korjata edellisen hallinnon aikana tulleet poikkeamat sovitusta ohjelmasta. Ohjelman
tavoitteena on palauttaa Ghanan velkatasapaino ja vakauttaa makroekonominen tilanne. Osana velkajärjestelyä Kansainvälinen valuuttarahasto on vaatinut Ghanalta useita merkittäviä uudistuksia. Keskeisiä keinoja
Ulkoasiainsihteeri Otto Stenius työskentelee Suomen Abujan suurlähetystössä.
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valtiontalouden tasapainottamiseksi ovat esimerkiksi veropohjan laajentaminen ja verosäännösten noudattamisen parantaminen. Verojen suhde bruttokansantuotteeseen on ollut vuodesta 2008 lähtien keskimäärin
17,8 prosenttia. Uudistusten myötä tavoitellaan tasaisempia valtionmenoja hallituskausien yli. Tyypillisesti
valtion menot ovat karanneet etenkin vaalivuosina.
Ghanan valtiontalous on ollut jo useamman vuoden pahasti alijäämäinen. Erityistä huolta aiheuttaa liki hallitsematon julkisen sektorin palkkojen kasvu. Uusi hallitus on kuitenkin onnistunut taittamaan julkisen velan
kasvun, joka oli syyskuussa 2017 68,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtionvelan muutaman prosenttiyksikön lasku suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2016 73,1 prosentista selittyy pitkälti talouden kasvulla.
Sekä kotimaisen, että ulkomaisen velan absoluuttinen määrä on kasvanut. Velanhoitomaksujen osuus valtion
budjetista on kuitenkin pudonnut 43,8 prosenttiin aiemmasta 45 prosentista.
Erityisesti veropohjan laajentaminen on välttämätöntä maan talouden kestävyyden kannalta. Ghanan tilanteessa valtiontalouden menojen leikkaaminen johtaisi todennäköisesti koko talouden kutistumiseen investointien vähentyessä. Siinä missä vuoden 2017 budjetti keskittyi pitkälti valiontalouden tasapainottamiseen,
vuoden 2018 budjetissa pyritään vakiinnuttamaan edellisvuoden saavutukset ja lisäämään inklusiivista kasvua
maassa. Hallituksen tulostavoitteet edellyttävät erittäin aggressiivista verosäännösten noudattamisen parannusta. Ghanan hallinnon tavoitetta kasvattaa verotulojaan 25 prosenttia vuodesta 2017 voidaan pitää hyvällä
syyllä optimistisena. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että valtiontalouden tasapaino on keskipitkällä aikavälillä saavutettavissa, mikäli maan talouskasvu pysyy nykyisellä uralla.
Talouskasvun vakiinnuttamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi vuoden 2018 budjetti keskittyy maatalouden uudistamiseen ja teollistumispolitiikkaan. Teollistumispolitiikka on pitkälti sidottu jo vuonna 2017 esiteltyyn ”yksi
alue, yksi tehdas” (one district, one factory) politiikkaan ja maatalouden uudistaminen taas uuteen Akufo-Addon
talouden uudistamisohjelmaan (Akufo-Addo Economic Transformation Program). Mittavien uudistushankkeiden
onnistumiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista otetta. Teollistumisen ja maatalouden tueksi tarvitaan huomattavaa
panostusta infrastruktuuriin. Tiukan talouskurin myötä tehtävien investointien määrä on kuitenkin rajallinen.
Öljyntuotanto on kasvanut kaikilla Ghanassa olevilla öljykentillä, minkä lisäksi myös uusia kenttiä avattiin vuonna 2017. Tekniset ongelmat, jotka ovat vaivanneet osaa öljykentistä vuonna 2016, on saatu pitkälti selätettyä.
Ghanassa öljyn tuotanto on aloitettu vasta vuonna 2011. Siitä on muodostunut keskeinen tulonlähde myös
maan hallinnolle. Ghanan talouskasvun tukeutuminen vahvasti öljyn tuotannon kasvuun on alkanut aiheuttaa
ensimmäisiä merkkejä Hollannin taudista. Investoinnit maatalouteen ovat laskeneet samaan aikaan, kun maan
talous on tullut yhä riippuvaisemmaksi öljystä.
Maatalouden osuus ulkomaankaupasta ja bruttokansantuotteesta on ollut tasaisesti laskussa käytännössä
siitä lähtien, kun öljyn tuotanto Ghanassa alkoi vuonna 2011. Sekä teollisuus-, että palvelusektori ovat ohittaneet maatalouden suhteessa bruttokansantuotteeseen. Maatalouden osuus on kutistunut 29,8 prosentista
vuonna 2011 18,9 prosenttiin vuonna 2016. Maanviljelys on kärsinyt erityisesti investointien puutteesta. Tämä
saattaa osittain olla seurausta investointien keskittymisestä nimenomaan öljy- ja kaivosteollisuuteen. Osittain
syynä on myös julkishallinnon tiukentunut taloudenpito, jonka myötä valtiontalouden kestävyysvajetta on
pyritty kuromaan umpeen.
Maatalous ja erityisesti kaakaontuotanto ovat olleet perinteisesti keskeisiä tulonlähteitä. Etenkin köyhyyden
vähentämisessä maatalouden rooli on Ghanassa, kuten muissakin kehittyvissä maissa. Maatalous työintensiivisenä toimialana tarjoaa elinkeinon suurelle osalle kehittyvien maiden asukkaista. Maataloussektorin
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tärkeimpänä yksittäisenä tuotteena on kaakao. Ghana onkin maailman toiseksi suurin kaakaontuottaja Norsunluurannikon jälkeen. Kaakaon myynti tuottaa Ghanalle noin neljänneksen sen ulkomaisesta valuutasta.
Maanviljelys on merkittävä myös teollisuuden kannalta. Kaksi kolmasosaa Ghanan teollisuudesta on riippuvaista maanviljelyn tuottamista raaka-aineista. Tästä huolimatta maataloussektori keskittyy Ghanassa edelleen
pitkälti alkutuotantoon, eikä korkeamman arvonlisän tuotteita merkittävissä määrin valmisteta paikallisesti.
Ghanan energiasektori on ollut ongelmissa viime vuosina. Heikkolaatuisen sähkönjakelun lisäksi keskeisenä
ongelmana on liiallinen riippuvuus vesivoimasta. Vuositasolla tuotetusta energiasta noin viidennes häviää
siirtoon liittyvien ongelmien vuoksi. Heikko energiansaanti on yksi keskeisiä talouskasvua hidastavia tekijöitä
Ghanassa. Tällä hetkellä sähkönsaannin piirissä on yli 80 prosenttia väestöstä, mikä on huomattavan paljon Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Hallinnon tavoitteena onkin universaali sähkösaanti vuoteen 2020 mennessä. Keskeistä tavoitteen saavuttamisen kannalta on etenkin energian tuotantopohjan laajentaminen. Erilaiset
uusiutuvan energian ratkaisut, mukaan lukien Waste to Energy -tuotantolaitokset, ovat tarpeen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Ghanan hallinto pyrkii pääsemään eroon aiemmin pitkälti avustusten ympärille perustuneista suhteistaan
muiden valtioiden kanssa. Tavoitteena on enemmän kauppaan ja investointeihin perustuvien suhteiden luominen kehittyneisiin maihin. Paikalliset olosuhteet, mukaan lukien byrokratia kuitenkin tekevät erityisesti ulkomaisten investointien laajamittaisesta houkuttelusta haastavaa. Riittävien resurssien takaamiseksi Ghana
joutuu edelleen jossain määrin tukeutumaan ulkopuoliseen tukeen etenkin Kansainvälisen valuuttarahasto
IMF:n lainatuen muodossa. Ghanan ulkomaankauppa kääntyi vuoden 2017 aikana ylijäämäiseksi. Ulkomaankaupan ylijäämä oli syyskuussa 2017 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vuotta aiemmin se oli ollut
vielä 4,6 prosenttia alijäämäinen. Keskeisimpiä vientituotteita Ghanasta ovat öljy, kulta ja kaakao, mikä tekee
Ghanan viennistä melko alttiin ulkoisille muutoksille.
Tullin tilastojen mukaan Suomen vienti Ghanaan oli vuonna 2017 noin 42,5 miljoonaa euroa ja tuonti Ghanasta
Suomeen 460 000 euroa. Tosin tilastoissa ei näy muiden maiden kautta Ghanaan tulevat suomalaistuotteet.
Suomen tuonti Ghanasta koostuu pääasiassa elintarvikkeista, kun taas Suomi vie Ghanaan koneita ja laitteita
sekä metsäteollisuustuotteita (paperi ja pahvi). Suomalaisia yrityksiä toimii Ghanassa erityisesti ICT- ja energiasektoreilla. Suomen ja Ghanan väliset kauppasuhteet ovat viime vuosina tiivistyneet etenkin korkean tason
vierailuilla mitattuna. Vuonna 2016 Ghanassa vieraili silloisen alivaltiosihteerin Matti Anttosen johtama noin
kymmenen yrityksen delegaatio. Marraskuussa 2018 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen johti
yritysdelegaatiota Ghanaan ja Nigeriaan. Delegaatio koostui noin 25 yrityksestä useilta eri sektoreilta.
Suomalaisille yrityksille Ghana tarjoaa hyvän tuloväylän Länsi-Afrikan markkinoille. Suhteellisen vakaa ja turvallinen toimintaympäristö edesauttaa mahdollisuuksia yritystoimintaan maassa. Osana Länsi-Afrikan talousyhteisöä ECOWASia Ghanasta on mahdollista viedä vapaasti koko alueelle. Vaikka Ghana on markkina-alueena
monia naapureitaan helpompi, eivät esimerkiksi erilaiset huijaukset ole kuitenkaan ennen kuulumattomia.
Sekä Nigeriassa, Lagosissa toimiva Business Finlandin toimisto, että Abujassa oleva Suomen edustusto, jonka
toimialueeseen Ghana kuuluu voivat auttaa markkinoille pyrkiviä yrityksiä. Ghanassa on hyvä tukeutua myös
Ghana Investment Promotion Centre:n (GIPC) palveluihin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Ghanaa pidetään yleisesti Länsi-Afrikan poliittisesti vakaimpana maana. Pitkään jatkunut talouskasvu ja 90-luvun alusta lähtien keskeytyksettä käydyt demokraattiset vaalit ovat pitäneet maan vakautta yllä. Maassa vaihtui valta viimeksi tammikuussa 2017 rauhallisesti sujuneiden ja varsin demokraattisten vaalien myötä. Edelliset

21

Ghana

Suomen ja Ghanan välinen kauppa
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Lähde: Tullihallitus
vaalit voittanut New Patriotic Party (NPP) ja National Democratic Congress (NDC) ovat vuorotelleet vallassa
vuodesta 1992 lähtien. Demokraattisista vaaleista huolimatta puolueiden välinen kamppailu on ajoittain varsin
kiivasta. Nykyinen NPP hallinto syyttää edellistä NDC:n hallintoa pitkälti maan taloudellisista ongelmista. Tilanteen kehittymistä väkivaltaiseksi tai muuten yhteiskuntaa epävakauttavaksi ei kuitenkaan ole odotettavissa.
Keskeisiä uudistuksia Akufo-Addon hallitukselta on ollut toisen asteen koulutuksen muuttaminen maksuttomaksi koko maassa. Tavoitteena on kasvattaa Ghanan koulutustasoa osana pyrkimystä laajentaa maan talouspohjaa
ja päästä eroon resurssiriippuvuudesta. Nykyisin noin 100 000 oppilasta jättää vuosittain toisen asteen koulutuksen joko kesken, tai ei osallistu siihen lainkaan. Perusasteen yleinen oppivelvollisuus ja ilmainen perusasteen
koulutus ovat olleet lakiin kirjattuina vuodesta 1995 lähtien. Oppivelvollisuuden toimeenpano on kuitenkin ollut
verrattain hidasta ja Maailmanpankin mukaan yleinen oppivelvollisuus toteutuikin vasta vuonna 2014.
Ghanan väestö on verrattain nuorta. Maan työikäisestä (15-64) väestöstä yli kaksi kolmannesta on 15-35 –vuotiaita. Nuorison suhteellisen määrän ennustetaan olevan suurimmillaan 2020-luvun loppupuolella. Vaikkakin
väestönkasvu Ghanassa on maltillista verrattuna joihinkin muihin Länsi-Afrikan maihin, tekee sen ongelmalliseksi erityisesti merkittävät ongelmat nuorten työllistymisessä. Suuri nuorison määrä voi toisaalta olla keskeinen kilpailuetu ja kehityksen mahdollistaja Ghanalle maailman markkinoilla. Tämä muuttuu kuitenkin todellisuudeksi vain siinä tapauksessa, että suurelle osalle nuorisosta on löydettävissä riittävän tuottoisaa työtä.
Vaikka Ghanan talous onkin kasvanut verrattain nopeasti jo pidemmän aikaa, lukuun ottamatta kriisivuotta
2015, jolloin kasvu tippui neljän prosentin tuntumaan, ei talouskasvu ole muuttunut työpaikoiksi. Arvioiden
mukaan Ghanassa yhden prosentin talouskasvu lisää työllisyyttä noin 0,5 prosenttia ja näistäkin suurin osa
epävirallisille markkinoille. Talouskasvu ilman lisääntyviä työpaikkoja tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa ongelmia, mikäli tilannetta ei pystytä korjaamaan. Hallinto onkin pyrkinyt vuoden 2018 budjetissaan tekemään
erityisesti töitä lisääviä korjauksia.
Korruptio on Ghanassa ongelma, vaikka verrattuna moneen muuhun Afrikan maahan se onkin vähäisempää. Transparency Internationalin korruptio-indeksillä mitattuna Ghana sijoittui sijalle 81, kun tarkasteltuja
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maita oli yhteensä 180. Valtaapitävä NPP:n hallinto on syyttänyt aiempaa NDC:n hallitusta valtion varojen
väärinkäytöksistä ja suoranaisesta korruptiosta valtionhallinnossa. Julkisen sektorin korruptiota tutkimaan
on nimitetty erikoissyyttäjä helmikuun 2018 alussa. Tehtävä on virallisesti hallituksesta irrallinen, mutta tulee
varmasti olemaan opposition jatkuvan tarkkailun alla, mahdollisten väärinkäytösten varalta. Julkiset nimitykset
tehdään ennemmin poliittisen suuntauksen kuin pätevyyden perusteella Ghanan kaksipuoluejärjestelmässä.
Valtion varojen väärinkäytön lisäksi myös pienimuotoinen arkipäivän korruptio on varsin mahdollista erilaisten
viranomaisten kanssa asioidessa.
Ulkopolitiikassaan Ghana korostaa erityisesti kauppaa ja yhteistyötä maiden välillä. Se toimii aktiivisesti pan-afrikanismin puolestapuhujana, kuin myös Eurooppaan suuntautuvan yhteistyön puolesta. Ghanalla on ollut
rajakiista naapurimaansa Norsunluurannikon kanssa merialueiden käytöstä öljynporaukseen. Kansainvälinen
merilainsäädännön tuomioistuin antoi ratkaisunsa rajakiistaan syyskuussa 2017. Tuomioistuin päätyi Ghanaa
tukevaan ratkaisuun todetessaan, että öljynporaus TEN-kenttänä tunnetulla alueella ei rikkonut Norsunluurannikon suvereniteettia.

Sääntely-ympäristön kehitys
Maailmanpankin Doing Business –indeksillä mitattuna Ghana on sijalla 120/190 vuonna 2018. Tämä tarkoittaa
kahdentoista sijan pudotusta edellisestä vuodesta. Pudotukselle ei ollut yhtä selittävää tekijää, vaan Ghanan
tulos heikkeni melko tasaisesti kaikilla käytetyillä mittareilla. Huolimatta yleisestä laskusta, Ghanan nähtiin
kuitenkin parantaneen läpinäkyvyyttä erityisesti julkisiin rakennushankkeisiin liittyen. Myös rajat ylittävän kaupan mittarilla Ghana oli parantanut sijoitustaan. Afrikan maihin verrattuna Ghanan tulos on kuitenkin selvästi
yli keskiarvon sen sijoittuessa parhaiten Länsi-Afrikan suurista talouksista. Kymmenen parhaiten sijoittunutta
Afrikan valtiota löytyy eteläisestä ja itäisestä Afrikasta.
Osaselityksenä Ghanan sijoituksen heikkenemiseen oli se, ettei uuden hallinnon esittelemiä lakiuudistuksia
ehditty ottaa huomioon vuoden 2018 indeksiä koottaessa. Vuoden 2017 alussa aloittaneen Akufo-Addon hallituksen tekemät reformit tulivat voimaan vasta syyskuusta 2017 alkaen. Hallitus on pyrkinyt vaalilupaustensa
mukaisesti tehostamaan Ghanan teollistumista ja yritysystävällisemmän ympäristön luomista. Sääntely-ympäristön kehittämiseksi parlamenttiin on tulossa useita lakihankkeita käsiteltäväksi. Tähän mennessä Ghanassa on muun muassa otettu käyttöön paperiton järjestelmä satamissa ja helpotettu yrityksen rekisteröintiä.
Vuoden 2018 aikana parlamentin käsittelyyn on tarkoitus tuoda useita lakiehdotuksia sääntely-ympäristön
helpottamiseksi. Tavoitteena on muun muassa Ghanan investointikeskusta (Ghana Investment Promotion
Centre, GIPC) koskevan lainsäädännön päivittäminen yhdessä Maailmanpankin ja IFC:n kanssa.
Ghana on sitoutunut vuonna 2013 hyväksyttyyn Länsi-Afrikan talousyhteisö ECOWAS:n yhteiseen tullitariffiin
(Common External Tariff, CET), jonka toimeenpano alueella on kuitenkin edelleen kysymysmerkki. Ghana on
myös allekirjoittanut Länsi-Afrikan EPA-sopimuksen, joka sisältää määräyksiä muun muassa tavarakaupasta,
tullimenettelyistä, teknisistä kaupan esteistä, terveys- ja kasvinsuojelutoimista, maataloudesta ja kalastuksesta. Ghana allekirjoitti EU:n ja Länsi-Afrikan valtioiden neuvotteleman EPA:n joulukuussa 2014 yhdessä lähes
kaikkien jäsenmaiden kanssa, mutta talousyhteisön suurimman rahoittajan Nigerian allekirjoitusta odotetaan
edelleen, eikä sopimus näin ollen ole astunut voimaan. Kesällä 2016 Ghana allekirjoitti niin kutsutun väliaikaisen EPA:n, jonka puitteissa Ghana voi tuoda EU-markkinoille tulli- ja kiintiövapaasti. Sopimuksen mukaan
Ghana avaa markkinansa vähitellen EU-tuotteille. Maaliskuussa 2018 Ghana oli mukana yhtenä allekirjoittajana Afrikan mantereen vapaakauppasopimuksessa (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA).
Sopimuksen tavoitteena on lisätä erityisesti Afrikan sisäistä kauppaa. Ghana on ilmoittanut olevansa valmis
ottamaan vastaan AfCFTA:n sihteeristön Accraan.
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KENIA
KENIA
Pääkaupunki ...................................................................................................................Nairobi
Väkiluku ........................................................................................................................ 47,6 milj.
BKT ........................................................................................................................78.4 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 3,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ......................................................................................... 5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 8,0 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ...........35 %|17.6 % |47.7 %
Työttömyysaste ....................................................................................................40 % (2013)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................26.5 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 80
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Kenian vahva talouskasvu koki hetkellisen kolauksen vuonna 2017. Tähän suurimpina tekijöinä olivat poliittinen epävakaus, itäistä Afrikkaa vaivannut kuivuus sekä lainamarkkinoille
asetetun korkokaton vaikutukset yksityissektorin lainanottokykyyn. Talouskasvu pysyi silti lähes viidessä prosentissa. Poliittisen tilanteen vakautumisen myötä on odotettavissa, että tämä
vaikuttaa myös kaupallisen toimintaympäristön elpymiseen vuonna 2018. Kenia pysyy alueen
kaupallisena keskuksena. Kaupallisen toimintaympäristön kehittäminen on jatkunut, ja vuonna
2017 maan nousi jo kolmanneksi kehittyneimmäksi Afrikan maiden vertailussa. Maa panostaa
sekä alueellisen että kansainvälisen kaupan kehittämiseen. Presidentti Kenyattan jälkimmäisellä
kaudella keskitytään neljään isoon tavoitteeseen, joissa piilee myös kaupallisia mahdollisuuksia
suomalaisille toimijoille, erityisesti terveys-, maatalous- ja rakennussektoreilla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kenian talouskasvu laski hieman edellisvuosista noin viiden prosentin tasolle. Taso on silti yli eteläisen Afrikan
keskiarvon. Talouskasvun hiljenemiseen on kolme hyvin erilaista selittäjää: Itä-Afrikkaa vaivannut kuivuus (erityisesti 2017 ensimmäisellä puoliskolla), Kenian yleisvaalit (erityisesti vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla)
sekä syyskuussa 2016 voimaan astunut korkokatto, joka on supistanut lainamarkkinoita. Talouskasvun lähteistä
palvelusektori pysyy merkittävämpänä. Maatalous on makrotasolla elintärkeä sektori. Sektorin tuottavuus on
kuitenkin jäänyt heikolle tasolle. Odotuksia tuottavuuden kehittymiselle nostaa seuraavien vuosien panostukset.
Itä-Afrikan alueella esiintynyt vaikea kuivuustilanne nosti osaltaan inflaatiota kahdeksaan prosenttiin. Maataloustuotanto hyytyi nollakasvutasolle ja vesivoimatuotanto puolittui. Kenialla on alueen kehittyneimmät demokraattiset järjestelmät, mutta nämä myös maksavat. Vuoden 2017 vaalit jäävät historiaan yhtenä maailman
kalleimmista. Huolimatta Kenian taloutta kohdanneista iskuista, ei talous sakannut täysin. Vuosi 2017 onkin
hyvä osoitus kenialaisten ja maan talouselämän sietokyvystä. Talouskasvun odotetaan palaavan lähemmäksi
pitkän aikavälin keskiarvoa, kuutta prosenttia. Pidemmän aikavälin tarkastelussa valtion megahankkeet ja kasvava budjettivaje (Kenian valtiovarainministeriön ennuste 7,2 prosenttia bruttokansantulosta talousvuonna
2017/2018) aiheuttavat painetta kestävään taloudenhoitoon.

Päällikön sijainen Ramses Malaty työskentelee Team Finland-koordinaattorina Suomen Nairobin suurlähetystössä.
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Erityisesti kiihtynyt velanotto (tällä hetkellä valtionvelka on noin 4,6 biljoonaa shillinkiä eli noin 40 miljardia
euroa) on saanut monet kansainväliset rahoituslaitokset huolestumaan. Vaikka velkataso on kansainvälisesti
maltillinen noin 57 prosenttia bruttokansantulosta, on kasvutahti raju: vain viisi vuotta sitten taso oli 44 prosenttia, kymmenen vuotta sitten reilut 38 prosenttia. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suositustaso Kenian kaltaisten kasvavien talouksien velkatasoksi 50 prosenttia. Kenia on lipsumassa tästä tasosta lähiaikoina lisää, sillä ellei valtion talouspolitiikkaan tule muutoksia, velka-aste ylittää 60 prosentin tason vielä vuoden 2018
aikana. Erityinen huoli on korkea velanmaksuaste: tällä hetkellä velanmaksu syö valtion vuotuisista verotuloista
noin 40 prosenttia. Erityisesti Kiinan lainojen osuus suurien megahankkeiden kautta on kasvattanut velan
määrää. Velanotolla voi olla myös epäsuoria vaikutuksia makrotalouteen, kuten inflaation kasvu ja yksityisten
investointien pieneneminen. Luottoluokittaja Moody’s laski Kenian luokitusta B1:stä B2:een helmikuussa 2018
todeten valtion kasvaneiden kaupallisten lainojen tuovan haasteita velkojen takaisinmaksukyvylle.
Huolimatta Kenian kehittyneestä kaupallisesta toimintaympäristöstä, suorat ulkomaiset sijoitukset ovat jatkaneet laskevaa trendiä (taso alle 400 miljoonaa euroa). Vaalivuotena tämä korostui, sillä sekä kotimaiset että
ulkomaiset sijoittajat panttasivat sijoituksiaan vaalien yli. Lisäksi merkittävän sijoittajamaan, Iso-Britannian,
Brexit-suunnitelma aiheutti epävarmuutta myös investointien osalta. Vuonna 2018 odotuksissa onkin huomattava investointipiikki. Kenian kauppavaje kasvoi vuonna 2017 muun muassa heikentyneen maataloustuotannon ja kasvaneen viennin johdosta. Tilanteen odotetaan parantuvan lähivuosina viennin kasvaessa tuontia
nopeammin. Suomen ja Kenian välinen kokonaiskauppa on tilastojen valossa pysynyt suhteellisen pienenä.
Viime vuosina on silti havaittavissa laskeva vientitrendi Keniaan (vuonna 2017 vienti vain noin 18 miljoonaa
euroa). Tuonti Keniasta pysyi lähivuosien keskiarvon tuntumassa, hieman yli 20 miljoonassa eurossa. Kauppalukuja oleellisempaa on huomioida kasvava määrä suomalaisyrityksiä maassa. Huolimatta epävakaasta vaalivuodesta uusia suomalaisyrityksiä perusti toimistonsa Nairobiin vuoden 2017 aikana. Suuyrityksistämme
maassa on Nokia, KONE, Wärtsilä sekä Vaisala. Ilahduttavaa on lisääntynyt PK- ja startup-yritysten läsnäolo
useilla eri sektoreilla.
Kiinteistösektori on säilynyt merkittävänä sijoituskohteena. Mukana on myös merkittäviä suomalaissijoituksia Taalerin kautta. Esimerkkinä rakennusbuumista käy Afrikan korkeimman rakennuksen (70 kerrosta) töiden
käynnistys toukokuussa 2017. Rakennusalan odotetaan pysyvän yhtenä merkittävistä sijoituskohteista myös
lähivuosina Kenian politiikan painottuessa tukemaan huokeiden asuinrakennusten lisäämistä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kenian demokratian historiassa talouskehitys on hidastunut merkittävästi vaalivuosina. Vuonna 2017 tilanne
oli pelättyä parempi aina elokuun vaaleihin saakka. Lokakuun uusintavaaleilla ja niiden ympärillä velloneella poliittisella epävakaudella oli voimakkaampia vaikutuksia myös yksityissektoriin ja sitä kautta talouteen
suorasti ja epäsuorasti.
Vaalit olivat yhdet maailman kalleimmista: sekä vaalien toteutus että ehdokkaiden kampanjointi saavuttivat
poikkeukselliset mittasuhteet. Pelkästään elo- ja lokakuun vaalien järjestäminen maksoi valtiolle yhteensä yli
500 miljoonaa euroa (yli 25 euroa jokaista äänioikeutettua kohtaan). Vaalit muodostuivat erityisen kalliiksi sähköisten tunnistautumisen ja tulosten lähetysten, 40 883 vaalihuoneen virkailijoiden koulutuksen ja palkkauksen sekä mittavien turvallisuusjärjestelyjen johdosta. Vaalien järjestämisen lisäksi myös vaalikampanjointi oli
poikkeuksellisen kallista. Helikopterien massiivinen käyttö kertonee toteutustavasta. Kampanjointiin käytetyt
varat voidaan arvioida sadoissa miljoonissa euroissa.
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Epäsuorasti vaalien vaikutus on moniulotteisempi. Liike-elämä (myös suurlähetystöt yritysvaltuuskuntien kutsumisten osalta) varautui vaalien ajankohtaan keskittämällä toimintoja vuoden 2017 alkupuoliskolle. Merkittäviä investointipäätöksiä siirrettiin vaalien yli. Elokuun vaalituloksen jälkeen yksityissektori oli euforisessa
tilassa erityisen rauhallisten vaalien ansiosta. Päinvastainen reaktio saatiin korkeimman oikeuden kumotessa
vaalituloksen. Tilanne stabilisoitui käytännössä vasta alkuvuodesta 2018.
Vaaleihin liittyivät osaltaan väliaikaiset ja osin populistiset päätökset, kuten maissin subventointi. Erittäin
kalliit vaalit ja hallinnon priorisointi näyttäviin tuloksiin on johtanut de facto leikkauksiin muilla sektoreilla.
Kenian yksityissektorin kattojärjestö KEPSA arvioi lokakuun 2017 lopussa neljä kuukautta kestäneen vaaliajan
vaikutukseksi seitsemän miljardin dollarin menetykset erityisesti liikenne- ja teollisuusaloilla, mikä lienee yliarvoitu. Vaalien aikana Nairobin pörssin kaupankäynti hidastui huomattavasti, vaalien aikaan lokakuussa 2017
pörssin arvioitiin menettäneen 2,27 miljardia dollaria (olkoonkin, että loppuvuodesta tilanne on palautunut
osittain). KEPSA:n mukaan lähes puolet teollisuusyrityksistä on luopunut laajentumissuunnitelmistaan ja jopa
75 prosenttia odottaa tulosten heikentyvän. Kuitenkin Kenian ulkomaiset valuuttavarannot ovat kohtuullisen
hyvällä tasolla (yli viiden kuukauden tuontitaso).
Presidentti Kenyattan jälkimmäisen kauden prioriteettina tulee olemaan itsenäisyyspäivän puheessaan esittelemien ”neljän ison” kokonaisuuden edistäminen: työpaikkojen luonti (teollisen kehityksen avulla, tavoitteena 20
prosentin bruttokansantulo-osuus), edullinen asuminen (500 000 uutta asuntoa), universaali edullinen terveydenhoito kaikille sekä ruokaturvan kehittäminen. Näihin sisältyy myös merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia.
Neljä isoa tavoitetta tulevat ohjaamaan hallinnon toimintaa seuraavan viiden vuoden aikana. Resursseja tullaan
allokoimaan juuri näille aloille. Myös lainsäädäntöä tullaan kehittämään, jotta tavoitteet toteutuisivat.
Kenia on huomioinut ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen agendan sekä julkisen että yksityisen sektorin
toimesta. Veteen, jätteisiin ja energiaan liittyvät teemat kiinnostavat ja uusia kiinnostavia ratkaisuja kaivataan. Tämä on myös suomalaisyrityksille mainio tilaisuus. Esimerkkinä ympäristöpolitiikan sitoutumisesta on
elokuussa 2017 voimaan astunut muovikassikielto, joka on pakottanut myymälät tarjoamaan ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Sääntely-ympäristön kehitys
Kenian hallinnon tavoitteena on kehittää maasta ylemmän keskitulon maa keskipitkällä aikavälillä. Viime vuosien lukuisat talousuudistukset ovat kantaneet hedelmää. Maailmanpankin Ease of Doing Business-vertailussa Kenia nousi jo sijalle 80, mikä on Afrikan kolmanneksi paras Mauritiuksen ja Ruandan jälkeen. Kolmessa
vuodessa sijoitus on noussut huimat 56 sijaa. Kenian kehitykseen on taustalla muun muassa sähkönjakelun
tehostamiseen, veromaksujen sähköistämiseen, luotonsaantiin (huolimatta korkokattoon liittyvistä haasteista) ja tuontiprosessien sitominen ”yhteen luukkuun” liittyvät uudistukset. Silti, kehitettävää on yhä: vaikka
yrityksen perustamista on helpotettu luomalla sähköinen portaali, prosesseja tulee yhä nopeuttaa. Lisäksi,
rakennuslupamaksuja on helpotettu, mutta monimutkainen prosessi vie yhä paljon aikaa (16 prosessia ja 159
päivää). Kiinteistöjen rekisteröinti vie 61 päivää (yhdeksän prosessia), mikä on hieman eteläistä Afrikkaa keskimääräisesti pidempi aika. Myös rajat ylittävää kaupankäyntiä on tehostettava. Pitkittyneet prosessit ruokkivat
myös korruptiota, joka on yksi maan suurimpia ongelmia muuten kohentuvassa toimintaympäristössä. Jos
Kenia pystyy jatkossa poistamaan suurimpia pullonkaulojaan, on maalla periaatteessa edellytyksiä saavuttaa
kunnianhimoinen tavoite nousta parhaan 50 maan joukkoon vuoteen 2020 mennessä.
Kenia pitää monenkeskistä kauppapolitiikkaa tärkeänä, sillä maan avoimen markkinatalouden mallissa kansainväliset kauppasuhteet ovat tärkeässä asemassa. Esimerkkinä sitoutumisesta käy WTO:n (2015) ja UNC-
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Suomen ja Kenian välinen kauppa
2013-2017
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TAD:n (2016) huippukokousten järjestäminen Nairobissa. Kenia oli pettynyt Buenos Airesin WTO-kokouksen
laihaan lopputulokseen 2017. Kaikkea toivoa ei ole WTO:n suhteen menetetty, mutta tällä hetkellä Kenian
kauppapolitiikka keskittyy alueellisen integraation kehittämiseen. Kolmen talousalueen (EAC, COMESA ja SADC)
vapaakauppa-alueen kehittäminen sekä mantereen laajuinen vapaakauppa-alue (AfCFTA) ovat Kenialle kiinnostavia aloitteita, sillä maa hyötyy rajat ylittävästä kaupasta kaupallisen keskuksena ja kauppatavaroiden
kauttakulkumaana Itä-Afrikassa. Kenia allekirjoitti AfCFTA-sopimuksen Kigalissa maaliskuussa 2018 ja on yksi
ensimmäistä maista, jotka ovat myös ratifioimassa sopimusta parlamentissa. Tämä kertoo Kenian vahvasta
tuesta mantereen laajuisen vapaakauppa-alueen kehittämiseen.
Suomen ja Euroopan Unionin näkökulmasta Itä-Afrikan Yhteisön (EAC) ja EU:n välinen talouskumppanuussopimus (EPA) on yhä vailla kaikkien EAC-maiden hyväksyntää. Kenialle EPA-sopimus on tärkeä, sillä EU on yhä
suurin vientimarkkina-alue kenialaisille tuotteille. AfCFTA-sopimuksen astuessa voimaan helpottaa se osaltaan
myös muiden vapaakauppa-sopimusten, kuten EPA:n, yhteensopivuutta. Lisäksi marraskuussa 2017 käydyn
EU:n ja Afrikan Unionin huippukokouksen julkilausumassa todetaan EPA-sopimusten täyden toimeenpanon
edistäminen yhdeksi tavoitteista. Erimielisyys EAC-maiden sisällä, erityisesti Kenian ja Tansanian välillä, on
aiheuttanut osaltaan pienimuotoiseen kauppakiistaan maiden välillä. Alueellisen integraation osalta on toisaalta myös kehitystä, kun vuoden 2017 aikana valmisteltiin sekä EAC-maiden rahalaitos- ja tilastokeskus-lakiluonnokset, jotka ovat edellytyksenä mahdolliseen alueen maiden yhteiseen valuutta-unioniin ja tiiviimpään
alueelliseen yhteistyöhön.
Loka-marraskuun 2017 aikana Kenian kauppaministeriö lanseerasi sähköiset sivustot (Kenya E-Trade Portal ja
InfroTradeKenya Portal), jotka helpottavat ulkomaisten kauppakumppaneiden tiedonhankintaa kauppaprosesseista –ja vaatimuksista. Sivustoja on ollut tukemassa Trademark East Africa (TMEA), jota Suomi on rahoittanut. Kenia on siten ensimmäinen maa eteläisessä Afrikassa, joka on pystynyt vastaamaan WTO:n artikla 1:n
vaatimuksiin sähköisten julkaisujärjestelmien tuottamisesta.
Merkittävä talouspoliittinen uutinen vuodelta 2017 oli maan ensimmäisen kansallisen kauppapolitiikan lanseeraus heinäkuussa 2017. Kauppapolitiikka on kehitetty täydentämään jo olemassa olevia kauppapolitiikkaa
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sisältäviä lakeja. Yhtenä kauppapolitiikan tavoitteena on kehittää Kenian vientisektoria ja siten vähentää kauppavajetta. Keskeisinä kehityskohteina ovat tuotteiden arvonlisäys ja valikoiman laajennus, tullien ulkopuolisten
kaupan esteiden vähentäminen vientimarkkinoilla, kilpailukyvyn kehittäminen, PK-yritysten rahoituksen mahdollistaminen, neuvottelukyvyn kehittäminen sekä etuuskohtelun heikentymisen huomioiminen kansainvälisessä kaupassa. Kauppapolitiikkaa tukee osaltaan kansallinen viennin kehittämis- ja edistämisstrategia, mikä
lanseerattiin marraskuussa 2017. Strategian tavoitteena on kasvattaa vientiä viidenneksellä vuoteen 2022
mennessä.
Nairobin asema Itä-Afrikan kaupallisena keskuksena pysyy ennallaan. Logistista keskusta tulee osaltaan edistämään vuosia valmisteltu ilmailusopimus Yhdysvaltojen kanssa. Lokakuusta 2018 alkaen Kenya Airways käynnistää suoran lentoyhteyden Nairobista New Yorkiin. Kenia on yksi 23 Afrikan maasta, jotka ovat mukana tammikuussa 2018 voimaan astuneessa avoimen ilmailu-alan sopimuksessa. Yhtenä sopimuksen sitoumuksena
on laskea lentolippujen hintoja 25 prosenttia. Laajan Afrikan sisäisen lentoliikenneverkoston jo nykyisellään
omaava Kenya Airways voi hyötyä tilanteesta vapaamman kilpailun kautta. Lentoliikenne Nairobiin on varmuudella kasvussa viimeaikaisten kehitysten seurauksena.
Kenian verolakiin on tulossa muutoksia 2018 aikana, joilla voi olla vaikutuksia myös suomalaisyrityksille. Muutoksia on luvassa muun muassa vedonlyöntiin, kiinteistöihin, erikoistalousalueille (SEZ), arvonlisäveroon, lääke- ja terveysalan raaka-aineiden tuontiin, maatalouteen, nestemäisen kaasun sekä matkailijoiden tuomiin
tuotteisiin. Lakimuutosehdotusten avulla pyritään säästämään valtion ALV-palautusmenoja, joka käytännössä
voi johtaa tiettyjen tuotteiden kallistumiseen. Toisaalta eräät kannustimet, kuten ensiasunnon ostajan kiinteistöveron poistaminen sekä tiettyjen tuotteiden tuonnin verohelpotukset kannustavat osaltaan myös ulkomaisiin investointeihin. Lakimuutos voi vielä sisällöltään muuttua, sillä asiaa käsitellään useamman kerran
parlamentissa vuoden 2018 aikana.
Immateriaalioikeuksia ollaan päivittämässä, jotta yritysten tuotteita voitaisiin paremmin suojata. Jos lakimuutosehdotukset hyväksytään, tulee tällä olemaan positiivisia vaikutuksia myös ulkomaisille tuotteille. Paikallisen sisällön lakia ollaan myös päivittämässä, erityisesti kaivosteollisuuteen liittyvissä asioissa. Jos laki astuu
voimaan nykyisillä muutoksilla, tulee kaivosyritysten priorisoida paikallisesti tuotteita ja työvoimaa. Tämän
hetkisessä luonnos jättää tulkinnanvaraa ja voi olla ristiriidassa Kenian WTO-sitoumusten kanssa.
Kenia on kehittänyt lainsäädäntöä suojatakseen tuontitavaroiden alihintaista markkinoillepääsyä. Uuden lain
(astui voimaan elokuussa 2017) tavoitteena on estää alihintaisten subventoitujen tuontituotteiden markkinoillepääsy verottamalla tuotteita vastaamaan markkinahintoja. Uusi laki tullaan ottamaan huomioon kaikissa
tulevissa kahdenvälisissä ja monenkeskisissä kauppasopimuksissa. Samanaikaisesti perustettiin uusi virasto,
jonka vastuulla on tuontitavaroiden tutkinta, valvonta ja ohjaus.
Kenian hallitus yhdessä Keskuspankin kanssa ovat kehittelemässä syyskuussa 2016 voimaanastuneen korkokatto-asetuksen kumoamista tai muokkaamista. Korkokatto ei ole toiminut toivotusti, vaan päinvastoin
kuristanut yksityissektorin lainansaantimahdollisuuksia, millä on osaltaan vaikutusta heikentyneeseen talouskasvuun. Julkinen sektori on lainamarkkinoiden suurin lainanottaja jättäen vain riskittömät yksityissektorin toimijat lainamarkkinoiden piiriin. Mahdolliset muutokset korkokattoon vaativat kuitenkin parlamentin
hyväksynnän, eikä tämän hetkinen poliittinen ilmapiiri ole tälle suotuisa. Todennäköisin ratkaisu lyhyellä aikavälillä on asetuksen pienimuotoinen korjaus. Joka tapauksessa Kenian valtiovarainministeriö valmistelee luottojenhallintalakia, jonka tulisi osaltaan selkeyttää rahoitusmarkkinoiden järjestelyä. Lakiluonnos on tarkoitus
esitellä kesäkuussa 2018.
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MAROKKO
MAROKKO
Pääkaupunki ...................................................................................................................... Rabat
Väkiluku ............................................................................................................................34 milj.
BKT ..................................................................................................................... 110.7 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 8,600 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.8 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.9 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........14.8 % | 29.1 % | 56 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 9.3 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................61.2 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 69
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Marokko on sisäpoliittisesti vakaa, dynaamisesti kehittyvä ja liiketoimintaympäristön jatkuvaan
parantamiseen panostava maa, jonka sijainti Euroopan ja Afrikan välissä on strategisesti suotuisa. Marokon 34 miljoonan asukkaan markkinoilla on tarvetta kaikesta siitä, mitä Suomessa lasketaan vientimme vahvuusalueisiin, erityisesti kiertotalouden, cleantechin, energiatehokkuuden,
veden- ja jätteidenkäsittelyn alalla. Jätteiden hyödyntämisessä tarvittaviin teknologioihin sekä
veteen liittyvälle osaamiselle on kaikissa muodoissaan kysyntää ilmastonmuutoksen myötä ja
tärkeän maataloussektorin kehittämisessä. Tuontienergiariippuvuudesta eroon pyrkivällä Marokolla on kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä aurinko-,
tuuli- ja vesivoiman alalla, ja potentiaalia olisi myös bioenergian tuotantoon. Rakennusalalla
on kiinnostusta energiatehokkuuteen ja meneillään on mittavia infrastruktuurihankkeita, kuten
edistyksellisten teollisten ekosysteemien rakentaminen. Marokko tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille myös terveysteknologiaviennissä sekä koulutussektorilla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Marokon talous on Afrikan viidenneksi suurin. Tällä vuosikymmenellä bruttokansantuotteen vuosikasvu on
ollut 3-4 prosentin välillä, paitsi vuonna 2016 poikkeuksellisen huonosta satokaudesta johtuen bruttokansantuotteen kasvu ylsi vain hieman yli prosenttiin. Vuonna 2017 Marokon bruttokansantuote oli 110.7 miljardia
dollaria ja inflaatiokorjattu talouskasvu 4.8 prosenttia. Vuoden 2017 talouskasvu johtui suurelta osin maataloussektorin elpymisestä sekä julkisista investoinneista. Vuodelle 2018 ennakoidaan runsaan kolmen prosentin
kasvua. Ostovoimakorjattu bruttokansantuote oli vuonna 2017 300 miljardia dollaria, 8.600 dollaria/asukas.
Maailmanpankin luokituksen mukaan Marokko on alemman keskitulon maa.
Makrotalouden kehitys on vakaata. Inflaatioaste on painunut vuoden 2016 1,6 prosentista 0,9 prosenttiin vuonna 2017. Marokon dirhamin arvo on sidottu euron ja dollarin 60-40 –suhteessa muodostamaan valuuttakoriin,
mutta ulkomaisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n suosituksesta Marokon keskuspankki Bank al-Maghrib (BAM) on alkanut vapauttaa valuuttaregiimiä. Marokon dirhamin arvon
sallittu poikkeama oli aikaisemmin vain 0,3 prosenttia, mutta vuoden 2018 tammikuusta lähtien se on 2,5
prosenttia. Vaihteluväliä korotetaan tulevaisuudessa vähitellen lisää, mutta keskuspankki aikoo jatkossakin
Suurlähettiläs Anne Vasara toimii Team Finland koordinaattorina ja suurlähettiläänä, Max Hatvala diplomaattiavustajana
Rabat’n suurlähetystössä.
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pitää kiinni keinoistaan vaikuttaa dirhamin arvon kehitykseen. Vaihteluvälin laajentamisen jälkeen euron arvo
on noussut noin 11,1 dirhamista noin 11,3 dirhamiin.
Marokon budjettivajeen arvioidaan vuonna 2018 pienentyvän noin 3,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta
ja tavoitteena on painaa se alle kolmen prosentin vuoteen 2020 mennessä. Julkinen velka on 80 prosenttia ja
valtion velka 64 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Marokon talous on varsin herkkä ulkoisille riskeille. Muun muassa öljyn hinnan heilahtelut saattavat aiheuttaa
vakavia ongelmia energiantuonnista riippuvaisessa maassa (93 prosenttia tuontienergiaa). Ilmastonmuutos
on suuri riskitekijä sateiden epäsäännöllisyyden ja kuivuuden lisääntyessä Marokossa, mistä on esimerkkinä
vuoden 2016 heikko talouskasvu satokauden jäätyä huonoksi.
Ulkomaisten investointien suhteen Marokko on hyvässä asemassa. Pohjois-Afrikan merkittävin sijoituskohde
on onnistunut houkuttelemaan sijoituksia ja kansainvälisiä yrityksiä merkittävästi: vuoden 2017 aikana suoria
ulkomaisia investointeja tehtiin raportoidusti 2,5 miljardin dollarin edestä, mikä on 12 prosenttia vuotta 2016
enemmän. Marokko on pyrkinyt kannustamaan ulkomaisia sijoituksia erityisesti vientiteollisuuteen. Maan
tärkeimpiä vientiteollisuuden aloja ovat autoteollisuus sekä fosfaatit ja lannoitteet. Marokossa arvioidaan
olevan jopa 75 prosenttia koko maailman hyödyntämättömistä fosfaattivarannoista. Tekstiilit, sitrushedelmät,
vihannekset ja viljatuotteet ovat myös tärkeitä vientituotteita.
Euroopan unioni on edelleen Marokon ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani, ja maan viennistä yli 60 prosenttia suuntautuu unionin alueelle. EU:n ja Marokon välillä on ollut vuodesta 2000 voimassa assosiaatiosopimus,
jonka kauppaa säätelevien osien laajentamisesta on neuvoteltu vuodesta 2013. Uuden laajan ja kattavan vapaakauppasopimuksen tavoitteena olisi laajentaa nykyistä tullittoman teollisuustuotteiden kaupan ja eräiden
muiden, muun muassa maatalous- ja kalatuotteita koskevien sopimusjärjestelyjen kokonaisuutta kattamaan
investoinnit, tekijänoikeudet ja kaupan säännöt laajasti. Laajennetun kumppanuuden puitteissa vuodesta 2008
eteenpäin tavoitteena on ollut päällekkäisen sääntelyn purkaminen ja yhä pidemmälle menevä lainsäädännön
yhdenmukaistaminen EU-säädösten kanssa. Yli 40 vuotta ratkaisematta ollut Länsi-Saharan asemaa koskeva
kiista, jonka ratkaisupyrkimykset ovat YK:n tehtävänä, vaikeuttaa myös EU:n ja Marokon talous- ja kauppasuhteita. EU:n ja Marokon välisen maatalous- ja kalatuotteita koskevan sopimuksen soveltamista koskevat neuvottelut
Länsi-Saharan alueella tuotettujen maataloustuotteiden tuonnin osalta EU-alueelle ovat edelleen kesken. Uusi
kauppapoliittinen kiista syntyi helmikuussa 2018 EU-tuomioistuimen ratkaisusta, jonka mukaan Länsi-Saharan
alue ei kuulu EU:n ja Marokon välisen kalastuskumppanuussopimuksen soveltamisalueeseen. Tuomioistuin piti
sopimusta itsessään pätevänä, mutta nykyisen kalastussopimuksen päättyessä heinäkuussa 2018, on EU:n neuvoteltava uudesta kalastussopimuksesta Marokon kanssa ottaen huomioon tuomioistuimen päätös.
Maatalous muodostaa noin 14 prosenttia bruttokansantuotteesta ja työllistää lähes 40 prosenttia työvoimasta. Palveluala työllistää 40 prosenttia ja teollisuus 20 prosenttia työvoimasta. Työvoima on Marokossa
edullista, työntekijän keskimääräinen kuukausipalkka on alle 350 dollaria. Alhaisen palkkatason varjopuolena on marokkolaisten kuluttajien ostovoiman heikkous. Korkeammin koulutetun työvoiman löytäminen on
haastavaa erityisesti teknistä erikoistumista vaativilla aloilla, vaikka myös akateeminen työttömyys on korkea.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen onkin ongelma erityisesti korkeammin koulutettujen nuorten
osalta. Sinänsä noin yhdeksän prosentin kokonaistyöttömyysaste ei ole Pohjois-Afrikan alueen mittapuulla
poikkeuksellisen korkea. Kärjistyneet tuloerot Marokon alueiden välillä ja naisten vähäinen osallistuminen
työelämään ovat merkittäviä haasteita Marokon taloudelle ja hidastavat kasvua. Koulutuksen yleisesti erittäin
heikon tason vuoksi koulutusreformi on maan kiireellisin, samalla kuitenkin aikaa vievä uudistus.
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Suomen ja Marokon välinen kauppa
Marokon ja Suomen kauppatase on ollut pitkään Suomelle vahvasti ylijäämäinen. Suomen vienti on kasvanut
merkittävästi viimeisten parin vuoden aikana. Vuonna 2017 viennin arvo Suomesta Marokkoon oli lähes 177
miljoona euroa, mikä vastaa 30 prosentin kasvua vuoden 2016 vientiin (noin 136 miljoona euroa) verrattuna.
Myös vuonna 2015 vienti Marokkoon kasvoi noin 30 prosenttia. Tärkeimpiä vientituotteita Suomesta Marokkoon ovat perinteisesti olleet puutavara, elektroniikkateollisuuden tuotteet ja koneiden osat.
Tuonti Marokosta 2017 oli arvoltaan miltei 24 miljoonaa euroa, 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Marokosta Suomeen on tuotu mineraaleja, tekstiilejä ja maataloustuotteita, ennen muuta sitrushedelmiä ja
vihanneksia. Vaikka Marokon osuus Suomen viennistä on edelleen ainoastaan 0,3 prosenttia ja vastaavasti
Suomen kokonaistuonnista vain 0,04 prosenttia, Marokko on Afrikan mantereella Suomen kolmanneksi suurin
vientimaa Egyptin ja Etelä-Afrikan jälkeen.
Suomalaisyritysten kiinnostus Marokkoa kohtaan on kasvanut. Vuoden 2017 alussa Kone avasi toimipisteen Casablancassa. Vuoden 2018 alussa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vieraili Marokossa
yhdessä suuren suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa esittelemässä laajasti suomalaista osaamista vesi-,
jäte-, energia-, biotalous- ja teknologia-aloilla. Suomalaiselle osaamiselle on Marokossa kysyntää erityisesti
kiertotalouden, cleantechin ja energiatehokkuuden saralla sekä veteen liittyvälle osaamiselle ilmastonmuutoksen myötä ja tärkeän maataloussektorin kehittämisessä. Kiinnostusta on myös jätteiden hyödyntämisessä
tarvittaviin teknologioihin. Myös bioenergian tuotannon potentiaali on merkittävä. Kaikilla näillä aloilla Marokon aluehallintojen rooli on merkittävä paikallisen infrastruktuurin kehittämisessä sekä hankkeiden käynnistämisessä.
Koulutusalan uudistaminen on yksi hallituksen politiikan painopisteistä ja mittavissa reformitarpeissa Suomen
tunnetulle osaamiselle koulutussektorilla olisi tilausta. Lisäksi terveysalalla Marokko kehittää terveysturismia
ja maan lukuisat yksityisklinikat ovat terveysteknologiasta kiinnostuneita asiakkaita.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Marokko on parlamentaarinen monarkia, jonka yhteiskunnallinen tilanne on pysynyt vakaana huolimatta
taloudellisen epätasa-arvoisuuden luomista sisäisistä jännitteistä ja poliittisesta epävakaudesta lähialueilla.
Sisäpoliittinen vakaus mahdollistaa suotuisan liiketoimintaympäristön kehittymisen ja kannustaa ulkomaisia
sijoituksia. Marokon kuningas Mohammed VI on kunnioitettu hallitsija, jonka maltillisen mutta systemaattisen
uudistuspolitiikan nähdään vieneen Marokon kehitystä eteenpäin tavalla, johon poliittisesti epävakaammissa
maissa ei ole ollut mahdollisuutta. Tästä huolimatta Marokon eri alueiden väliset suuret kehityserot erityisesti
kaupunkien ja maaseudun välillä, sosiaalinen epätasa-arvoisuus ja suuret tuloerot ovat edelleen suuria kehityshaasteita Marokolle. Kansalaisten tyytymättömyys on ajoittain ilmennyt mielenosoituksina ja jopa mellakoina
paikallisesti, esimerkiksi 2016 syksyn ja vuoden 2017 aikana Pohjois-Marokon Al-Hoceimassa ja Jeradan alueilla.
Lokakuussa 2017 kuningas puuttui tilanteeseen erottamalla opetus-, terveys-, asunto- ja suunnitteluministerit,
joiden nähtiin epäonnistuneen Al Hoceiman seudun uudistamishankkeissa. Tämän jälkeen tilanne pohjoisessa
on rauhoittunut, mutta ongelman juurisyiden korjaaminen vie aikaa, ja edellyttää laajempia toimia. Korruptio
ja hallinnon tehottomuus hidastavat uudistushankkeita. Suuret alueelliset tuloerot säilyvät merkittävänä yksittäisenä riskitekijänä yhteiskunnalliselle vakaudelle, vaikkakaan näköpiirissä ei tällä hetkellä ole uhkaa koko
Marokon vakaudelle mielenilmausten pysyessä rajoitettuina
Marokon valtiojohto on ajanut rakenteellisia uudistuksia, talouden maltillista liberalisoimista ja makrotalouden elementtien vahvistamista sekä vahvempaa integraatiota kansainvälisiin markkinoihin. Erityisesti avautuminen yhä vahvemmin Afrikan kasvaville markkinoille ja samalla Marokon strategisen aseman hyödyntäminen
kansainvälisten yritysten väylänä Afrikkaan ovat valtiojohdon painopisteitä. Afrikan maista toiseksi suurimpana
sijoittajana Marokko on merkittävä toimija mantereella. Tiiviistä kaupallisista yhteyksistä kertoo myös maan
kansainvälisesti kilpailukykyisen finanssi- ja vakuutusalan vakiintunut asema muualla Afrikassa. Uusi tavoite
Marokon integroitumisessa Afrikan mantereella on Marokon pyrkimys liittyä Länsi-Afrikan talousyhteisöön
(ECOWAS/CEDEAO), mikä avaisi Marokolle vapaan liikkuvuuden alueen 15 läntisen Afrikan maahan. Vuoden
2017 kesällä alkaneet neuvottelut ovat kuitenkin pitkittyneet Marokon toivomasta pika-aikataulusta ECOWASin nykyisten jäsenten halutessa selvittää Marokon liittymisen vaikutuksia tarkemmin. Lisäselvitys on tarpeen
myös Marokon muiden sopimusjärjestelyjen kannalta, mukaan lukien lukuisat vapaakauppasopimukset ja
EU-assosiaatiosopimus. Marokon viime aikojen keskeinen tavoite taloussuhteidensa monipuolistamiseksi perinteisten eurooppalaisten kumppaneiden lisäksi näkyy muun muassa Kiinan merkityksen kasvuna yhteistyökumppanina rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa.
Kansainvälisten rahoituslaitosten mittava tuki Marokolle avaa merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti teknologiaviennille. Marokko on Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusinstrumentin keskeinen hyödynsaaja.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD sekä Euroopan investointipankki EIB rahoittavat maassa
kymmeniä hankkeita. Maailmanpankki, IMF ja Afrikan kehityspankki ovat myös merkittäviä toimijoita suurten
infrastruktuuri- ja rakennushankkeiden rahoittajina.
Johtuen vähäisistä vesivarannoista ja talouden herkkyydestä ulkoisille riskeille Marokko toteuttaa aktiivista
ilmastopolitiikkaa. Marokossa järjestettiin marraskuussa 2016 YK:n ilmastosopimuksen 22. osapuolikokous
COP22. Vuonna 2017 Marokko oli kolmanneksi parhaalla sijalla ilmastonmuutoksen torjuntatoimia mittaavassa kansainvälisessä vertailussa, jota julkaisevat Germanwatch ja CAN (Climate Action Network). Energian
tuontiriippuvuuden pienentämiseksi hallitus on jatkanut sitoutumistaan uusiutuvien energiamuotojen, erityisesti aurinko- ja tuulienergian kehittämiseen. Marokon kunnianhimoisena ilmastotavoitteena on tuottaa 52
prosenttia sähköntarpeesta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Liiketoimintaa koskevat ympäristömääräykset ovat maassa varsin edistykselliset, mutta niiden toimeenpanossa ja valvonnassa on edelleen puut-
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teellista. Marokossa on suurta kiinnostusta suomalaiselle osaamiselle energiatehokkuuden ja kiertotalouden,
kuten veden ja jätteiden käsittelyn alalla. Myös bioenergian tuotannon potentiaali on merkittävä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Marokko on Maailmanpankin liiketoiminnan helppoutta mittaavalla ”Ease of Doing Business” – listalla sijalla
69 yhteensä 190 maan joukosta. Vaikka Marokon sijoitus on heikentynyt yhdellä edellisvuodesta, maa on silti
Afrikan vertailussa kolmas ja reilusti Pohjois-Afrikan verrokkejaan edellä. Vertailun vuoksi Marokon sijoitus vielä
vuonna 2012 oli 96. tällä listalla. Marokko putosi myös yhden sijan maailman talousfoorumin julkaisemassa
talouden kilpailukykyä tarkastelevassa vertailussa. 137 talouden joukossa Marokko sijoittui vuonna 2017 sijalle 71. Kehitystä on toisaalta tapahtunut hallinnon yksinkertaistamisessa, innovaatioiden tukemisessa ja
rahoituksen saatavuudessa. Maailmanpankin verojenmaksua tarkastelevalla mittarilla Marokko sijoittui kansainvälisessä vertailussa 25. sijalle 190 maasta. Vuonna 2016 Marokko sijoittui sijalle 41, mikä merkitsee 16
sijan parannusta. Tälläkin mittarilla Marokko on reilusti muita Pohjois-Afrikan valtioita edellä. Marokko on tehostanut verotusta merkittävästi, ja onnistunut samaan aikaan sekä madaltamaan maltillisesti veroastettaan,
että pienentämään julkisen sektorin kulutusta. Tuloveroaste on Marokossa 37 prosenttia, yritysvero puolestaan
30 prosenttia. Välilliset verot huomioon ottaen kokonaisveroaste on maassa keskimäärin noin 49 prosenttia
tuloista. Uusien yritysten toiminta on kokonaan vapaata yritysveroista ensimmäisen viiden vuoden ajan. Lisäksi
vapaakauppa-alueilla toimiville yrityksille tarjotaan laajempiakin verohelpotuksia.
Liiketoimintaympäristön parantamiseksi tehdyistä uudistuksista huolimatta Marokossa riittää haasteita kansainvälisen yritystoiminnan näkökulmasta, kuten korruptio, läpinäkyvyyden puute ja byrokratia. Koetun korruption tasoa mittaavassa Transparency Internationalin vertailussa Marokon sijoitus vuonna 2017 oli 81, kun
edellisessä vuoden 2016 vertailussa Marokko oli sijalla 88. Liiketoimintaa haittaavana tekijänä mainitaan myös
tuontimenettelyjen läpinäkymättömyys, vaikkakin tavarakaupan sääntely on Marokossa suhteellisen kevyttä
naapurimaihin verrattuna, ja maa on pyrkinyt johdonmukaisesti integroitumaan kansainvälisiin markkinoihin.
Vuoden 2018 aikana sähköisen tullauksen menettelyjä kehitetään ja laajennetaan entisestään. Keskimääräiset
tullimaksut ovat Marokossa pudonneet yli 20 prosentista noin 12,5 prosenttiin. Maataloustuotteiden tullit ovat
keskimäärin huomattavasti korkeammat (30 prosenttia) kuin muiden tavaroiden (9,5 prosenttia). Tuontirajoitukset koskevat ennen muuta elintarvikkeita sekä maataloustuotteita, joita maa itse tuottaa merkittävissä
määrin.
Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kannalta laajamittaiset maksusuoritusten viivästymiset,
joihin ovat syyllistyneet sekä yksityiset että julkiset tahot, ovat aiheuttaneet vaikeuksia. Maksuviivästyksistä
kärsiviä aloja ovat eritoten teknologia, kuljetus, lääke- ja rakennusala. Luottojen saaminen voi myös olla uusille
yrityksille hankalaa, minkä helpottamiseksi ulkomaiset rahoituslaitokset tekevät yhteistyötä paikallisten pankkien kanssa. Byrokraattisen hallinnon yksinkertaistaminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen ja sähköistäminen ovat tarpeen. Samalla oikeuslaitoksen toiminnan tehottomuus ja hitaus, sekä epäilykset sen riippumattomuudesta ovat haasteita, joiden muuttaminen vaatii aikaa. Lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia uudistuksia
on toteutettu vuoden 2017 aikana ja 2018 alussa oikeuslaitoksen riippumattomuuden varmistamiseksi.
Ulkomaisten yritysten asettautumista Marokkoon on helpotettu muun muassa perustamalla Casablanca
Finance City–yrityspalvelualusta (CFC). Tämä finanssipalvelukeskus houkuttelee Marokkoon Afrikkaan suuntautuneita rahoitusalan yrityksiä, holding-yhtiöitä, sekä kansainvälisten yritysten alueellisia päämajoja. CFC:n
kautta yritysten on mahdollista saada helpotuksia veroihin, hallinnollisiin käsittelyaikoihin sekä pääomien
liikkuvuutta koskeviin rajoituksiin. CFC kattaa yli 120 yritystä ja on Global Financial Center Indexin sijalla 30.
MENA-alueelta sen edellä ovat Dubai 25. ja Abu Dhabi 28. CFC on Afrikan mantereen johtava finanssipalve-
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lukeskus, sillä Johannesburg on indeksissä vasta sijalla 59. Vuoden 2017 aikana CFC on avannut myös toisen
pisteen Tangerissa. Marokossa on lisäksi 14 vapaakauppa-aluetta, joissa tavaran tuominen ja vieminen on
tullitonta, ja joissa toimivat yritykset saavat merkittäviä verohelpotuksia.
Pääomaliikkeiden sääntely on Marokossa suhteellisen vähäistä. Markkinat ovat laajasti avoimet ulkomaalaisille
sijoittajille, joskin useat suuret valtio-omisteiset yritykset vääristävät kilpailutilannetta. Yritysten perustamista
ja ulkomaalaisten yritysten asettumista maahan on helpotettu huomattavasti esimerkiksi kehittämällä yritysten rekisteröinnin verkkopalveluita ja kiinteistöomistusten rekisteröintiprosessia. Uudet yritykset eivät maksa
yritysveroa tai arvonlisäveroa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Liikevoiton ja osinkotulojen kotiuttamisessa
ei yleisesti ole ongelmia, mikäli yritys on vain huolehtinut Marokon lainsäädännön mukaisista velvoitteistaan.
Marokon lainsäädännössä maahan asettautunutta ulkomaista yritystä kohdellaan marokkolaisena oikeushenkilönä. Vaatimuksia marokkolaisesta osakkuudesta ei ole. Sijoittajasuojaa on kehitetty lainsäädäntöä tiukentamalla, esimerkiksi vähemmistöosakkaiden oikeusturvaa on parannettu yrityksiltä vaadittavan läpinäkyvyyden
osalta ja omistusrakenteita selkeyttämällä.
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MOSAMBIK
MOSAMBIK
Pääkaupunki ................................................................................................................. Maputo
Väkiluku ........................................................................................................................ 26,6 milj.
BKT ..................................................................................................................... 12.35 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 1,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.7 %
Inflaatio...............................................................................................................................17.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........ 24.3 % |23 % | 52.8 %
Työttömyysaste ................................................................................................22.4 % (2014)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................32.8 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 138
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Mosambikin taantumaan ajautuneen talouden arvioidaan lähivuosina kasvavan ”kahden nopeuden” tahdilla kaivannaissektorin kasvaessa nopeammin kuin muut tuotannon alat. Maan
mittavien luonnonvaralöydösten, erityisesti maakaasun, käyttöönotto etenee megaprojekteina.
Talousvaikeuksien ei uskota kohdistuvan maakaasualan kansainvälisiin suuryrityksiin, jotka
ovat jo tehneet investointipäätöksiään sekä toimitussopimuksia nestekaasun viennistä muun
muassa Aasian markkinoille tulevina vuosina. Sen sijaan maan PK-sektori kasvaa kituliaasti ja
kärsii talouden alamäestä. Rahoituksen saanti on vaikeaa. Työpaikkojen luonti nopeasti kasvavalle, nuorelle väestölle vaikeutuu. Suomen ja Mosambikin välinen kauppa on edelleen vähäistä, mutta käynnissä olevat suurinvestoinnit ja kaasulöydösten tuoma merkittävä talouskasvu
ensi vuosikymmenellä tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Mosambikissa
toimii jo useita suomalaisia suuryrityksiä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Mosambikin talouskasvu vuonna 2017 laskee edellisvuoden 3,8 prosentista noin 3,1 prosenttiin. Kivihiilen
ja alumiinin vienti on noussut merkittävästi (kasvu 130 ja 40 prosenttia), mutta muu teollisuus ja erityisesti
PK-sektori on supistunut. Vuosien 2016-17 niin sanotun lainaskandaalin jälkimainingit ovat keskeisin heikkoa
talouskasvua selittävä tekijä. Lainaskandaalin seurauksena Mosambik menetti Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja budjettitukiavunantajien samoin kuin ulkomaisten rahoittajien luottamuksen. Valuuttakurssin
romahdus vuoden 2016 jälkipuoliskolta alkaen lisäsi maan velkataakkaa ja velanhoitokustannusten osuutta
valtion budjetissa. Vuonna 2017 Mosambikin bruttokansantuote oli arvoltaan 11,5 miljardia dollaria.
Korkea inflaatio heikensi kuluttajien ostovoimaa ja tyrehdytti tuontia. Julkisen sektorin kotimainen velanotto
kasvoi nopeasti yksityisen sektorin lainanoton tyrehtyessä korkean korkotason (20-30 prosenttia) vuoksi. Maataloustuotanto on elpynyt hyvän sadekauden ansiosta, mutta kärsii edelleen alhaisesta tuottavuudesta ja haavoittuvuudesta luonnonkatastrofeille. Maan vienti on elpynyt ja noussee edellisvuoden tasolta noin 5,6 miljardiin
dollariin. Sen sijaan tuonti on romahtanut.

Laura Torvinen toimii suurlähettiläänä, lähetystöneuvos Markus Heydemann Team Finland koordinaattorina Suomen Maputon
suurlähetystössä.
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Suorien ulkomaisten investointien ennakoidaan laskevan vuoden 2017 aikana 44 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna ja jäävän ennätyksellisen alhaisiksi verrattuna aiempaan kymmenvuotiskauteen. Investointien
lasku johtuu sekä megaprojektien vaatimien investointien elinkaaresta että rahoittajien epäluottamuksesta.
Maailmanpankki arvioikin maan talouden kasvavan lähivuosina kahden nopeuden tahdilla, jossa mittavien
maakaasulöydösten käyttöönotto investointeineen jatkuu, mutta PK-sektori kärsii talouden kehityksestä ja
kasvaa vain kituliaasti. Työpaikkojen luominen nuorelle, nopeasti kasvavalle väestölle vaikeutuu.
Mosambikin hallitus ja keskuspankki ovat edistäneet reformeja maan makrotaloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, minkä seurauksena maan valuutan arvo on vahvistunut ja pysynyt viimeisen puolen vuoden ajan jokseenkin vakaana. Tämän seurauksena Mosambikin julkisen sektorin velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen
on laskenut (128,3 vuonna 2016, 112,0 prosenttia vuonna 2017). Myös inflaatio on saatu kuriin ja tällä hetkellä
inflaation arvioidaan olevan noin seitsemän prosenttia verrattuna vuoden 2016 joulukuun huippulukemaan 26
prosenttia. Keskuspankki on myös kyennyt alentamaan korkotasoa investointien vauhdittamiseksi.
Velka- ja rahoitustilanne on kuitenkin edelleen kestämätön ja kotimaisen velkaantumisen nopea kasvu on uusi
riskitekijä valtiontaloudelle. Valtion budjettitilanne on kireä, erityisesti investointibudjettia on jouduttu merkittävästi supistamaan. Rahapolitiikka jatkuu hyvin tiukkana ja korkotaso on korkea. Kotimaisen velan määrä on
kasvattanut erityisesti valtionvelkaa. PK-sektori kärsii edelleen pääomarahoituksen puutteesta. Maailmanpankki suosittaakin keskuspankin korkopolitiikan asteittaista höllentämistä PK-sektorin lainanoton helpottamiseksi,
julkisen sektorin palkkakustannusten supistamista sekä kiireellistä valtio-omisteisten yritysten rahoituksen
tiukempaa sääntelyä ja kontrollia. Valtion huonon maksukyvyn vuoksi sen mahdollisuudet hankkia tavaroita
ja palveluita ovat kiristyneet.
Talouskasvun veturi on kaivannaisteollisuus ja erityisesti kivihiili, sen sijaan muilla teollisuusaloilla kasvua ei ole.
Tulitauon ja hyvien sateiden ansiosta myös maataloustuotanto on nousussa. Kansainvälinen valuuttarahasto
IMF suosittaa maalle talous- ja rahapolitiikan sopeuttamista edelleen, budjettivajeen supistamista, liiketoimintaympäristön reformeja, valtion instituutioiden vahvistamista, valtion tulovirtojen kasvattamista. Sosiaalisektorin
menoja sen sijaan ei suositella leikattaviksi.
Erityisesti kaasuteollisuuden näkymät ovat hyvät keskipitkällä aikavälillä. Neuvottelut maakaasun hyödyntämisestä kiinnostuneiden kansainvälisten yritysten mukaan lukien amerikkalaisen Anadarkon ja italialaisen ENI:n
kanssa ovat edenneet. Konkreettinen edistysaskel kaasuvarantojen hyödyntämiseksi saavutettiin kesäkuun
alussa, kun yhtä suurimmista esiintymistä hallinnoiva italialainen ENI ilmoitti 1.6.2017 tehneensä lopullisen
investointipäätöksen kelluvan nestekaasuyksikön (FLNG) rakentamisesta. Investointi on arvoltaan noin kahdeksan miljardia dollaria.
Mosambik edustaa erittäin pientä osaa (0,01 prosenttia) Suomen kokonaisviennistä. Vuonna 2017 viennin arvo
Suomesta Mosambikiin oli 5,3 miljoonaa euroa, kun taas tuonnin arvo romahti vain 40 000 euroon (Suomen
Tullin tilasto, 2017) oltuaan vuosia noin 6-8 miljoonan euron tasolla. Vielä edellisvuonna kauppa oli Suomelle
alijäämäistä. Huonon taloustilanteen ohella kaupan volyymin heittely yksittäisten isompien vientierien seurauksena tai uudet tullauskäytännöt esimerkiksi EU-SADC EPA-sopimuksen myötä voivat selittää alhaista tasoa.
Vienti Suomesta on viime vuosina koostunut ensisijaisesti raaka-aineista, poltto- ja voiteluaineista, kemiallisista aineista ja tuotteista sekä koneista ja laitteista. Tuonti Mosambikista muodostuu pääasiassa elintarvikkeista
ja raaka-aineista.
Suomalaisyrityksiä toimii Mosambikissa muun muassa kaasuvoimalarakentamisen, hissien ja liukuportaiden toimituksen, sähköverkkojen rakentamisen, satamainfrastruktuurin ja tietoliikenne-teknologian
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Suomen ja Mosambikin välinen kauppa
2013-2017
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parissa. Rakennusalalla ja vesi-infrastruktuurin kehittämisessä on yrityksiä, jotka pyrkivät Mosambikin
markkinoille. Suomalainen sijoitusyhtiö Taaleri toimii Mosambikin kiinteistömarkkinoilla. Suurista suomalaisyrityksistä Mosambikin markkinoilla toimivat Nokia, Kone, Konecranes, Outotec sekä Wärtsilä. Osa
yrityksistä toimii erityistalousalueella, joka suo helpotuksia verotukseen ja vientiin liittyen. Mosambikin
luonnonvarabuumin myötä voimakkaasti kasvava talous tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia monella sektorilla.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Pääpuolueiden Frelimon ja Renamon poliittisten jännitteiden kärjistyminen aseellisiksi konflikteiksi on leimannut Mosambikin poliittista tilannetta vuodesta 2015 alkaen. Kesäkuussa 2016 käynnistyneet rauhanneuvottelut poliittis-sotilaallisen kriisin ratkaisemiseksi jatkuvat maan presidentin ja Renamon johtajan välisenä vuoropuheluna. Joulukuussa 2016 päästiin sopuun tulitauosta, joka on pääosin pitänyt ja aseellisilta
yhteenotoilta on vältytty. Neuvottelujen avainkysymyksiä ovat desentralisaatio eli vallanjako eri puolueiden
sekä keskushallinnon ja paikallishallinnon kesken sekä Renamon ase- ja turvallisuusjoukkojen integroiminen
maan puolustus- ja turvallisuusjoukkoihin.
Keväällä 2018 rauhansopimuksen allekirjoittaminen näyttää mahdolliselta. Hallitus ja Renamo ovat päässeet
yhteisymmärrykseen tiekartasta desentralisaatiokysymyksen ratkaisemiseksi. Neuvottelut aseriisunnasta ja
Renamon joukkojen integraatiosta jatkuvat edelleen. Tiekartan toimeenpano vaatii Mosambikin perustuslain
muutosta ja aikataulu on tiukka, sillä muutokset on hyväksyttävä parlamentissa ja saatettava voimaan ennen
lokakuun 2018 kunnallisvaaleja. Kunnallisvaalien lisäksi edessä ovat parlamentti- ja presidentinvaalit lokakuussa 2019. Maan presidentti Filipe Jacinto Nyusi on valtapuolue Frelimon ehdokas myös seuraavissa presidentin
vaaleissa.
Erittäin nopea väestönkasvu muodostaa maalle perustavanlaatuisen haasteen. Vuoden 2017 väestönlaskennan mukaan maassa on yli 28 miljoonaa ihmistä (28,9 miljoonaa), mikä ylittää noin 3,3 prosentilla alustavan
ennusteen. Mosambikin väestöstä alle 14-vuotiaita on lähes puolet ja keskimääräinen lapsiluku per nainen
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(5,9) on maailman korkeimpia, erityisesti köyhimpien väestönosien keskuudessa. Noin puolet tytöistä avioituu
tai synnyttää alle 18-vuotiaana. Suhdeluku on neljänneksi korkein maailmassa.
Väestönkasvun seurauksena Mosambikin työmarkkinoille tulee vuosittain noin 500 000 uutta työnhakijaa,
joilla ei nykyisten taloustrendien valossa ole minkäänlaisia mahdollisuuksia löytää tuottavaa työtä, ainakaan
formaalilta sektorilta. Valtaosa työntekijöistä päätyy alhaisen tuottavuuden töihin maataloussektorilla tai informaalin sektorin tehtäviin, erityisesti palvelualoilla. Teollisuus ei työllistä kuin murto-osan työmarkkinoille
tulevista nuorista. Maailmanpankki kuitenkin korostaa, että väestönkasvu on myös mahdollisuus, joka onnistuessaan voisi nostaa Mosambikin bruttokansantuotettaan 31 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Demografisen trendin kääntäminen voitoiksi vaatii hallitukselta määrätietoista reformipolitiikkaa.
Ilmastonmuutos koettelee Mosambikia voimakkaasti lähes joka vuosi aiheuttaen sekä kuivuutta että tulvia
sekä niiden seurauksena maatalouden satojenmenetyksiä, inhimillistä kärsimystä sekä tuhoja maan hauraalle
infrastruktuurille. Maan kyky ennakolta torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja on heikko.

Sääntely-ympäristön kehitys
Mosambik kuuluu Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön (SADC), joka on allekirjoittanut EU:n kanssa kesäkuussa
2016 Economic Partnership Agreement –vapaakauppasopimuksen (EPA) ja ratifioi sen toukokuussa 2017. Sopimuksen voimaanastumisen myötä SADC-mailla on 100 prosenttinen tullivapaus EU-alueella, ja EU-maiden
tuotteilla Mosambikissa 74 prosentin tullivapaus. Mosambik laatii parhaillaan EPA-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa yhteistyössä EU-delegaation kanssa. Mosambik ratifioi WTO:n kaupan helpottamista koskevan sopimuksen (Trade Facilitation Agreement) 31.10.2016 ja aloitti sen toimeenpanon helmikuussa 2017. Sopimus takaa vakaan ja ennakoitavan regiimin EU:n ja Mosambikin väliselle kaupalle. Sopimus helpottaa muun
muassa puolivalmisteiden kuten lannoitteiden, sementin, koneiden sekä muiden teollisuuden laitteiden pääsyä Mosambikin markkinoille, mikä on omiaan vahvistamaan maan teollisuuden monipuolistamista. Sopimus
vahvistaa alkuperämaata koskevaa sääntelyä EU:n markkinoille suuntautuville vientituotteille. Maalle tärkeälle
maataloussektorille sopimus antaa suojaa. Suomen ja Mosambikin välille on solmittu investointisuojasopimus.
Maailmanpankin vuoden 2018 ”Doing Business”-indeksissä Mosambik sijoittuu indeksin 190 maan joukossa
sijalle 138, mikä kertoo maan liiketoimintaympäristön heikkouksista. Näitä ovat muun muassa yritystoimintaa koskevat sopimusoikeudelliset puutteet, rekisteröintiprosessien byrokratia sekä energiansaantiin liittyvät
ongelmat. Myönteistä kehitystä on viime vuosina tapah-tunut rakennuslupien saannissa, omaisuuden rekisteröinneissä, konkurssimenettelyissä, veropohjan laajentamisessa ja verotusmenettelyitä koskevissa verkkopohjaisissa palveluissa ja luoton saannissa. Vuonna 2017 hallitus helpotti erityisesti yritysten sähkön saantia
yksinkertaistamalla menettelyjä ja alentamalla kustannuksia. Myös rajat ylittävää kauppaa on helpotettu kehittämällä Maputon ja Matolan kaupunkien suuren sataman infrastruktuuria. Sen sijaan talouden alamäessä
on tiukennettu valuuttamääräisten siirtojen tekemistä maan valuuttavarantojen puolustamiseksi. Doing Business –vertailun Distance to Frontier –listauksessa Mosambik asettuu hieman Saharan eteläpuolisen Afrikan
keskiarvon yläpuolelle.
Yritysten etujärjestö CTA:n mukaan hallituksen on ratkottava teollisuuteen liittyviä rakenteellisia ongelmia;
erityisesti tarvitaan infrastruktuuria sekä pääoman ja työvoiman vapaampaa liikkuvuutta. Huhtikuussa 2018
CTA ja maan hallitus allekirjoittivat kunnianhimoisen yhteistyöasiakirjan maan liiketoimintaympäristön nopeaksi parantamiseksi jo kuluvana vuonna. Uudistukset koskevat muun muassa työlainlainsäädännön muutoksia, satama- ja lentoliikenteen helpottamista, verotuksen tarkistamista, phytosanitaarisia määräyksiä sekä
yhteistyöelimien luomista.

39

Mosambik
Mosambikin liiketoimintaympäristön parantamissuunnitelman (EMAN II 2013-17) myötä hallitus on pyrkinyt nopeuttamaan yritystoiminnan rekisteröintiä ja lupamenettelyjä elektronisten järjestelmien avulla,
kuten elektronisella tullimaksujärjestelmällä ja yritysrekisteröintiä hajauttamalla ja nopeuttamalla. Sähkön
parempaan saatavuuteen pyritään sähköverkkojen laajennuksella ja rakentamalla uusia kaasua ja hiiltä
käyttäviä voimalaitoksia ruokkimaan erityisesti megaprojektien mittavaa sähköntarvetta. Myös infrastruktuuria kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeina rakentamalla satamia ja lentokenttiä sekä
laajentamalla tie- ja rautatieverkostoa.
Kaivos-, öljy- ja kaasusektoreilla on viime vuosina hyväksytty useita lakeja vastaamaan luonnonvaralöydösten
aiheuttamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Lakien myötä Mosambikin valtion osallisuutta sektoreilla on pyritty vahvistamaan, ja samalla paikallisyhteisöjen asemaa on haluttu parantaa. Megaprojektien suurinvestoijille
on myönnetty helpotuksia.
World Economic Forumin arvion mukaan laajalle levinnyt korruptio, poliittinen epävakaus ja ulkomaista valuuttaa koskevat rajoitukset nousevat keskeisimmiksi haasteiksi Mosambikissa. Ulkomaisille yrityksille ongelman
muodostaa erityisesti ulkomaalaisten palkkaamista sääntelevä laki, joka asettaa kiintiöt paikallisen henkilökunnan palkkaamiselle, minkä vuoksi työlupakysymyksistä on muodostunut merkittävä liiketoimintaa vaikeuttava
este. EU ja sen jäsenmaat keskustelevat säännöllisesti Mosambikin hallituksen kanssa maan liiketoimintaympäristön ongelmista tuoden esiin edellä mainitut kysymykset. Maan työministeriö valmistelee parhaillaan
työlainsäädännön muutoksia. Helpotuksia luvansaantiin on jo tehty.
EU:n kaupanesteiden tietokannassa on yksi kaupaneste Mosambikin osalta, jonka mukaan alkoholijuomien
tuonti kohtaa huomattavasti rajumman verokohtelun kuin kotimainen tuotanto. Kyse ei tosin ole varsinaisesta
verosta vaan control stamp -maksusta. Neuvotteluja käydään määräyksen yhteensopivuudesta GATT:n tariffeja
ja kauppaa koskevan yleissopimuksen kanssa.
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NAMIBIA
NAMIBIA
Pääkaupunki .............................................................................................................Windhoek
Väkiluku ...........................................................................................................................2,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 12.56 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................11,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.8 %
Inflaatio..................................................................................................................................... 6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ...... 6.6 % | 25.8 % | 67.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................28.1 % (2014)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................48.6 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 106
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Suomella ja Namibialla on poikkeuksellisen pitkäaikaiset ja vahvat suhteet. Suomella on hyvä
maine sitoutuneena ja luotettavana kumppanina Namibiassa, mikä luo erinomaisen pohjan
liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiselle. Myös suomalaista teknologiaa ja osaamista arvostetaan. Namibia toimii varteenotettavana porttina eteläisen Afrikan markkinoille esimerkiksi
Walvis Bayn sataman ansiosta.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Namibian kansantalouden pääsektorit ovat kaivostoiminta, kala- ja maatalous sekä turismi. Niin ikään julkinen
sektori on huomattava työllistäjä. Namibian bruttokansantuote oli 12,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016. Samana vuonna kauppataseen alijäämä oli noin kaksi miljardia dollaria viennin kokonaisvolyymin
ollessa noin 3,5 miljardia dollaria. Mineraalisektorin osuus bruttokansantuotteesta on noin kymmenennes ja
viennistä peräti puolet. Timanttien, kuparimalmin, kullan, uraanin ja muiden mineraalien ohella tärkeitä vientiartikkeleita ovat maataloustuotteet. Näistä keskeisimpiä ovat kala, liha, olut ja viinirypäleet. Merkittävimmät
tuontituotteet ovat puolestaan polttoaineet, ajoneuvot, raakatimantit sekä -kupari.
Itsenäistymisen jälkeisen nopean talouskasvun johdosta Namibia nousi ylemmän keskitulon maiden joukkoon
vuonna 2009. Monen hyvän vuoden jälkeen talous kääntyi laskuun vuonna 2016. Syitä ongelmiin ovat olleet
muun muassa maailman heikko taloustilanne, naapurimaiden haasteet sekä Namibiaa vaivaava kuivuus. Lisäksi uraanin alhaisella maailmanmarkkinahinnalla on ollut vaikutusta talouden sakkaamiseen. Kivuliaiden viime
vuosien jälkeen tämänhetkiset ennusteet ovat hyvin maltillisia. Maan keskuspankin mukaan noin prosentin
kasvun katsotaan olevan mahdollista vuonna 2018. Eniten positiivista liikehdintää enteillään tapahtuvan kaivosteollisuudessa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä muovinvalmistuksessa. Myös esimerkiksi energiasektorilla ja
karjataloudessa nähtäneen tänä vuonna plussalla olevia lukuja.

Pirkko-Liisa Kyöstilä toimii suurlähettiläänä ja Johanna Unha-Kaprali edustuston päällikön sijaisena ja Team Finland
-koordinaattorina Windhoekin suurlähetystössä.
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Hiipunut talouskasvu on tuonut mukanaan leikkauksia Namibian valtion budjettiin. Vuoden 2018/19 talousarviossa merkittävimmät säästöt kohdistuivat liikenteeseen ja korkeakoulutukseen. Neljäsosa budjetista menee
kuitenkin edelleen koulutukseen. Tämän jälkeen suurimmat menot ovat valtionvarain-, sosiaali- ja terveys- sekä
puolustusministeriöillä. Puolustusmenot ovat prosentuaalisesti maailman korkeimpien joukossa, ja niitä on
kritisoitu runsaasti. Maailmanpankin mukaan puolustukseen suunnattiin 4,2 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2016.
Valtionvelan osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut dramaattisesti. Budjettivuonna 2014/15 velkasuhde
oli noin 25 prosenttia, nyt eri arvioiden mukaan jopa 45 prosenttia. Tämä on vaikuttanut Namibian luottoluokitukseen. Sekä Moody’s että Fitch ovat laskeneet luokituksiaan, jotka ovat tällä hetkellä Ba1 ja BB+.
Namibia on pieni talous. Se on hyvin riippuvainen naapurimaiden talouskehityksestä. Etenkin Etelä-Afrikan ja
Angolan merkitys on huomattava. Tulliunioni SACU:n jäsenyys on taannut Namibialle arvokkaan tulonlähteen
kattaen suuren osuuden valtion budjetista. SACU-alueen sisällä tavarakauppa on tullitonta ja alueen mailla on
yhteiset tullitariffit suhteessa kolmansiin maihin. SACU-maat muodostavat yhteisen valuutta-alueen, jonka
puitteissa Namibian dollari on sidottu Etelä-Afrikan randiin. Namibia kuuluu SACU:n lisäksi Eteläisen Afrikan
kehitysyhteisön SADC:n muodostamaan vapaakauppa-alueeseen.
Namibian ylivoimaisesti tärkein talouskumppani on Etelä-Afrikka. Muita keskeisiä partnereita ovat Sveitsi, EU,
Botswana ja Sambia. Myös Kiinan taloudellinen vaikutusvalta Namibiassa on kasvussa. Namibian kauppa lisääntyy koko ajan Angolan kanssa, tosin öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on hidastanut sitä.
Suomen ja Namibian välinen kauppa on vielä suhteellisen vaatimatonta, ja vuosittaiset vaihtelut ovat olleet
suuria. Osa Suomen viennistä kulkee Etelä-Afrikassa olevien tytäryhtiöiden kautta. Vienti Suomesta Namibiaan
on ollut vuositasolla noin kahdeksan miljoonan euron luokkaa kuluneen viiden vuoden aikana. Suomesta on
viety lähinnä koneita, laitteita ja polttoainetta. Tuonti Namibiasta on pysytellyt keskimäärin alle miljoonan
euron tasolla. Suurimpia tuontiluokkia ovat olleet lihatuotteet sekä hedelmät ja pähkinät.
Maidemme välisten kaupallistaloudellisten suhteiden vahvistaminen on Suomen Namibian-suurlähetystön
prioriteetti. Edustusto edistää liikekumppanuuksien syntymistä ja tukee suomalaisten yritysten pääsyä Namibian markkinoille muun muassa tarjoamalla arvovaltapalveluita ja verkottumismahdollisuuksia. Suomen
toistaiseksi suurin kauppa Namibiaan on Outotecin toimittama rikkihappolaitos. Toinen huomionarvoinen
kauppa oli Namibian kalastusministeriön STX:n telakalta Raumalta hankkima merentutkimusalus. Suomella
ja Namibialla on kahdenvälinen investointisuojasopimus. Suurlähetystö edistää Suomen ja Namibian välistä
sopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Namibia on Afrikan mittapuun mukaan yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vakaa valtio. Maalla on moderni ja
demokratian arvoja kunnioittava perustuslaki. Namibiassa järjestettyjä parlamentti- ja presidentinvaaleja on
yleisesti pidetty vapaina, oikeudenmukaisina ja avoimina. Valta on siirtynyt presidentiltä toiselle äänimäärällä,
joka on antanut kullekin heistä vahvan mandaatin maan johtoon ja uudistusten toteuttamiseen. Riippumaton
ja vapaa tiedonvälitys on tuonut Namibialle kansainvälistä tunnustusta sananvapauden arvioinneissa.
Namibialla on edessään myös haasteita, jopa siinä määrin, että lähivuodet saattavat olla ratkaisevia maan
kestävän kehityksen ja vaurauden kannalta. OECD:n määritelmän mukaisesti Namibia on kuulunut vuodesta
2009 ylemmän keskitulon maiden kategoriaan, mutta se ei ole vielä onnistunut ratkaisemaan köyhyyden ja
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Suomen ja Namibian välinen kauppa
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syvän eriarvoisuuden juurisyitä. Parhaillaan maassa tapahtuu merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Väestö
siirtyy maaseudulta kaupunkeihin paremman elintason ja elämänlaadun toivossa. Perinteet murtuvat, työt
ja ammattirakenteet muuttavat muotoaan. Suvun ja kyläyhteisön tarjoamat luotettavat turvaverkot puuttuvat uusilla asuinsijoilla. Kasvuvuosista huolimatta Namibian talous ei ole pystynyt luomaan riittävää määrää
työpaikkoja. Korkea työttömyys, isot tuloerot, osattomuus ja näköalattomuus ovat nuorten namibialaisten
nykypäivää. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on pysynyt huolestuttavan korkealla (48,5 prosenttia) yleisen työttömyysasteen ollessa 34 prosenttia.
Windhoek, joka vetää eniten puoleensa sisäistä muuttovirtaa, kärsii raaistuvasta rikollisuudesta. Nopea kaupungistuminen on johtanut niin ikään asuntopulaan. Nopeimmin kasvavat epäviralliset asuinalueet. Vauraus ja
hyvinvointi jakaantuvat Namibiassa todella epätasaisesti. Inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna Namibia
on alle kansainvälistä keskitasoa. Gini-kertoimen (59,7/100) mukaan Namibia sijoittuu tulonjakautumisessa
maailman viiden epätasa-arvoisimman maan joukkoon. HIV/AIDS on keskeinen ongelma koskettaen noin 13
prosenttia aikuisväestöstä.
Presidentti Hage Geingob, jonka SWAPO (South West Africa People’s Organization) valitsi marraskuussa 2017
puolueen puheenjohtajaksi ja joka on nykysääntöjen mukaan puolueen ehdokas vuoden 2019 presidentinvaalissa, on vakuuttanut sitoutumistaan eriarvoisuuden ja työttömyyden ratkaisuun. Hänen vuonna 2016
lanseeraamansa HPP (Harambee Prosperity Plan) ja keväällä 2017 julkaistu NDP5 (National Development
Plan) pyrkivät nopeuttamaan maan kehitystä.
Presidentti Geingobilla on johdateltavana myös oma puolue uudelle aikakaudelle. SWAPO:n uusi johto valittiin
marraskuussa 2017 pitkälti puolueen vanhan poliittisen eliitin joukosta poikkeuksellisen repivän kampanjoinnin ja sisäisen valtataistelun jälkeen. Vapaustaistelijoiden aikakausi on jäämässä historiaan, ja vallansiirto nuoremmalle sukupolvelle on vääjäämättä edessä. Menneeseen ei voi jäädä kiinni, vaan politiikan tulee enenevässä
määrin puhutella nuoria, joille koulutus, työ ja tasavertaiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Parlamenttivaaleissa
SWAPO:n saama ääniosuus on liikkunut 74–80 prosentin välillä, mikä kertoo puolueen valta-asemasta Namibiassa. Näillä näkymin poliittinen liikehdintä tapahtuu jatkossakin SWAPO:n sisällä, koska elinvoimaiselle
oppositiolle ei ole tilaa eikä mitä ilmeisimmin vielä tilaustakaan.
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Maareformi on tällä hetkellä keskeisimpiä sisäpoliittisia kysymyksiä. Siirtomaa-ajoilta perua oleva monimutkainen ja pirstaloitunut maanomistukseen liittyvä lainsäädäntö vaatii selkeyttämistä. Asia on ollut vireillä pitkään,
maan itsenäistymisestä lähtien. Reformin myötä valtio pyrkii lunastamaan maata yksityisiltä maanomistajilta.
On epäselvää, mitä lunastetulla maalla tullaan tekemään. Syksylle 2018 on suunniteltu tärkeä asiaa käsittelevä
konferenssi.

Sääntely-ympäristön kehitys
Ulkomaisten investointien saaminen maahan on haastavassa taloustilanteessa entistäkin tärkeämpää. Namibia tarvitsee investointeja ja vireää yritystoimintaa sekä talouden elvyttämiseksi että uusien työpaikkojen luomiseksi. Hankaluuksia kohdataan kuitenkin monesti esimerkiksi rakennus- ja työlupien kanssa. Myös erinäiset
epävarmuustekijät ovat horjuttaneet sijoittajien ja yrittäjien luottamusta maan tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Viime aikoina erityistä huolta on aiheuttanut parlamenttikäsittelyä odottava tasavertaisen taloudellisen voimaannuttamisen lakiesitys. Tavoitteena on nostaa aikaisemmin heikossa asemassa olleita köyhiä ja marginalisoituja ryhmiä mukaan liike-elämään. Heille on tarkoitus taata erityisiä etuja edistäen samalla paikallisten
yritysten mukaanpääsyä edullisiin ja kestäviin tuotantoprosesseihin – mahdollisesti ulkomaalaisten yritysten
kustannuksella.
Toinen investointihalukkuuteen vaikuttava kysymys on viime vuonna voimaan astunut laki julkisista hankinnoista. Julkisen sektorin edustajien on nyt mahdollista suunnata kilpailutukset sellaisille yrityksille, joista namibialaiset omistavat yli puolet. Käytännössä laki mahdollistaa ulkomaalaisten yritysten rajaamisen hankintaprosessien
ulkopuolelle.
Kaikesta huolimatta Namibian investointiympäristö on yksi Afrikan suotuisimpia. Maailmanpankin Doing Business -indeksissä Namibia on sijalla 106/190. Investointi-ilmastoon myönteisesti vaikuttavia tekijöitä ovat
muun muassa poliittinen vakaus sekä maan hyvä ja kehittynyt infrastruktuuri.
Namibian valtio on sitoutunut edistämään talouskasvua. Maan haasteena ei ole linjausten ja suunnitelmien
puute, vaan niiden toimeenpano. Myöskään käytännön tulkinnat eivät aina vastaa avointa markkinataloutta,
jollaiseksi maa virallisesti tunnustautuu. Korruptio on ongelma, mutta Namibian pitkäjänteinen panostus sen
vastaiseen työhön on tuottanut tulosta. Transparency Internationalin korruptioindeksissä Namibia on viidenneksi vähiten korruptoitunut maa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kokonaissijalla 53/180. Namibiaa onkin
kiitelty hallinnon läpinäkyvyyden vahvistamisesta sekä lainsäädäntöprosessien ripeästä edistämisestä.
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NIGERIA
NIGERIA
Pääkaupunki ...................................................................................................................... Abuja
Väkiluku ......................................................................................................................190,6 milj.
BKT ..................................................................................................................... 394.8 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 5,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.8 %
Inflaatio...............................................................................................................................16.3 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ... 21.6 % | 18.3 % | 60.1 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................13.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................49.4 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 145
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Nigerialla on valtava taloudellinen potentiaali. Luonnonvararikas ja väkimäärältään Afrikan
suurin valtio on myös mantereen suurin talous. Valtavasta potentiaalista huolimatta maata
vaivaavat useat ongelmat, joista korruptio on keskeisimpiä. Presidentti Buharin hallinto on keskittynyt erityisesti maan liiketoimintaympäristön kehittämiseen erilaisten uudistusten myötä.
Uudistustyö onkin tuottanut selkeitä tuloksia kansainvälisillä mittareilla mitattuna. Keskeinen
kysymysmerkki on vuoden 2019 alkupuolella pidettävät vaalit ja niiden vaikutukset talouden
uudistamiseen. Öljyriippuvuudestaan eroon pyrkivä Afrikan jättiläinen tarjoaa suomalaisille
yrityksille haastavan, mutta parhaimmillaan myös erittäin palkitsevan toimintaympäristön.
Erityisesti energiasektorilla ja muissa infrastruktuurihankkeissa olisi kysyntää suomalaiselle
osaamiselle.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Nigeria on Afrikan väkirikkain valtio. Noin joka kuudes afrikkalainen on nigerialainen. Maalla on huomattavat
luonnonvarat ja se onkin Afrikan suurin öljynviejä. Sen taloudellinen potentiaali on valtava. Korruptio, turvattomuus, ilmastonmuutos ja infrastruktuurin heikkous aiheuttavat kuitenkin haasteita talouden kasvulle. Nigeria
on tehnyt viime vuosina töitä talouspohjansa laajentamiseksi ja ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi
maahan. Maailmanpankin Ease of Doing Business indeksissä Nigeria nousikin vuonna 2017 24 sijaa ylöspäin
edellisvuodesta. Nigeria pyrkii erityisesti parantamaan maan infrastruktuuria, energian saantia ja tehostamaan
erityisesti maataloussektoria talouspohjan laajentamiseksi.
Vuoden 2016 laskusuhdanteen jälkeen Nigerian talous on jälleen kasvu-uralla. Viisi peräkkäistä vuosineljännestä jatkunut laskusuhdanne taittui vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä ja kyseisen vuoden kokonaiskasvu
olikin 0,8 prosenttia. Nigerian talouden ennustetaan kasvavan myös jatkossa. Vuoden 2018 kasvuennuste on
noin kaksi prosenttia ja tulevina vuosina sen odotetaan pysyvän melko samankaltaisissa lukemissa. Inflaatio
on laskenut jatkuvasti vuoden 2017 alun huippulukemista, mutta edelleen joulukuussa 2017 se oli 15,37 prosenttia.
Ulkoasiainsihteeri Otto Stenius työskentelee Suomen Abujan suurlähetystössä.
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Suomen ja Nigerian välinen kauppa
2013-2017
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Nigerian talouden kasvu perustuu pitkälti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan nousuun ja maatalouden
tuoton paranemiseen. Muiden kuin öljy- ja maataloussektorien, jotka kattavat 65 prosenttia Nigerian kokonaistaloudesta, kasvu on ollut pysähdyksissä koko vuoden 2017 ajan. Öljyn maailmanmarkkinahintaan ja
maatalouteen nojaava talouskasvu on erittäin haavoittuvainen ulkopuolisille muutoksille. Mikäli öljyn hinta
putoaisi tai tuotantoon tulisi häiriöitä, kuten aseelliset hyökkäykset Nigerian öljyntuotantoalueella, tarkoittaisi
tämä talouskasvun välitöntä hidastumista. Myös maataloussektori on Nigeriassa varsin herkkä esimerkiksi
tulvista johtuville häiriöille.
Nigerian hallitus esitteli maaliskuussa 2017 talouden elpymisen ja kasvun suunnitelman vuosille 2017–2020
(Economic Recovery and Growth Plan), joka on keskipitkän aikavälin taloutta ohjaava suunnitelma. Se sisältää
keskeisiä reformeja Nigerian talouspohjan laajentamiseksi ja kestävän kasvun tukemiseksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa kuljetusinfrastruktuurin ja energian saatavuuden parantaminen. Hallituksen tavoitteena on lisätä operatiivista kapasiteettia 10 GW vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on myös energian
tuotannon monimuotoistuminen erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäen.
Keskeisenä haasteena etenkin teollistumiselle on heikko energian saanti. Sähköverkon huono kunto ja energiantuotannon riippuvuus öljystä aiheuttavat jatkuvia sähkökatkoja. Maailman talousfoorumin tekemässä
energia-arkkitehtuurin toimivuuden vertailussa Nigeria sijoittui sijalle 110/127 vuonna 2017. Erityisinä heikkouksina Nigerialla oli sähkön saanti ja sähköturvallisuus. Sähköverkon kapasiteetti yltää korkeintaan 4000
megawattiin tällä hetkellä. Sähköverkon heikko tila on johtanut laajaan generaattorien käyttöön. Myös erilaisia
sähköverkon ulkopuolisia järjestelmiä pyritään kehittämään erityisesti maaseudun sähköistämiseksi. Liki puolet maan väestöstä elää edelleen täysin sähköverkon ulkopuolella.
Ulkomaankaupan kokonaismäärä kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta kaikkiaan 33,5 prosenttia. Reipasta kasvua vauhditti ennen kaikkea öljysektorin elpyminen. Vaihtotase vuonna 2017 jäi selvästi positiiviseksi, Nigerian
kokonaisviennin kasvaessa öljytuotannon kasvun myötä. Yli 80 prosenttia Nigerian viennistä on raakaöljyä.
Keskeisimpiä vientimaita ovat Intia, Yhdysvallat, Alankomaat, Ranska ja Espanja. Tuontimaista keskeisin on Kiina
yli 20 prosentin osuudella kaikesta tuonnista Nigeriaan. Muita keskeisiä tuontimaita ovat Belgia, Yhdysvallat,
Intia ja Alankomaat.
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Viime vuosina Nigeriaa vaivannut pula ulkomaisesta valuutasta on helpottamaan päin. Nigerian keskuspankki
pyrkii suojelemaan nairan arvoa asettamalla sen virallisen vaihtokurssin N305/$1. Todellinen vaihtokurssi oli
tammikuussa 2018 noin viidenneksen heikompi. Taatakseen ulkomaisen valuutan riittävän määrän keskuspankki on luonut kuitenkin ulkomaisia investoijia ja vientiyrityksiä, sekä PK-yrityksiä varten erilliset vaihtoikkunat, jotka ovat lähempänä todellista vaihtokurssia. Lisääntyneestä luottamuksesta maan talouteen kertoo
myös useiden pankkien päätös luopua maksurajoituksista ulkomaisessa valuutassa paikallisilla pankkikorteilla.
Ulkomaiset sijoitukset Nigeriaan ovat kasvaneet selvästi vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 alussa. Valtaosa
Nigeriaan tulleista ulkomaisista investoinneista on suuntautunut arvopaperimarkkinoille, jotka ovat varsin
herkkiä äkillisille muutoksille. Öljynhinnan nousun myötä Nigerian pörssi on ollut yksi kehittyvien markkinoiden parhaiten kasvavia. Nigerialaiset osakkeet ovat myös varsin halpoja dollarihinnassa. Valuuttakurssien
vakiintuessa on niiden ostaminen tullut entistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.
Valtiontalous nojaa Nigeriassa lähes täysin sen saamiin öljytuloihin. Vuonna 2017 valtion tulot jäivät budjetissa
asetetuista kauas. Ainoastaan tullitulot pääsivät lähelle asetettua tavoitetta, öljy- ja verotulojen jäädessä selvästi
alle budjetissa kaavaillun. Hallituksen tavoitteena on ollut laajentaa tulopohjaa etenkin verotusta tehostamalla.
Verotulojen parantamiseksi on pyritty esimerkiksi arvonlisäveron nostoon. Tällä hetkellä Nigerian arvonlisävero
on viisi prosenttia, mikä on maailman matalimpia. Aikaikkuna tarvittavien reformien aikaansaamiseksi alkaa
tämän hetkisen hallituksen osalta sulkeutua. Todennäköistä on, että suuria korotuksia veroihin ei tulla näkemään
ennen vuoden 2019 vaaleja.
Valtion tulojen jäädessä selvästi odotettua matalammalle tasolle on Nigerian ollut välttämätöntä lisätä velanottoansa. Hallinnon tavoitteena on ollut siirtää alijäämän rahoitusta ulkomaille kotimaisten markkinoiden
sijaan. Helmikuussa 2018 se päästikin markkinoille 2,5 miljardin dollarin arvoisen eurobond lainan maksakseen
erääntyviä kotimaisia velkoja. Puolet lainasta oli 12 vuodelle 7,143 prosentin korkotasolla ja puolet 20 vuodelle
7,696 prosentin korkotasolla. Viime vuosien lainanotosta huolimatta Nigerian valtionvelka on vain noin 20
prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaikka kansainvälisesti vertailtuna Nigerian julkinen velkaantumisaste
on varsin maltillinen, ovat sen lainanhoitokulut kuitenkin potentiaalinen ongelma tulevaisuudessa. Vuoden
2017 viimeisellä neljänneksellä yli puolet keskushallinnon jatkuvista menoista kului velanhoitomaksuihin. On
varsin todennäköistä, että Nigerian valtio jatkaa edelleen velkaantumistaan sen toteuttaessa mittavia infrastruktuurihankkeita.
Talouden kasvusta huolimatta työttömyys lisääntyi Nigeriassa ainakin vuoden 2017 kolmannelle neljännekselle asti. Työttömyysaste kohosi 18,8 prosenttiin kaikkiaan. Naisten työttömyys oli samana ajankohtana 21,2
prosenttia ja miesten 16,5 prosenttia. Työttömyys kaupungeissa oli maaseutua suurempaa, ollen 23,4 prosenttia siinä missä maaseudulla työttömyys 16,4 prosenttia. Toisaalta alityöllistyneisyys (alle 20 tuntia viikossa) oli
maaseudulla 26,9 prosenttia, kun taas kaupungeissa alityöllistyneisyys oli yhdeksän prosenttia.
Ongelmallisinta työttömyys ja alityöllistyneisyys ovat nuorison keskuudessa. 15–24 vuotiaista nigerialaisista
67,3 prosenttia oli joko täysin työttöminä tai alityöllistettyinä. Myös 25–34 vuotiaiden yhteenlaskettu työttömyys ja alityöllisyys olivat 42,5 prosenttia. Voimakkaan väestönkasvun myötä Nigerian työmarkkinoille tulee
1,5 miljoonaa uutta ihmistä vuosittain. Näiden kaikkien työllistäminen on erittäin suuri haaste. Suuri nuorisotyöttömyys voi johtaa myös sosiaalisiin ongelmiin. Toisaalta yksi Nigerian kilpailuetuja on suuri työvoiman
määrä ja halvat työvoimakustannukset.
Suomen ja Nigerian välinen taloudellinen yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Nigeriassa on läsnä useita
suomalaisia yrityksiä ja yhä useammat toimivat paikallisen kumppanin kautta. Vuonna 2016 Nigeriassa vieraili
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silloisen alivaltiosihteerin Matti Anttosen johtama noin kymmenen yrityksen delegaatio. Marraskuussa 2018
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen johti yritysdelegaatiota Ghanaan ja Nigeriaan. Delegaatio
koostui noin 25 yrityksestä useilta eri sektoreilta. Vienti suoraan Suomesta Nigeriaan oli vuonna 2017 kaikkiaan
43 miljoonaa euroa. Todellisuudessa suomalaisten yritysten tulot Nigerian kanssa käydystä kaupasta ovat todennäköisesti huomattavasti suuremmat.
Nigeria tarjoaa suomalaisyrityksille valtavan suuret markkinat, jolla on huimat kasvumahdollisuudet. Maassa on resurssien mukanaan tuomaa varallisuutta. Korruptio ja toimintaympäristön arvaamattomuus tekevät
Nigeriasta kuitenkin hankalahkon markkinan päästä sisään. Erityisesti infrastruktuurihankkeet niin ICT kuin
energia-sektorillakin luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomalainen koulutusosaaminen herättää jatkuvasti kiinnostusta myös Nigeriassa. On hyvä ottaa huomioon, että etenkin julkisen puolen hankkeet
vaativat usein ulkopuolista lainarahoitusta toteutuakseen.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Nigeria valmistautuu tällä hetkellä vuoden 2019 alussa järjestettäviin vaaleihin. Asemia tuleviin vaaleihin on
lähdetty hakemaan jo 2018 vuoden alusta lähtien. Toistaiseksi istuvalle presidentille, Muhammadu Buharille,
ei ole ilmestynyt varteenotettavia vastaehdokkaita. Edellisen valtapuolueen People’s Democratic Partyn ja nyt
vallassa olevan All Progressives Congressin lisäksi tilannetta hämmentää entisen presidentin Olusegun Obasanjon aloitteesta liikkeelle lähtenyt niin sanottu, kolmas voima, joka saattaa kehittyä merkittäväksi poliittiseksi
liikkeeksi.
Presidentti Buharin suosio on hiipunut hänen presidenttikautensa alusta. Hänen presidenttikauttaan ovat
hankaloittaneet öljyn hinnan äkillinen lasku kauden alussa ja presidentin omat terveydelliset ongelmat. Presidentti ei ole pystynyt lunastamaan häneen kohdistettuja osin epärealistisiakin odotuksia. On odotettavissa
että hallinto pyrkii viimeisen vuotensa aikana saamaan aikaiseksi nopeita tuloksia kannatuslukujensa parantamiseksi vaalien alla. Keskeisiä tässä saattaisivat olla esimerkiksi erilaiset näkyvät infrastruktuurihankkeet.
Ennakko-odotuksista huolimatta edelliset, vuonna 2015 järjestetyt presidentin vaalit sujuivat varsin rauhallisesti. Yhtenä vaikuttavana tekijänä tähän on pidetty presidentti Buharin melko selkeää vaalivoittoa. Vastaehdokas Goodluck Jonathan, joka oli presidenttinä vuosina 2010–2015, tunnusti tappionsa jo ennen tarkastuslaskentaa. Vuoden 2019 vaaleissa on olemassa riski levottomuuksiin, etenkin mikäli vaaleista tulee erittäin
tasaiset. Tässä vaiheessa riskin vakavuutta on kuitenkin mahdotonta arvioida.
Nigeria on monien konfliktien vaivaama maa. Vuodesta 2009 asti jatkunut taistelu terroristijärjestö Boko Haramia vastaan Koillis-Nigeriassa jatkuu edelleen hallituksen toistuvista voitonjulistuksista huolimatta. Viime
vuosina Boko Haramin vaikutus on kuitenkin ollut alueellisesti varsin rajallinen ja keskittynyt muutamaan
Koillis-Nigerian osavaltioon ja naapurimaihin. Konflikti on aiheuttanut mittavan humanitaarisen kriisin, jossa
avustamiseen kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan luettuna, on osallistunut tiiviisti.
Maan keskivyöhykkeellä ja pohjoisosissa vaikuttaa paimentolaisten ja maanviljelijöiden välinen konflikti.
Maankäyttöoikeuksiin liittyvä konflikti on aiheuttanut joinain vuosina enemmän kuolonuhreja kuin taistelu Boko Haramia vastaan. Konflikti on noussut myös Nigerian politiikan asialistalle paikallisten kuvernöörien
syyttäessä presidentti Buharin hallintoa toimettomuudesta sen ratkaisemiseksi. Niger-joen suiston tilanne on
jatkuvasti tulenarka. Tilanne suistolla on tasaantunut vuoden 2016 öljyputkia vastaan tehtyjen iskujen jälkeen,
mutta rauhan pysymisestä ei ole takeita. Myös Biafran itsenäisyysliike nostaa aika ajoin päätään, joskin sen
mahdollisuudet tavoitteidensa ajamiseen ovat tällä hetkellä melko rajalliset.
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Nigerian varallisuuserot ovat maailman suurimpien joukossa. Öljyyn perustuva talouskasvu ei leviä yhteiskuntaan tasaisesti. Viimeisen vuosikymmenen talouskasvusta huolimatta köyhien määrä on samanaikaisesti
lisääntynyt selvästi. Samaan aikaan myös miljonäärien määrä on lisääntynyt. Yhtenä keskeisenä selittävänä
tekijänä on poliittisen ja taloudellisen eliitin yhteenkietoutuminen. Monet keskeiset politiikat hyödyttävät rikkainta eliittiä ja suuryrityksiä, kun taas esimerkiksi koulutukseen tai terveydenhuoltoon ei allokoida riittävästi
resursseja. Varallisuudessa on myös alueellisesti suuria eroja. Karkeasti pohjoisen osavaltiot ovat köyhempiä
kuin etelän taloudelliset keskittymät.
Köyhyys Nigeriassa ei johdu suinkaan resurssien puutteesta, vaan ennemminkin niiden kehnosta hallinnoinnista ja korruptiosta. Yksi istuvan presidentin keskeisistä tavoitteista oli valtaan tullessaan kitkeä korruptiota.
Vuoden 2017 Transparency Internationalin Corruption Perception Indexissä Nigeria oli sijalla 148/180. Sen
tulos oli huonompi kuin edellisenä vuonna.
Nigeria on keskeisiä kohdemaita työperäiselle maahanmuutolle Länsi-Afrikassa. Alueen suurin talous houkuttelee työntekijöitä naapurimaista ja ECOWASin mahdollistama viisumivapaa liikkuvuus edesauttaa työvoiman
siirtymistä. Toisaalta Nigeriasta lähdetään myös paremman elämän perässä kohti Eurooppaa. Arvioiden mukaan nigerialaiset ovat yksi suurimmista Eurooppaan tulevista kansallisuuksista. Yhtenä keskeisenä työntävänä tekijänä ovat taloudelliset syyt; vailla tulevaisuuden näkymiä olevat nuoret lähtevät etsimään Euroopasta
parempaa elämää jopa tiedostettujen riskien uhalla.
Huolimatta maan monista ongelmista, on Nigeriassa olemassa kulutusorientoitunut keskiluokka. Maahan
rakennetaan uusia ostoskeskuksia keskiluokan kulutustarpeita varten. Älypuhelimet ovat arkipäivää kaikissa
yhteiskuntaluokissa, mutta keskeisenä erona köyhempään väestön osaan on se, että keskiluokalla on aina
puheaikaa puhelimissaan. Varakkaat nigerialaiset opiskelevat ahkerasti ulkomaisissa yliopistoissa ja ovat tottuneet matkustelemaan.

Sääntely-ympäristön kehitys
Liiketoimintaedellytykset ovat selvästi parantuneet Nigeriassa Maailmanpankin Ease of Doing Business indeksin perusteella. Presidentti asetti vuonna 2016 liiketoimintaympäristön kehittämisneuvoston (Presidential
Enabling Business Environment Council, PEBEC), jonka tehtävänä oli bisnesympäristön kehittäminen. Nigeria
nousikin 24 sijaa Maailmanpankin vertailussa ollen 145/190 vuonna 2017. Huhtikuussa 2017 päättyneen
ensimmäisen 60-päiväisen kansallisen toimintasuunnitelman kahdeksan keskeistä kehittämiskohteina olivat:
yrityksen perustaminen, rakennusluvat, sähkö, omaisuuden rekisteröinti, lainansaanti, verojen maksaminen,
ulkomaankauppa sekä ihmisten maahantulo ja maasta poistuminen.
Syksyllä 2017 julkaistiin toinen kansallinen toimintasuunnitelma, jonka aikana oli tarkoitus syventää ensimmäisen toimintasuunnitelman saavutuksia. Tarkoituksena oli parantaa instituutioiden kapasiteettia implementoida jo tehdyt lainsäädännölliset muutokset. Pyrkimyksenä oli myös parantaa eri hallinnonalojen yhteistoimintaa ja koordinaatiota. Uusina kehityskohteina toiseen toimintasuunnitelmaan oli lisätty valtiolle
myyminen ja kaupankäynti Nigerian sisällä. Toisen toimintasuunnitelman tavoitteena oli myös jalkauttaa
kaupantekoa helpottavat reformit osavaltiotasolle.
Tehdyistä uudistuksista huolimatta Nigerialla on edelleen matkaa hyvin toimivaksi liiketoimintaympäristöksi.
Ongelmia tuottaa esimerkiksi verotuksen mielivaltaisuus ja arvaamattomuus. Sekä osavaltio- että keskushallinto pyrkivät ajoittain täyttämään alijäämäisiä budjettejaan luomalla uusia veroja. Korruptio ja viranomaisten
osaamattomuus hankaloittavat uudistusten toteuttamista.
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Euroopan Unionin ja Länsi-Afrikan välinen vapaakauppasopimus (European Partnership Agreement, EPA) odottaa edelleen Nigerian hyväksyntää. Sopimus mahdollistaisi tavaran vapaan liikkumisen EU-alueen ja Länsi-Afrikan välillä. Päällimmäisenä syynä sopimuksen hyväksymättä jättämiseen on Nigerian halu suojella omia markkinoitaan eurooppalaisilta tuotteilta. Nigeria pyrkii suojaamaan kotimaista tuotantoaan tärkeäksi katsomillaan
sektoreilla. Nigerian keskuspankki on koonnut 40 asian listan, joiden maahantuomiseen se ei anna ulkomaista
valuuttaa. Valtaosa listalla olevista asioista ovat joko erilaisia rakennusmateriaaleja tai maataloustuotteita.
Maaliskuussa 2017 Nigeria jätti allekirjoittamatta kahdentoista muun Afrikan valtion kanssa Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen perustamista koskevan sopimuksen. Mantereen sisäisiä kaupan esteitä poistamaan
pyrkivä sopimus olisi toteutuessaan maailman suurin vapaakauppasopimus sitten WTO:n perustamisen. Maan
hallituksen mukaan se tarvitsee enemmän harkinta-aikaa ennen kuin Nigeria voi sitoutua sopimukseen.
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SAMBIA
SAMBIA
Pääkaupunki .................................................................................................................... Lusaka
Väkiluku ............................................................................................................................16 milj.
BKT ..................................................................................................................... 25.58 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 4,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ......................................................................................... 4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 6.8 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 5.4 % | 35.6 % | 59 %
Työttömyysaste .....................................................................................................15% (2008)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................41.8 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 85
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Sambian talous on kasvanut odotetusti noin neljän prosentin vuositahtia ja inflaatio on pysynyt
kurissa. Kuparin maailmanmarkkahinta on pysynyt korkeana, mikä on vauhdittanut talouden ja viennin kasvua. Sambian poliittista tilannetta on leimannut epävarmuus. Hallituksen ja
opposition välit ovat tulehtuneet johtuen vuoden 2016 vaaleista. Oppositio syyttää hallitusta
vaalivilpistä. Hallitus on taas suhtautunut oppositioon kovakouraisesti. Sambian sääntely-ympäristö on kehittynyt erittäin suotuisasti viime vuonna. Sambian sijoitus Maailmanpankin liiketoimintaympäristöä mittaavassa indeksissä parani sijalta 98 sijalle 85. Suomalaisten yritysten
kannalta Sambian markkinat ovat kiinnostavat etenkin kaivosteknologian, uusiutuvan energian
ja ympäristöteknologian kannalta.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Talouden kasvua viime vuosina ovat hidastaneet vuonna 2015 El Nino –ilmiön aiheuttama kuivuus, siitä osittain johtunut sähköpula ja ruuan tuotannon väheneminen, sekä poliittinen epävarmuus. Vuonna 2016 maa oli
vielä keskellä energiapulaa ja se hidasti talouskasvua, joka tuolloin kärsi myös kuparin alhaisen hinnan takia.
Vuonna 2017 maa selätti osittain energiapulan parantuneen vesitilanteen ja energiasektorin aktivoitumisen
johdosta. Energiasektorille, sekä julkiselle että yksityiselle puolelle, kaivataan edelleen kipeästi investointeja.
Myös rahapolitiikan höllääminen keskuspankin johdosta auttoi pankkeja antamaan enemmän lainoja ja investoimaan kotimaiseen toimintaan, joka auttoi kasvua. Silti talouskasvu on ollut varsin maltillista verrattuna
huippuvuosiin.
Keskitulomaaksi vuonna 2030 tähtäävän Sambian noin 16 miljoonan hengen väestö, jonka odotetaan yltävän
27 miljoonaan vuonna 2035, tarjoaa vahvat kotimarkkinat monenlaisille kulutushyödykkeille. Samaan aikaan
Sambian keskeinen asema eteläisen Afrikan keskellä tarjoaa pääsyn 390 miljoonan ihmisen COMESA-alueelle,
277 miljoonan SADC-alueelle ja 600 miljoonan ihmisen COMESA-SADC-EAC –vapaakauppa-alueen markkinoille.

Erityisasiantuntija Matti Tervo toimii Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Lusakassa.
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Suomen ja Sambian välinen kauppa
2013-2017
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus

Sambian vienti vuonna 2017 on kasvanut noin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sambian vienti on kuparista riippuvaista. Toinen suuri luonnonresurssi vientiin on kulta. Viimeisellä neljänneksellä vuonna 2017 kuparin maailman markkinahinta nousi jopa 7000 dollaria tonni, joka yhdessä suhteellisen vahvan
paikallisvaluutan (kwachan) kanssa nosti viennin arvoa ja kohensi talouslukuja. Noin 25 prosenttia talouden
arvosta syntyy kuparikaivosten toiminnasta. Talouden monipuolistamista on tavoiteltu maan itsenäisyyden
alkuajoista lähtien, mutta valitettavasti se on jäänyt pitkälti retoriikan asteelle. Bruttokansantuote on kasvanut Maailmanpankin mukaan noin 3,9 prosenttia, mikä on edelliseen vuoteen kasvua noin 0,1 prosenttia.
Tulos on positiivinen, ja talouden ennustetaan kasvavan noin 4,5 prosenttia vielä vuonna 2018 johtuen pitkälti
juuri kuparin korkeasta hinnasta. Useat kaivosyhtiöt ovatkin avanneet sijoitussalkkunsa ja investoivat uusiin
laitteisiin ja hankintoihin.
Muita vientituotteita Sambiasta ovat maatalouden tuotteet, lähinnä maissi ja vehnä. Myös vesivoimalla tuotettua sähköä viedään ja myydään naapurimaihin. Sambian kauppavaihto on tällä hetkellä hieman negatiivinen.
Ulkomaiset suorat investoinnit ovat kasvaneet marginaalisesti noin 600 miljoonaan dollariin, mutta ovat vielä
kaukana huippuvuodesta 2012 (tarkista), jolloin sijoituksia oli 1,2 miljardin dollarin edestä. Sijoitukset ovat
lähinnä kaivoksiin ja ulkomaisiin tehtaisiin. Suoria sijoituksia tehdään eniten Iso-Britanniasta, Etelä-Afrikasta
ja Zimbabwesta. Sambialaisyrityksillä ei juuri ole intressejä tai resursseja investoida Suomeen, vaikkakin sambialaisia yrityksiä on vieraillut ja tulee vierailemaan Suomessa aika ajoin.
Myös Sambian tuonti on, lähinnä, lisääntyneen kuparin tuotannon ansiosta kasvanut noin 1,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Sambiaan tuodaan polttoaineita, sekä kuparin jalostamiseen tarvittavia raaka-aineita. Myös maataloustuotteita tuodaan maahan runsaasti erityisesti Etelä-Afrikasta. Tätä tuontia haluttaisiin
korvata kotimaisella tuotannolla. Tuonnin ennustetaan kasvavan vuonna 2018 noin 4,8 prosenttia verrattuna
vuoteen 2017. Kauppataseen alijäämä kasvoi vuonna 2017.
Sambian keskuspankki on onnistunut pitämään inflaation kurissa, 6-7 prosentin tietämillä, kun se pahimmillaan oli vuonna 2016 yli 20. Sambian kwacha on myös ollut suhteelliseen vakaa. Yksityissektorin toiminnan
yhtenä pullonkaulana on kaupallisten pankkien korkea, jopa 30- 40 prosentin korkotaso.
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Sambian tärkeimmät vientimaat ovat Etelä-Afrikka, Kongon demokraattinen tasavalta, Kiina, kuparituotteiden
nimellinen kauttakulkumaa Sveitsi ja EU-maat. Tärkeimmät tuontimaat ovat Etelä-Afrikka, Kongon Demokraattinen tasavalta, Kiina, Sveitsi, Arabiemiraatit ja EU-maat.
Suomalaisia yrityksiä, jotka ovat perustaneet maahan paikallistoimintaa, on toistakymmentä. Lisäksi useat
suomalaisyritykset ovat edustettuina Sambiassa Etelä-Afrikasta käsin. Hieman yli 30 suomalaisyritystä tai
tahoa etsii aktiivisesti markkinoita tai kumppaneita sambialaisilta markkinoilta. Pääasiassa yritykset ovat kaivossektorilla, verkkojen hallinnassa ja energiasektorilla. Määrä on viime vuosina hieman kasvanut ja varsinkin
kaivosten positiiviset näkymät vaikuttavat tähän kokonaisuuteen.
Suomen vienti Sambiaan oli vuonna 2017 noin 26,7 miljoonaa euroa ja tuonti Sambiasta noin 256 000 euroa.
Näin ollen kauppa maitten välillä hieman hidastui vuodesta 2016, jolloin se oli yli 35 miljoonaa euroa. Tuonti
koostuu pääosin maatalouden tuotteista. Suurin osa viennistä koostuu laitteista ja koneista, etenkin kaivossektorin laitteista. Sambia on edelleen Suomelle suhteellisesti merkittävä kauppakumppani vähiten kehittyneissä maissa ja Afrikassa. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa Sambia on Suomen 7. suurin kauppakumppani
ja 5. suurin vientimarkkina. Se on selkeästi kokoaan suurempi ja kilpailee samassa kokoluokassa väestöltään
suurempien Tansanian, Etiopian, Kenian, Ghanan ja Nigerian kanssa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Sambian poliittista tilannetta on leimannut epävarmuus, joka liittyy hallituksen ja opposition tulehtuneisiin väleihin. Pääoppositiopuolue United Party for National Development (UPND) on kieltäytynyt hyväksymästä vuoden 2016 vaalien tulosta, syyttäen hallitusta vaalivilpistä. Hallitus on suhtautunut oppositioon kovakouraisesti,
UPND:n puheenjohtaja Hichilema istui vuonna 2017 jopa muutaman kuukauden vankilassa maanpetoksesta
syytettynä. Hallitsevan Patriotic Front- puolueen aikana poliittisten oikeuksien ja sananvapauden suhteen on
maassa ollut negatiivinen trendi. Myös korruption katsotaan laajasti yleistyneen. Sambia on kuitenkin säilynyt
perinteensä mukaisesti vakaana ja rauhallisena maana.
Sambian suurimpana ongelmana on edelleen laajamittainen köyhyys: liki kaksi kolmasosaa kansasta asuu
köyhyysrajan alapuolella ja erityisen yleistä köyhyys on maaseudulla. Samaan aikaan muodollisten työpaikkojen omaavien osalta laskettuna sambialaisten ostovoima on maailman huippuluokkaa. Sambia onkin yksi
maailman epätasa-arvoisimmista maista (GINI-indeksillä mitattuna 0,69). Tulevaisuuden haaste on erittäin
nopea väestönkasvu, jota viimeaikainen talouskasvu ei ole kyennyt kompensoimaan. Työpaikkojen luominen
kasvavalle nuorten joukolle olisi välttämätöntä, mutta erittäin vaikeaa nykyisillä rakenteilla. Ilmastonmuutoksen myötä erityisesti maan eteläosat kärsivät lisääntyvissä määrin kuivuudesta.
PF- hallituksen ekspansiivinen talouspolitiikka, erityisesti suuret, lähinnä kiinalaisrahoitteiset infrastruktuuri-investoinnit, ovat ajaneet Sambian velkaantumisen tielle. Velkaantumisaste on virallisten lukujen mukaan
noin 60 prosenttia bruttokansantuotteesta joka olisi likimain sama kuin se oli Sambian päästessä mukaan
HIPC-velkahelpotusohjelmaan 2000-luvun puolessavälissä. Velkaa saattaa kuitenkin olla tätä huomattavasti
enemmän. Keskusteluja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n tukiohjelmasta Sambialle ei käydä niin kauan
kuin Sambian suunnitelmissa on merkittävän lisävelan ottaminen. Arvuuttelu velkaantumisasteesta on herättänyt hermostuneisuutta sijoittajien keskuudessa. Jatkuva velkaantuminen voi hankaloittaa luotto- ja takuupohjaisten rahoitusjärjestelyjen käyttämistä maan viranomaisten kanssa.
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Sääntely-ympäristön kehitys
Sambia hyötyy edelleen EU:n vähiten kehittyneille maille suunnatusta Kaikki paitsi aseet –kauppajärjestelmästä (EBA). Sambia voi halutessaan myös liittyä väliaikaiseen EPA-sopimukseen, jonka toimeenpanoon EU
nyt keskittyy varsinaisten EPA-neuvottelujen pitkittymisen vuoksi. Varsinaista liikehdintää tähän suuntaan ei
ole kuitenkaan Sambian hallituksen puolelta ollut.
Sambia sai hyvän arvosanan Maailmanpankin Doing Business -indeksissä, jossa mitataan maan sääntely-ympäristön kehittymistä monilla eri mittareilla. Sambia oli indeksin mukaan maailmanlaajuisesti sääntely-ympäristön top 10 -uudistajia. Sambian sijoitus parani indeksissä sijalta 98 sijalle 85 yhdessä vuodessa. Eniten
tulosta paransi luotonsaannin helpottuminen yrityksille (indeksissä mitataan luotonsaannin edellytyksiä, ei
varsinaista luototusta tai korkotasoa). Pankkisektori onkin kehittynyt Sambiassa nopeasti kahden viimeisen
vuoden aikana ja regulaatiouudistukset ovat tukeneet luoton saannin helpottumista. Indeksin mukaan vertailumaista Sambian ympäristö on jo kehittyneempi kuin esimerkiksi Namibian tai vähintään yhtä hyvä kuin
Botswanan.
Sambian kilpailukyky on myös parantunut vuosien saatossa, mutta on edelleen odotettua alhaisemmalla
tasolla. Heikko koulutustaso sekä tuotannon kalleus ovat pullonkauloja. Maailman talousfoorumin mukaan
vuonna 2017 tapahtui pieni notkahdus, joka johtui teollisen tuotannon alhaisemmista määristä verrattuna
vuoden takaisiin määriin. Myös korruption on nähty lisääntyneen, mikä on vähentänyt maan kilpailukykyä.
Verrokkimaista Sambia peittoaa Zimbabwen, mutta häviää esimerkiksi Tansanialle.
Yksittäisistä asioista silmiin pistävää on, että ulkomaisten yritysten voi olla vaikea saada ulkomaalaisille työntekijöille työlupia muutoin kuin määräajaksi. Yleensä luvan saantiin liittyy velvollisuus kouluttaa paikallinen
ulkomaisen työntekijän paikalle työluvan keston aikana.
Sambian osalta ei ole raportoitu laisinkaan kaupanesteitä vuonna 2017. Tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden raporttien perusteella voidaan sanoa, että Sambia on nauttinut vapaakaupan tuomista eduista. Samaan
aikaan, poliittisilla päätöksillä on myös pyritty suojelemaan omia markkinoita, kuten on käynyt joidenkin
maanviljelytuotteiden osalta. Vienti -ja tuontikielloilla uhkailu ja niiden yllättäenkin tapahtuva toimeenpano
yksittäisten tuotteiden osalta on välillä ollut Sambian hallituksen tapa toimia markkinoilla.
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TANSANIA
TANSANIA
Pääkaupunki ................................................................................Dodoma/Dar es Salaam
Väkiluku ............................................................................................................................54 milj.
BKT ..................................................................................................................... 51.61 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 3,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ... 23.4 % | 28.6 % | 47.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................10.3 % (2014)
Kaupungistumisaste .........................................................................................33 % (2015)
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 137
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Tansanialla on runsaasti potentiaalia. Maan talouskasvu on vahva ja kuluttajien määrä lisääntyy.
Lisäksi sillä on hyvä maantieteellinen sijainti, melko vakaa poliittinen tilanne sekä kattavat luonnonvarat. Nämä tekijät lisäävät maan mahdollisuuksia kehittyä alueellisen kaupan keskukseksi.
Liiketoimintaympäristöön liittyvät haasteet ovat kuitenkin vuodesta toiseen pysyneet samoina.
Näitä ovat muun muassa verotukseen ja työlulupien saamiseen liittyvät hankaluudet, heikko
infrastruktuuri ja energian saatavuus sekä korruptio. Hallituksen toteuttamat liikeympäristön
uudistukset ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton. Suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia
voi löytyä muun muassa metsä-, energia- ja ICT/innovaatiosektoreilta. Paikallistuntemus, pitkäjänteinen suhteiden luominen, riskienhallinta ja huolellisen pohjatyön tekeminen ovat avainsanoja Tansaaniaan tuleville yrityksille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Tansania on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Sen talouskasvu on jo vuosikymmenen ajan
ollut vahvaa, ja vaikka viime vuodesta lähtien merkkejä kasvun hidastumisesta on ollut havaittavissa, talouden odotetaan kasvavan yhä yli kuuden prosentin vuosivauhtia keskipitkällä aikavälillä. Tansanian talouden
perusta on vahva, makrotalous on kunnossa, ja inflaatio on viime vuosina pysynyt samalla tasolla (noin 5–7
prosentin välillä). Talouskasvun perustana ovat olleet ulkomaiset investoinnit, yksityinen kulutus sekä kasvu
erityisesti rakennus-, viestintä- ja kuljetussektoreilla. Tansanian suurimmat vientituotteet ovat kulta ja muut
arvometallit sekä maataloustuotteet, kuten tupakka, pähkinät ja kahvi. Eniten tuotteita viedään Eurooppaan
(EU, Sveitsi ja Norja), Intiaan, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan ja Keniaan. Tansanian tuotantosektorin kehitys riippuu
maan kyvystä päästä paremmin osaksi alueellisia ja globaaleja arvoketjuja. Perinteisen vientituotteen, kullan,
markkinahinnan vaihdellessa vaihtoehtoiset arvoa lisäävät vientituotteet ovat olennaisia talouskasvun kestävyyden vahvistamiseksi. Tansanian yleisimmät tuontituotteet ovat öljy, lääkkeet, laitteet sekä kuljetusvälineet,
ja eniten tuotteita tuodaan Kiinasta, Intiasta, Etelä-Afrikasta ja Euroopasta.

Pekka Hukka toimii suurlähettiläänä, Heini Pulli, edustuston päällikön sijaisena, Elina Korhonen Team Finland -koordinaattorina
Suomen Dar Es Salaamin suurlähetystössä.
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Vaikka Tansanian talouskasvu on ollut voimakasta, maan väestönkasvu on ollut vielä voimakkaampaa jättäen
talouskasvun asukasta kohden vaatimattomaksi. Tansania onkin edelleen vähiten kehittynyt maa: sen bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 2016 oli 877 dollaria. Ostovoimakorjattuna bruttokansatuote asukasta
kohti vuonna 2017 oli 3300 dollaria. Valtiontalouden alijäämä, alhainen veronkantoaste (noin 15 prosenttia
bruttokansantuotteesta), köyhyys, heikko tuottavuus ja kilpailukyky sekä heikkotasoinen infrastruktuuri luovat
haasteita taloudelle. Tansania on maatalousvaltainen maa: maatalous työllistää yli 65 prosenttia työvoimasta,
mutta sen tuottavuus on heikkoa kattaen vain neljänneksen maan bruttokansantuotteesta. Teollisuus ja palvelut ovat viime vuosina kasvaneet, ja työvoiman siirtyminen vähitellen matalatuottoiselta maataloussektorilta
paremmin tuottaville sektoreille on ollut yksi suurimmista talouskasvun mahdollistajista. On kuitenkin huomattava, että Tansanian teollistuminen on vasta aluillaan ja teollisuuden jalostusaste on matala teollisuuden
keskittyessä muun muassa maataloustuotteisiin ja sahatavaraan. Palveluista suurimmat sektorit ovat mobiilija finanssipalvelut. Lähes 70 prosenttia tansanialaisista omistaa kännykän, jonka kautta suuri osa maksuliikenteestä tapahtuu, mutta vain neljänneksellä tansanialaisista on pääsy internetiin.
Vuosittain noin 800 000 nuorta tulee työmarkkinoille, jotka ovat Tansaniassa hyvin kehittymättömät. Valtaosa työllistyy epäviralliselle sektorille. Tansanian yksityissektorin virallisia markkinoita hallitsevat muutamat suuret monialayritykset ja niiden intressit. Matalasta koulutustasosta johtuen työvoiman osaamistaso
on heikkoa, ja vain noin joka viidennellä tansanialaisella on toisen asteen tutkinto. Haasteista huolimatta
Tansanian yksityissektori kehittyy, ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy. Tansanian hallituksen vuonna 2016
käynnistynyt viisivuotissuunnitelma painottaa teollistumista, työpaikkojen luomista sekä yksityissektorin ja
liiketoimintaympäristön kehittämistä. Painopisteenä on infrastruktuuri, ja kohteina ovat lähinnä kotimaan ja
lähialueen markkinat. Teollistumisohjelma on kuitenkin käynnistynyt hitaasti, eikä hallitus ole pystynyt toteuttamaan suunniteltuja merkittäviä infrastruktuurihankkeita. Valtionyhtiöiden toiminta on tehotonta, ja
esimerkiksi valtion energiayhtiö Tanesco tuottaa yhä tappiota. Dar es Salaamin sataman liikennevirrat ovat
kasvaneet, erityisesti kauttakulkuliikenteen osalta. Hallituksen parlamentille antama budjettiesitys vuodelle
2018/2019 on noin 11,7 miljardia euroa. Prioriteetteja ovat viisivuotissuunnitelman mukaisesti edelleen muun
muassa rautatieverkon uudistus, rautamalmin ja kivihiilen louhimishankkeet, sokeritehtaan rakennushanke
sekä uutena vesivoiman rakentaminen ja Ugandasta Tansanian rannikolle tulevan öljyputken rakennushanke.
Infrastruktuurihankkeiden rahoitus tulee pääosin lainoina, osa kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja osa kahdenvälisinä luottoina, muun muassa Kiinasta ja Turkista.
EU+ (EU, Sveitsi ja Norja) on Tansanian suurin ulkomaisten sijoitusten lähde. Eurooppalaiset sijoittajat ja yritykset ovat merkittäviä muun muassa maatalous-, kaivannais-, energia-, ICT- sekä öljy- ja kaasusektoreilla, ja
ne työllistävät yli 100 000 tansanialaista. Suomalaiset ovat investoineet Tansaniaan vähän ja pääosin julkisten
kanavien kautta muun muassa metsäsektorille. Suomessa on Tansanian tuntemusta, mutta silti suomalaisyritykset ovat olleet arkoja investoimaan Tansaniaan. YK:lla ja kansainvälisillä kehitysrahoituslaitoksilla on maassa
laajat hankkeet. Niiden hankinnat ovat yleensä hyvin suuria, ja käytännössä suomalaisyrityksillä on parhaat
mahdollisuudet kilpailla niistä osana konsortioita, osakkaina tai alihankkijoina. Suomalaisyrityksiä toimii Tansaniassa noin kymmenkunta esimerkiksi kuljetus-, ICT- ja turismisektoreilla. Yritysten koot vaihtelevat Suomen
suurimmista yhden hengen pienyrityksiin.
Suomen ja Tansanian välinen kauppa on varsin vähäistä, mutta liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta vienti Suomesta Tansaniaan kaksinkertaistui viime vuonna ollen noin 48,4 miljoonaa euroa. Nähtäväksi
jää, onko kyse pidemmän aikavälin muutoksesta vai yksittäisestä vuosikasvusta. Vientituotteet ovat erityisesti
koneita, kuljetusvälineitä, lannoitteita ja lääkevalmisteita. Vuonna 2017 Tansaniasta tuotiin Suomeen reilun
neljän miljoonan euron edestä lähinnä maataloussektorin tuotteita kuten kahvi, tee, kaakao, mausteet.
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Suomen ja Tansanian välinen kauppa
2013-2017
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Osuus kokonaisviennistä %

0,08
0,06
0,04
0,02
2013

2014

2015

2016

2017

0,0

Lähde: Tullihallitus

Syitä suomalaisyritysten vähäiseen liiketoimintaan Tansaniassa ovat maan kehittymätön liiketoimintaympäristö, työlupatoiminta, rajalliset paikalliset rahoitusmahdollisuudet, läpinäkymättömät verojärjestelyt sekä
korruptioriski. Julkisella sektorilla on tarpeita monenlaisille kehitysinvestoinneille, mutta prosessit ovat pitkiä
ja maksukyky on heikko. Tansanian hyvä talouskehitys ja väestönkasvu luovat mahdollisuuksia suomalaiselle
osaamiselle ja tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisten yritysten tulisi pyrkiä tarjoamaan liiketoiminnassaan isompia kokonaisuuksia tai olemaan osana niitä. Lisäksi rahoitusmallit ja -järjestelyt tulisi olla
valmiiksi mietittynä.
Suomelle liiketoimintamahdollisuuksien kannalta kiinnostavia sektoreita ovat metsä, energia sekä ICT/innovaatiot eri aloilla. Näillä sektoreille on Tansaniassa kysyntää ja suomalaisilla yrityksillä teknologiaa ja osaamista.
Erityisesti Tansanian metsäsektorilla suomalaiset myös tunnetaan ja Suomella on hyvä maine. Lisäksi hallinnon
muutto Dodomaan voi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jo 1970-luvulla tehtyä muuttopäätöstä on
viety määrätietoisesti eteenpäin presidentti Magufulin vauhdittamana. Suurin osa ministeriöistä on jo muuttanut, ja presidentti on myös itse ilmoittanut muuttavansa viimeistään vuonna 2019. Investointeja tarvitaan,
sillä Dodoman infrastruktuuri, mukaan lukien tiet, lentokenttä, virastot ja asunnot sekä palvelut, on lähes
olematonta. Toisaalta hallinnon nopeasta muutosta huolimatta kehitysprojektit ovat toistaiseksi lähteneet
hitaasti liikkeelle. Rahoitus on haaste myös Dodoman kehittämisessä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Tansaniassa käytiin parlamentti- ja presidentinvaalit lokakuussa 2015. Uuden presidentin, John Pombe Magufulin, johtama hallitus on nyt kautensa puolivälissä. Magufulin kautta on hallinnut vahva ja osin populistinen
viesti uudistumisesta. Erityisen näkyvästi on tehty verouudistuksia ja käyty korruption vastaista kampanjaa.
Magufuli on myös näyttävästi siivonnut omaa hallintoaan tehottomista käytännöistä ja antanut potkuja osaamattomille johtajille. Nopeat muutokset ovat osin johtaneet osaamisvajeeseen sekä varovaisuuteen ja edelleen
toimintojen hidastumiseen hallinnossa. Vaikka Tansanian teollistaminen on hallituksen ykkösprioriteetteja,
suhtautuminen yksityissektorin kehittämiseen ja rooliin tämän tavoitteen saavuttamisessa on ollut häilyvä.
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Seuraavat parlamentti- ja presidentinvaalit järjestetään Tansaniassa vuonna 2020, ja vaaleihin valmistaudutaan jo vuonna 2019 järjestettävillä paikallisvaaleilla. Valtapuolue CCM ei halua enää tulla liian vahvasti
haastetuksi, kuten edellisellä kerralla. Tämä näkyy hallituksen tiukentuneena otteena erityisesti oppositioon
ja mediaan. Kritiikkiä siedetään huonosti, ja Magufulin aikana ilmaisunvapautta sekä kansalaisyhteiskunnan
tilaa on kavennettu. Presidentti Magufulin kannatus on edelleen suurta etenkin maaseudulla. Ihmiset kokevat,
että korruptio on vähentynyt ja palveluita on paremmin tarjolla. Vaikka kritiikkiäkin esitetään, varteenotettavaa
haastajaa presidentille tai hänen edustamalleen linjalle ei ole ilmaantunut.
Liittovaltion toisessa osassa, autonomisella Sansibarilla, talouskehitys on ollut positiivista, mutta demokratiakehitys on ollut hankalampaa. Vuoden 2015 oppositiolle suosiollinen vaalitulos mitätöitiin, vaikka vaalitarkkailijat olivat julistaneet vaalit pääosin reiluiksi ja vilpistä vapaiksi. Tilanne johti uusiin, opposition boikotoimiin
vaaleihin 2016, jotka istuva presidentti voitti 90 prosentin kannatuksella. Periaatteelliset kysymykset ovat edelleen ratkaisematta, ja epäselvää on, missä asetelmissa vuoden 2020 vaaleihin mennään.
Haasteistaan huolimatta Tansania on perinteisesti ollut alueellisesti vakaa demokratia ja todennäköisesti sellaisena myös pysyy. Vaikka jännitteitä vaalien lähestyessä on ilmassa, presidentin suosio ja tansanialaisten
kiihkoton suhtautuminen ylipäänsä politiikkaan ei enteile suuria muutoksia.

Sääntely-ympäristön kehitys
Tansania on useiden alueellisten järjestöjen, kuten Itä-Afrikan yhteisön (EAC), Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön
(SADC) ja Afrikan unionin (AU) jäsen. Tansania on useimmissa yhteistoimissa toiminut hitaasti ja varovaisesti
pelkonaan kilpailu, etenkin Kenian kanssa. Se ei ole perinteisestikään pyrkinyt käyttämään asemaansa kahden vapaakauppa-alueen jäsenenä hyödykseen. Presidentti Magufulin kaudella ajatus kansallisesta edusta on
noussut vahvemmin esiin ja kiinnostus, ymmärrys sekä kaukonäköisyys esimerkiksi EAC-integraation hyödyistä
on rajallista.
Tansania elää sääntely-ympäristön suhteen kahdessa toisiinsa liittyvässä maailmassa. Yhtäältä se on sitoutunut EAC:n vapaakauppa-alueeseen, yhteiseen tulliliittoon ja vapaaseen liikkumiseen. Toisaalta Tansania,
monien muiden EAC-jäsenmaiden tavoin, luo jatkuvasti protektionistisempaa politiikkaa ja määräaikaisia
kaupanesteitä suojellakseen oman teollisuutensa kasvupyrkimyksiä sekä tukeakseen kotimaan kulutuskysyntää. Osaltaan tästä kertoo se, ettei Tansania ole toistaiseksi ilmoittanut liittyvänsä AU:n uuteen vapaakauppa-alueeseen. Lisäksi pitkään yhdessä EAC-jäsenmaiden kanssa neuvoteltu EU-vapaakauppasopimus (EPA) on
edelleen ratkaisematta. Tansania katsoo, että EPA-sopimus mahdollisesti hidastaisi maan oman teollisuuden
kehittymistä. EU suhtautuu tilanteeseen odottavasti.
Tansanian sijoitus Maailmanpankin vuoden 2018 Doing Business -indeksissä laski ensimmäistä kertaa vuosiin
muutamalla pykälällä ollen 137. Tansania pärjää kokonaismittauksessa paremmin kuin Saharan eteläpuolinen
Afrikka keskimäärin, mutta jää selvästi jälkeen EAC-naapurimaistaan Ruandasta ja Keniasta. Suurin haaste Tansanian liiketoimintaympäristölle on kokonaisvaltaisen näkemyksen puute ja vaikeudet järjestelmällisen politiikan toteuttamisessa. Yksittäisistä haasteista voidaan mainita muun muassa rajakauppa, joka on huomattavasti hitaampaa ja kalliimpaa kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa keskimäärin, sekä verojen maksuun liittyvä
mutkikkuus, ennakoimattomuus ja jatkuvasti muuttuvat säännöt sekä erilaisten maksujen suuri lukumäärä.
Verotuottoa on pyritty nostamaan verottamalla enemmän, usein jo muutenkin veroja maksavia yrityksiä. Monella maalla, kuten myös Suomella, on Tansanian kanssa kaksoisverotuksen estävä sopimus vuodelta 1976.
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Viisivuotissuunnitelmansa mukaisesti presidentti Magufuli on luvannut parantaa liiketoimintaympäristöä
esimerkiksi verotukseen, lupamenettelyihin sekä etenkin korruption kitkemiseen liittyen. Viime vuosien aikana liike-elämään vaikuttavia uudistuksia on tehty useita, mutta ne ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton.
Käytännön tasolla kiristyneen sääntely-ympäristön määrätietoinen toimeenpano muun muassa työlupien
myöntämisessä, verotuksessa ja siirtohinnoittelun valvonnassa on aiheuttanut yritysten kannalta katsoen
myös sekaannusta ja jossain määrin epävarmuutta. Yksi esimerkki kiristyneestä sääntelystä on presidentin
käskystä tehty luonnonvarojen hyödyntämistä koskevan lainsäädännön muutos. Lainsäädäntöä muutettiin
sinänsä ymmärrettävistä syistä hyödyntämään enemmän Tansaniaa, mutta se tehtiin vauhdilla ja läpinäkymättömästi ilman kunnollista analyysia sen vaikutuksista, mikä aiheutti epävarmuutta investoijissa. Yksityissektoria on huolestuttanut yhtäältä tapa ja vauhti, jolla lakimuutokset toteutettiin sekä toisaalta sisällöllisesti
riitojenratkaisunmekanismin siirtäminen kansalliseen tuomioistuimeen ja muutosten astuminen voimaan
taannehtivasti. Hallinnolta jäi arvioimatta myös kaivoksia koskevien muutosten negatiivinen vaikutus mahdollisiin suunnitteilla oleviin investointeihin muilla sektoreilla.
Tansania on viime vuosina kiristänyt myös maahanmuuttovalvontaa ja ulkomaalaisten työntekoa koskevaa
sääntelyä muuttaen viisumikäytäntöjä. Nykyään käytössä on niin sanottu bisnesviisumi, jolla voi tehdä työvierailuja, mutta jota ei saa käyttää lyhytaikaiseenkaan työskentelyyn Tansaniassa. Työlupa- ja viisumikäytäntöihin
liittyy paljon muutoksia ja epäselvyyksiä. Ulkomaalaisten omistusoikeudet ovat Tansaniassa heikot, eivätkä he
voi omistaa paikallisista yrityksistä kuin vähemmistöosuuden.
Tansanian hallitus haluaa vahvan yksityissektorin ja vahvan sääntelyn, mutta ei tällä hetkellä tunnu löytävän
yhteyttä yksityissektorin kanssa. Yksityissektoria ohjataan investoimaan hallituksen osoittamiin kohteisiin tai
sektoreille. Lisäksi hallinto on ollut haluton hyödyntämään PPP (public-private partnership) - mallia. Yksityissektorin toimijat vaativat parempaa dialogia hallituksen kanssa sekä yhteisymmärrystä toimintaperiaatteista.
Hallitus onkin pyrkinyt parantamaan dialogia yksityissektorin kanssa. Liiketoimintaympäristön kehittämiseksi
on valmisteilla kokonaisvaltaisempi suunnitelma, jonka yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä on jo toteutuksessa. Vaikka hallitus hyväksynee toimintasuunnitelman pian, sen toimeenpanon taso jää nähtäväksi. EU ja sen
yrityksille suunnattu EU Business Group pyrkivät tuomaan eurooppalaisten yritysten huolia esille hallinnon
kanssa keskustellessaan.
Tansania on liiketoimintaympäristönä haastava. Maassa riittää liiketoimintamahdollisuuksia, sillä voimakkaasti kasvava väestö tarvitsee lisää infrastruktuuria, energiaa, tuotteita ja peruspalveluita. Tansanian hyvä
taloudellinen kehitys luo mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia.
Tansanialaisten työllistäminen on yksi maan hallinnon päätavoitteita, ja tämä tulee myös helpottamaan työllistävien yritysten tuontia maahan. Liiketoiminnan aloitus Tansaniassa on aikaa vievää ja vaatii kaukonäköisyyttä
ja läsnäoloa. Lisäksi tarvitaan luotettava paikallinen kumppani, joka tarjoaa osaavaa työvoimaa ja jonka avulla
voi luovia sääntely-ympäristössä ja soveltaa suomalaisia ratkaisuja paikalliseen kontekstiin.
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TUNISIA
TUNISIA
Pääkaupunki ....................................................................................................................... Tunis
Väkiluku ........................................................................................................................ 11,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 39.88 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................12,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.3 %
Inflaatio................................................................................................................................. 4.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ......... 10 % |25.9 % |63.5 %
Työttömyysaste .................................................................................................................. 13 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................67.3 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 88
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Tunisian talouden tilanne on kaksijakoinen. Useiden vaikeiden vuosien jälkeen talouskasvu
on lähtenyt käyntiin, ja vuodelle 2018 ennustetaan kolmen prosentin kasvua. Samalla makrotalouden riskit ovat kuitenkin edelleen korkeat ja julkinen talous edelleen heikossa tilassa.
Maan talouden uudistaminen ei vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen ole edennyt poliittisten
uudistusten tahdissa vaan jäänyt muiden huolien jalkoihin. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan
tahtoa ja uskallusta tehdä vaikeita taloudellisia päätöksiä sekä kykyä ylläpitää yhteiskuntarauha ja vakaa turvallisuustilanne. Tunisia on saanut ja saa edelleen runsaasti kansainvälistä tukea
yhteiskunnallisten uudistusten läpiviemiseksi. Suuriin infrastruktuurihankkeisiin on tarjolla
kansanvälistä lainarahaa, ja myös EU tukee Tunisiaa merkittävästi myös kehitysavun turvin.
Vaikka Tunisian taloudellinen tilanne ja liiketoimintaympäristö ovat haasteellisia, maan uudistustarpeet sekä niihin tarjolla oleva kansainvälinen rahoitus luovat taloudellisia mahdollisuuksia ulkomaisillekin yrityksille. Erityisesti suomalaiselle teknologiaosaamiselle olisi paljon
kysyntää Tunisiassa nyt kun uusia ja innovatiivisia ratkaisuja etsitään talouden murrosvaiheessa. Erityisesti uusiutuvan energian, jätteenkäsittelyn, vesiteknologian alalla riittää haasteita
ratkottavasti. ICT-sektorilla edetään maassa nyt vauhdilla ja suomalainen asiantuntemus ja
ratkaisut voisivat hyvin olla toteutettavissa niin Tunisiassa kuin muuallakin Pohjois-Afrikassa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Tunisian taloudellinen tilanne on ollut hauras vuoden 2011 vallankumouksesta ja sitä seuranneista epävakaista
vuosista lähtien. Vuonna 2017 kansantaloudessa nähtiin vihdoin toivottuja toipumisen merkkejä, ja talouskasvun odotetaan edelleen vahvistuvan vuonna 2018. Vuonna 2017 bruttokansantuote kasvoi 2,3 prosenttia, ja
kuluvalle vuodelle ennustetaan kolmen prosentin kasvua. Kasvua on vauhdittanut erityisesti maatalouden hyvä
satokausi, viennin elpyminen sekä lisääntyneet investoinnit. Tulevan turistikauden uskotaan olevan edellisiä
vuosia parempi länsimaisten turistien odotetun paluun myötä.

Saana Kyröläinen toimii edustuston päällikön sijaisena Suomen Tunisin suurlähetystössä.
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Tunisian talous on kuitenkin hataralla pohjalla kunnes kipeästi tarvittavia talousuudistuksia saadaan tehtyä.
Siinä missä Tunisian poliittinen siirtymä kohti demokratiaa on edennyt myönteisesti, talouden kehittäminen
on jäänyt muiden huolien jalkoihin ja poliittisten ja taloudellisten intressien panttivangiksi. Hallitukset ovat
vallankumouksen jälkeen olleet lyhytikäisiä eikä vaikeaan sosio-ekonomiseen tilanteeseen ole pystytty löytämään ratkaisuja. Yksi suurimpia taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia on edelleen korkea työttömyys;
työttömyysprosentti on keskimäärin 13, maaseudulla se on kaksinkertainen. Työttömyys on aiheuttanut sosiaalisia levottomuuksia ja lakkoiluja monin paikoin. Sosiaaliset levottomuudet ja lakkoilut sekä hallinnon
kehittymättömyys ja raskas byrokratia asettavat esteitä kasvulle. Nykyinen talouskehitys ei riitä vastaamaan
sosio-ekonomisiin haasteisiin eikä ongelmiin ole nopeita ratkaisuja. Koulutetuille nuorille pitäisi löytää muitakin työllistäjiä kuin valtio, ja syrjäseutujen kehittämiseen olisi panostettava, jotta taloudellinen toiminta
ja sen työllistävä vaikutus jakautuisi tasaisemmin. Päähuomion ovat viime vuosina saaneet vakavat turvallisuushaasteet, ja turvallisuustilanteen nyt vakauduttua huomio on uudelleen siirtymässä talouden haasteisiin.
Siinä missä yksityisellä sektorilla on nähtävissä piristymisen merkkejä, on maan julkinen talous edelleen suurissa vaikeuksissa ylisuuren julkisen sektorin takia, esimerkiksi palkkarasite suhteessa valtion budjettiin on yksi
maailman suurimmista. Tunisia on velkaantunut viime vuosina vauhdilla ja julkinen velka on noussut jo 71
prosenttiin bruttokansantuotteesta. Koska maan maksukyky on ollut heikko, se on joutunut turvautumaan niin
Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n, EU:n kuin muidenkin kansainvälisten rahoittajien lainapaketteihin budjettivajeensa paikkaamiseksi. Tulopuolella ongelmana on muun muassa veronkeruun tehottomuus. Harmaan
sektorin arvo Tunisiassa on useiden arvioiden mukaan yli 50 prosenttia bruttokansantuotteesta. Perusteellisen
verouudistuksen sijaan hallitus joutui vuoden 2018 budjetissa turvautumaan arvonlisäverokantojen korotukseen, mikä puolestaan heikensi välittömästi kuluttajien ostovoimaa. Hintojenkorotukset näkyivät alkuvuodesta
protesteina ympäri maata. Inflaatio saavutti maaliskuussa 2018 jo 7,6 prosenttia, ja pitkään jatkunut hintojen
nousu on saanut keskuspankin korottamaan ohjauskoron 5,75 prosenttiin. Kansa ja päättäjät ovat katsoneet
huolestuneena myös Tunisian dinaarin ulkoisen arvon heikkenemistä jopa 20 prosenttia vuodessa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi valuutan olevan kuitenkin edelleen yliarvostettu ja kehottaa vapaampaan
valuuttapolitiikkaan. Heikentynyt dinaari on kuitenkin osaltaan auttanut tasapainottamaan kaupan epätasapainoa; suuri kauppavaje on ollut yksi talouden suurista huolenaiheista.
Suurin osa Tunisian viennistä suuntautuu EU:n alueelle, suurimmat kauppakumppanit ovat Ranska, Italia ja
Saksa. Euroopan ulkopuolisista maista suurimmat kauppakumppanit ovat naapurimaat Algeria ja Libya, jotka
kilpailevat seuraavista sijoista Espanjan ja Belgian kanssa. Vuonna 2017 Tunisian viennistä yli 78,5 prosenttia
suuntautui EU:n alueelle. Tuonti EU:sta muodosti 54,3 prosenttia kokonaistuonnista. Tilastoissa Tunisia on
EU:n 36. suurin kauppakumppani. Kaupan volyymi EU-maiden kanssa on 20,6 miljardia euroa vuosittain. EU:n
alueelle tuodaan Tunisiasta koneita, tekstiilejä ja vaatteita sekä polttoaineita ja kaivostuotteita. EU-maiden
vientituotteet Tunisiaan ovat puolestaan koneita, polttoaineita, kaivostuotteita ja kemikaaleja. Lokakuussa
2015 aloitettiin neuvottelut EU:n ja Tunisian vapaakauppa-alueesta (DFCTA). Neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa ja ne ovat edenneet hitaasti. Kuluvan vuoden aikana on kuitenkin tarkoitus aktivoida neuvotteluja
järjestämällä kaksi neuvottelukierrosta.
Tunisian kokonaisvienti kääntyi lievään kasvuun vuonna 2017 useamman vuoden laskun jälkeen. Aikaisempaa laskusuhdannetta selittävät osaltaan kysynnän lasku sekä Euroopan unionin alueella että sekasortoisessa
naapurimaassa Libyassa. Toisaalta myös kotimaan tuotanto on kärsinyt kehittymättömästä tuotantojärjestelmästä, lakkoiluista ja vientimekanismien puutteista. Viennin kasvua selittävät erityisesti hyvä vuosi maataloudessa sekä EU-maiden kysynnän kasvu Tunisialle merkittävillä valmistavan teollisuuden aloilla. Suurta
kauppavajetta selittävät erityisesti energian ja raaka-aineiden tuonti, mutta myös kasvanut elintarvikkeiden
ja kulutushyödykkeiden tuonti. Tunisian kauppataseen alijäämä oli 16 prosenttia vuonna 2017. Viime aikoina
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Suomen ja Tunisian välinen kauppa
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huolta on aiheuttanut Tunisian valuuttavarantojen alhainen taso, ja maan tuontikate on laskenut alle kriittisenä pidetyn 90 päivän rajan.

Suomen ja Tunisian välinen taloudellinen vaihto
Suomen kauppa Tunisian kanssa on tällä hetkellä varsin vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2017 lopussa Tunisia
oli Suomen 72. tärkein kumppani. Vastaavasti tuontitilastoissa Tunisia oli sijalla 73. Vienti Tunisiaan oli vuonna
2017 noin 42,39 miljoonaa ja tuonti 15,37 miljoonaa euroa, mikä on yli 22 prosentin kasvu edelliseen vuoteen
verrattuna. Kauppavaihto kasvoi molempiin suuntiin edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeimpiä vientituotteita
Suomesta Tunisiaan ovat raaka-aineet, jotka liittyvät puuteollisuuteen. Suomeen tuodaan Tunisiasta erinäisiä
valmistavaroita kuten vaatteita.
Suomalaisyritysten läsnäolo Tunisiassa on vielä melko vähäistä. Suomen maakuva Tunisiassa on myönteinen,
mutta tuntemus Suomen tarjoamista mahdollisuuksista ei ole laajaa. Koulutussektorin osaaminen on tunnustettua ja samoin ICT-sektori.
Erityisesti suomalaiselle teknologiaosaamiselle olisi paljon kysyntää Tunisiassa nyt kun uusia ja innovatiivisia
ratkaisuja etsitään talouden murrosvaiheessa. Vuonna 2016 julkaistun viisivuotissuunnitelman yksi päätavoitteista on luoda Tunisiasta talouden solmupiste, mikä edellyttää panostusta korkeaan teknologiaan ja ICT-osaamiseen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Lisäksi uusiutuvan energian, jätteenkäsittelyn, vesiteknologian
alalla riittää haasteita ratkottavasti. Suomalainen asiantuntemus ja suomalaiset ratkaisut voisivat hyvin olla
toteutettavissa niin Tunisiassa kuin muuallakin Pohjois-Afrikassa. Start up -toiminnan tukemiseen on panostettu ja kokemuksia on haettu myös suomalaistoimijoilta. Tunisian koulutusjärjestelmää uusitaan viiden vuoden
aikajänteellä, mikä sekin luo paljon kaupallisia mahdollisuuksia. Toki on selvää, että markkinoillepääsy vaatii
työtä, usein paikallisen kumppanin ja sisältää monia haasteita eikä ole luonnollisestikaan riskitöntä.
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Kansainväliset rahoituslaitokset ovat sitoutuneet Tunisian tukemiseen mittavilla lainaohjelmilla. Onkin hyvä
muistaa, että muun muassa Afrikan kehityspankki (AfDB), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD)
sekä Euroopan investointipankki (EIB) ovat kaikki myös suomalaisten yritysten käytettävissä yhteistyöhankkeisiin Tunisiassa. Rahoituslaitosten avulla tuetaan yritysten investointeja, infrastruktuurihankkeita ja jatkossa
myös start up -toimintaa ja innovaatioita (EIB) ja tietyin ehdoin myös teknisen avun ohjelmia. Tarkempia tietoja rahoituslaitosten prioriteeteista, lainaohjelmista sekä uusista rahoitettavista hankkeista löytyy rahoituslaitosten nettisivuilta. Suomen päässä Finnpartnership tukee suomalaisyritysten liikekumppanuushankkeita
Tunisiassa. Tunisiasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös Business Finlandin Beam-ohjelmaan sekä
Finnveran rahoitusmahdollisuuksiin. EU:n Twinning ja TAIEX -instrumentit ovat nekin suomalaisten toimijoiden käytettävissä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Arabikevään aloittaneesta Tunisian vallankumouksesta on nyt kulunut yli seitsemän vuotta. Monilta osin hyvin
edennyt demokratian vakauttamisprosessi on edelleen käynnissä, sillä uudistusten toimeenpano on ollut ajoittain hidasta. Maassa on moderni perustuslaki, ja sekä presidentti että parlamentti on valittu demokraattisin
vaalein. Hallinnon hajauttaminen on vienyt suunniteltua kauemmin, mutta toukokuussa 2018 valittiin myös
kunnallistason johto ensimmäistä kertaa vapailla vaaleilla. Samalla kunnille annetaan enemmän päätösvaltaa
ja resursseja, minkä toivotaan osaltaan korjaavan syrjäseutujen kurjistunutta tilannetta ja alueiden välistä
eriarvoisuutta.
Demokratian ensi vuodet ovat olleet Tunisialle haastavia. Epävakaa alueellinen tilanne, erityisesti Libyan pitkään jatkunut konflikti, sekä sisäiset turvallisuushaasteet eivät ole edesauttaneet prosessia. Dramaattiset
terrori-iskut Tunisiassa 2015 sekä turvallisuustilanteen vakauttaminen veivät päättäjien päähuomion iskuja
seuranneiden vuosien ajan. Iskuista kärsinyt turismi, keskeisten kauppakumppaneiden vaatimaton talouskehitys vallankumouksen ensi vuosina sekä talouden vanhat rakenteet veivät maan talouden kohti kriisiä.
Tunisian keskeisenä haasteena on edelleen vallankumouksen taustalla olleisiin sosio-ekonomisiin haasteisiin
puuttuminen. Vallankumouksen jälkeisten levottomien vuosien jälkeen politiikassa on pyritty konsensuksen
löytämiseen läpi poliittisen kentän. Tämä on ajoittain johtanut päätöksenteon lamaantumiseen ja uudistusprosessin hidastumiseen. Toisaalta voidaan sanoa, että yhteistyö vapaamielisen pääministeri- ja presidenttipuolue Nidaa Tounesin ja islamistisen Ennahdan välillä toimii yllättävänkin hyvin. Kapuloita rattaisiin lyö usein
vahva ammattiliittojen keskusjärjestö UGTT, eikä suurinta työnantajien edustajaa UTICAa voida sitäkään pitää
taloudellisten rakenteiden uudistamista vauhdittavana toimijana. Myös vuoden 2019 parlamentti- ja presidentinvaalit alkavat jo näkyä poliittisessa päätöksenteossa.
Korkea työttömyys on niin taloudellinen kuin yhteiskunnallinen haaste. Huolestuttavaa on erityisesti korkeakoulutettujen ja nuorten työttömyys. Erilaiset lakot ja mielenilmaukset näivettävät edelleen taloutta ja niistä
kärsivät eniten palvelualojen ja alihankinnan yritykset. Erityisesti maan taloudelle tärkeän fosfaattisektorin
lakot ovat olleet taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä. Näköalattomuus ajaa nuoria harkitsemaan maastamuuttoa, mitä voidaan pitää pitkällä tähtäimellä talouden näkymiä heikentävänä tekijänä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Tunisia on WTO:n jäsen vuodesta 1995 eikä sillä ole kauppakiistoja vireillä. EU:n ja Tunisian välinen assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 1995 ja se tuli voimaan 1998. Sopimuksen puitteissa on hyväksytty toimintasuunnitelma erityiskumppanuudesta (Priviledged Partnership), joka sisältää yhteisen sitoutumisen suhteiden kehittämiseen monella sektorilla mukaan lukien kauppa, kuljetukset ja energia. Assosiaationeuvostot järjestetään
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yleensä vuosittain. Tunisian ja EU:n välisen syvennetyn vapaakauppasopimusneuvottelujen (DCFTA) käynnistämisestä sovittiin vuonna 2012. Sopimuksella tavoitellaan vapaakauppa-alueen vaikutusten laajentamista
ja Tunisian markkinoiden integrointia EU:n markkinoihin. Neuvottelut käynnistettiin lokakuussa 2015, mutta
eteneminen on osoittautunut vaikeaksi. Tunisiassa on voimakkaita ennakkoluuloja sopimuksen vaikutuksista
ja EU:n taka-ajatuksista. Kansalaisyhteiskunta ja jopa työnantajapuoli on ottanut voimakkaasti kantaa sopimusta vastaan ja katsoo EU:n saavan Tunisian markkinoilla liian vahvan aseman. EU:n ja Tunisian hallituksen
tavoitteena on kuitenkin neuvottelutahdin tiivistäminen vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Tunisia on soveltanut joitakin kertoja viimevuoden aikana WTO:n mukaisia väliaikaisia suojatoimia pääasiallisena tavoitteenaan kauppavajeen kaventaminen. Vuoden 2017 lopulla keskuspankki muun muassa rajoitti
tuontia kattamaan tarkoitettujen luottojen saantia, millä oli vaikutusta myös eurooppalaisiin viejiin. Vuoden
2018 budjettilaissa taas korotettiin monia tuontitulleja merkittävästi. Rajoitteiden pääasiallisena kohteena
ovat kuitenkin olleet EU:n ulkopuoliset maat. Korotettuja tuontitulleja on esiintynyt puunjalostussektorin tuotteille. Pääoman vapaan liikkuvuuden alalla on havaittu rajoitteita esimerkiksi pääoman kotouttamisen osalta.
Tunisia on viime vuosina pyrkinyt uudistamaan investointilainsäädäntöään luodakseen ulkomaisille investoinneille houkuttelevammat olosuhteet. Investointeja koskeva laki, joka sisältää myös yritysten perustamista ja
verotusta helpottavia määräyksiä astui voimaan 1.4.2017. Määräysten yksinkertaistaminen yleensäkin hallinnossa ja ulkomaankauppaan liittyvissä käytännöissä on jatkossa tärkeä tavoite. Tavoitteeseen pääsemisessä
on kuitenkin vielä matkaa, sillä samanaikaisesti maahantuontiin on luotu uusia byrokraattisia prosesseja, jotka
ovat luoneet niin epävarmuutta kuin hidasteita kaupalle. Verojärjestelmän uudistaminen ja hintatukijärjestelmän poistaminen erityisesti energiasektorilta ovat tärkeitä tavoitteita.
Suomi ja Tunisia ovat pitkään neuvotelleet verosopimuksesta kaksoisverotuksen välttämiseksi, mutta neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet sopimukseen. Suomella on voimassaoleva investointisopimus Tunisian kanssa.
Sääntely-ympäristön ennustamattomuus sekä edelleen hauras turvallisuustilanne ovat laskeneet intoa uusiin
investointeihin. Vuoden 2017 lopulla Tunisia koki myös kovat poliittisen iskun joutuessaan EU:n veroparatiisimaiden mustalle listalle. Maan hallitus ryhtyi kuitenkin välittömästi korjaaviin toimiin, joiden seurauksena
maa voitiin vuoden 2018 alussa siirtää harmaalle listalle. Samassa yhteydessä Tunisia sitoutui yhtenäistämään
yritysten verotusta tiiviillä aikataululla. Tämä merkitsee luopumista siirtymäkauden kuluessa niin sanotusta
off-shore -regiimistä kokonaan. Tämä mahdollistaa sen, että maa voidaan tulevaisuudessa poistaa kokonaan
veroparatiisien listalta.
Tunisian sijoitus Doing Business-listalla on 88. Hallituksen tavoitteena on ottaa konkreettisia askelia sijoituksen
parantamiseksi muun muassa leikkaamalla tarvittavien lupien määrää sekä lyhentämällä yrityksen perustamiseen tarvittavaa aikaa. Yritysten perustamisen helppoutta arvioivassa tilastossa Tunisia sijoittuu vasta
sijalle 100/190. Tähän on syynä vaadittavien käytäntöjen monimutkaisuus eri viranomaisissa mukaan lukien
tulli. Sähköistä pankkitoimintaa vasta kehitetään. Myös online-palvelut ovat varsin vaatimattomalla tasolla.
Julkisen ja yksityisen sektorin kaupallista yhteistyötä helpottava Public Private Partnership -laki on hyväksytty,
mutta sitä ei ole laajasti hyödynnetty. Julkisten hankintojen ja tarjouskilpailujen aineisto on usein vaikeasti
saatavissa ja ranskankielistä.
Kansainväliset rahoituslaitokset ovat vahvasti läsnä Tunisiassa ja tarjoavat hankerahoitusta lähinnä suurille
hankkeille. Euroopan investointipankki (EIB) tukee Tunisiassa laajasti erilaisia isoja infrastruktuurihankkeita,
kuten jätteenkäsittelylaitosten sekä jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen.
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ISRAEL
ISRAEL
Pääkaupunki .............................................................................................................Jerusalem
Väkiluku ...........................................................................................................................8,3 milj.
BKT .........................................................................................................................348 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................36,200 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.1 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......2.3 % | 26.6 % | 69.5 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 4.3 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................92.3 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 54
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Maailman innovaatio- ja kilpailukykyrankingeissa kärkisijoille sijoittuva Israel panostaa entistä vahvemmin start-up- ja hi-tech maan maineeseensa 70-vuotisjuhlavuonnaan. Tämä tekee
Israelista puoleensavetävän kohteen vastaavilla kentillä toimiville suomalaisyrityksille. Riskipääomayritysten moninaisuus sekä valtion kasvava huomio ja promootio innovaatiolle ylläpitävät kiinnostusta ja luovat mahdollisuuksia yhteistyölle. Myös elintarvikkeiden osalta tuonnin
sääntelyn keventäminen avaa uusia mahdollisuuksia kasvavalle kansainväliselle yhteistyölle,
ja myös suomalaisille viejille. Israelin vilkkaat riskipääomamarkkinat voivat tarjota myös Suomelle uusia avauksia.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Israel on jatkanut vahvaa kasvuaan vuodesta 2016, jolloin bruttokansantuote nousi neljällä prosentilla. Vuonna
2017 luku oli 3.4 prosenttia, ja odotettu kasvu vuodelle 2018 on samoissa lukemissa.
Markkinatoiminnan keulana toimii kotimainen kysyntä, jota tukee elvyttävä verotus- ja rahapolitiikka. Vahva
työllisyys, alhainen inflaatio ja vähimmäispalkkojen nousu ovat nostaneet kysyntää ja kulutusta. Työttömyys
on vähentynyt noin neljään prosenttiin - lähes täystyöllisyyteen - ja työvoimavajaukset ovat levinneet kaikkiin
talouden sektoreihin. Edellisinä vuosina vajausta oli lähinnä korkean teknologian aloilla ja korkeasti koulutettujen työntekijöiden joukossa. Toisaalta kansainvälinen vienti on ollut suhteellisen vähäistä johtuen maltillisesta
maailmankaupan kasvusta ja hintakilpailukyvyn heikkenemisestä shekelin arvonnoususta johtuen. Hi-tech
sektorin johtama palveluvienti on kuitenkin ollut hyvin kannattavaa, ja on nykyään 42 prosenttia kokonaisviennistä (verrattuna alle 30 prosenttiin vuonna 1995). Huolimatta merkittävästä valuuttakurssimuutoksesta
vuodesta 2005 lähtien markkinaosuusmenetykset ovat vähäiset verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin.
Tämä kokonaisvaltaisesti vahvistunut suorituskyky on parantanut Israelin rahoitusvakautta.

Kaupallis-taloudellinen harjoittelija Hannele Hupanen työskentelee Suomen Tel Avivin suurlähetystössä.
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Julkisen talouden alijäämä laski 2,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2016, mikä on
- alhaisin vuoden 2008 jälkeen. Merkittävien lyhytaikaisten verotulojen ansiosta, jotka johtuvat muun muassa osinkojen alhaisesta verokannasta ja Mobileyen Intelille myynnistä saaduista verotuloista, alijäämä laski
edelleen 2,0 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2017. Sen ennustetaan kasvavan 2,9
prosenttiin vuonna 2018, mikä puolestaan johtaa rakenteellisen tasapainon heikkenemiseen ja hidastaa julkisen velan vähenemistä. Ylimääräinen prosentti bruttokansantuotteesta on kohdennettu koulutukseen, terveydenhuoltoon ja ikääntyneiden ja vammaisten avustuksiin, mikä toteutuessaan voi edistää monipuolista ja
inklusiivista taloudellista kasvua.
Israelin panostukset muihin sektoreihin armeijan menoja lukuun ottamatta ovat kuitenkin edelleen OECD:n
alhaisimmat vuoden 2017 lisäyksistä huolimatta. Alhaiset allokoinnit erityisesti koulutuksen, julkisten investointien ja hyvinvoinnin saralla rajoittavat valtion kykyä pienentää huomattavia sosioekonomisia eroja. Jotta
maan taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet voidaan parhaiten mukauttaa, OECD:n mukaan nykyisen finanssipolitiikan mukaista menojen kasvun enimmäismäärää olisi nostettava. Samaan aikaan Israelin olisi säilytettävä
liikkumavaraa finanssipolitiikassa ottaen huomioon sen erityinen geopoliittinen tilanne. Siksi tärkein haaste
on säilyttää finanssipoliittinen varovaisuus ja jatkaa julkisen velan pienentämistä samalla lisäten julkisia varoja
parantamaan koulutuksen tuloksia, infrastruktuuria ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Erityisesti koska vuoden
2017 alijäämän väheneminen on pääosin tilapäistä, pysyvät veronalennukset tai rahoittamattomat menojen
korotukset heikentäisivät keskipitkän aikavälin julkisen talouden asemaa.
Yleisesti talouden kasvua saattavat heikentää esimerkiksi shekelin arvonnousun jatkuminen edelleen tai geoja ulkopoliittisen ympäristön muutokset. Israelin talous nauttii viidettätoista perättäistä vuotta taloudellista
kasvua ja on sopeutumiskykyinen. Vakautta edistävänä tekijänä mainittakoon myös kannattavat ja luotettavat
pankit, joilla on vain vähän luottotappioita ja korkea likviditeetti. Kiinteistömarkkinoiden vuodesta 2007 lähes
kaksinkertaistuneet hinnat kuitenkin altistavat kasvavasti rahoitusalaa myös riskeille.
Suurimpiin yrityskauppoihin vuonna 2017 kuului israelilaisen itseohjautuvan ajamisen sovelluskehittäjän
Mobileyen myynti Intelille 15.3 miljardilla dollarilla. Tammikuussa 2018 Intel esitteli jo ensimmäisen itseohjautuvan automallinsa perustuen Mobileyen teknologiaan.
Israelin maakaasumarkkinat ovat myös pöydällä tulevia investointeja varten – etenkin Leviathan-kaasukentän (580 miljardia kuutiota) odotetaan aukeavan kaupalliselle toiminnalle vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuonna 2013 Israel hyväksyi linjauksen kaasuviennille, joka mahdollistaa 40 prosentin viennin uusista
kaasuesiintymistä. Jo toiminnassa oleva Tamar-kaasukenttä (305 mrd kuutiota) täyttää 95 prosenttia Israelin
energiatarpeesta, ja Leviathan avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille. Hanke on suurin koskaan yksityisesti rahoitettu infrastruktuuriprojekti Israelissa. Amerikkalainen Noble Energy ja sen israelilaiset
yhteistyökumppanit ovat jo investoineet 3.75 miljardia dollaria projektiin, josta on tällä hetkellä toteutettu
noin 30 prosenttia. Kaasukentistä johtuvan 60 prosentin laskun energian tuonnissa arvioidaan kasvattaneen
bruttokansantuotetta 1.1 prosenttia vuodesta 2013. Uusien maakaasuprojektien kaavaillaan avaavan uusia
potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia erityisesti Israelin naapurimaiden kanssa. EastMed Pipeline Project–hankkeen eli uuden kaasuputken rakentamisprojektin aloitus edistäisi Israelin, Kyproksen, Kreikan ja Italian
taloudellisia suhteita. Se myös helpottaisi Välimeren kaasuvarojen vientiä Eurooppaan. Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin maiden välillä 2017 lopulla, ja lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 2018 aikana.
EU-komissio seuraa myös projektia ja on ollut osana keskusteluja.
Merkittävä yhteistyöprojekti Israelille on myös Israelin alueellisen yhteistyön ministeriön johtama Jordan
Gateway-projekti, jonka ideana on yhdistää maiden välisen rajan molemmille puolille rakentuvat teollisuus- ja

66

Israel

Suomen ja Israelin välinen kauppa
2013-2017
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa

Osuus kokonaisviennistä %

300
0,4
250
200

0,3

150

0,2

100
0,1

50
0

2013

2014

2015

2016

2017

0,0

Lähde: Tullihallitus

erityisosaamis-”kuplat”, joiden välillä työntekijöiden ja tavaroiden liikkuminen on esteetöntä. Alueen odotetaan
tarjoavan 10,000 uutta työpaikkaa sekä avaavan mahdollisuuksia myös kansainväliselle investoinnille, erityisesti Israelin puolen kehityksessä, jonka suunnittelu avataan kansainväliselle tarjouskilpailulle kesällä 2018.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Israelin talous ja talouspolitiikka säilyvät suurilta osin Lähi-idän poliittisen ja geopoliittisen tilanteen vaikutusten ulkopuolella, vaikka alueen konfliktit määrittävätkin muita poliittisia suhteita ja päätöksentekoa. Pääministeri Benjamin Netanjahu johtaa edelleen Israelin hallitusta, vaikka korruptioepäilyt ja –tutkinnat sekä mielenosoitukset ovat jatkuneet. Korkeat elinkustannukset ja kiinteistöjen hinnat puhuttavat edelleen kansalaisten
keskuudessa, vaikka hallitus on yrittänyt ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.
Alueellinen yhteistyö on tärkeää Israelille, ja suhteiden rakentaminen ja parantaminen naapurimaiden kanssa
yhteistyö- ja infrastruktuurihankkeiden kautta on toistaiseksi ollut positiivista. Jordan Gateway-projekti Jordanian kanssa on lupaava, ja Egyptin kanssa on suunniteltu yhteistyömahdollisuuksia desalinaatiolaitosten ja
energiantuotannon merkeissä. Yhteistyö EU:n kanssa on Israelille tärkeää sekä poliittisessa että taloudellisessa
mielessä, ja EU onkin Israelin suurin liikekumppani tuonnin Israeliin ollessa 21.5 miljardia euroa ja viennin Israelista Eurooppaan ollessa 14.8 miljardia euroa vuonna 2017.

Sääntely-ympäristön kehitys
Asuntomarkkinat ja pankkisektori ovat olleet erityisesti tarkkailun ja reformin tarpeen alaisina, ja hallitus onkin tehnyt esityksiä elinkustannusten ja kiinteistöjen hintojen laskemiseksi. Esimerkiksi kiinteistöverotusta
on nostettu enemmän kuin yhden asunnon omistaville, ja tukea asunnon ostoon tietyille väestöryhmille on
ehdotettu.
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Luottomarkkinoita haluttaisiin avata ulkopuolisille kilpailijoille, jotta suuret pankit saataisiin erilleen luottoyhtiöistä ja jotta luoton saatavuutta ja monipuolisuutta voitaisiin kasvattaa. Kannattavia hi-tech markkinoita
halutaan tukea, sääntelyä pyritään vähentämään ja verokannustimia tarjotaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Israel Innovation Authority aloitti toimintansa vuonna 2017, ja sen tavoitteena on saada puoli miljoonaa työntekijää innovaatiosektorilla vuosikymmenen sisällä, mikä tarkoittaisi nykyisen määrän kaksinkertaistamista.
Tämän saavuttaakseen Israel Innovation Authority tähtää kansainvälisten yritysten osuuden lisäämiseen
maassa, israelilaisten yritysten kasvun tukemiseen start-upeista täyden arvoketjun omaaviksi yrityksiksi sekä
hi-tech työllisyyden laajentamiseen uusiin ryhmiin, kuten naisiin, arabeihin ja ultraortodokseihin. Kokeneita
insinöörejä pyritään työllistämään myös IT-alan ulkopuolella, erityisesti biotieteiden, kehittämiseksi.
Innovaatioon ja startup-yritysten kasvuun panostaminen Israelissa on mahdollisuus myös suomalaisille startup-yrityksille ja ”startup-vaihdolle” Israelin kanssa. Israelin riskipääomarahoittajat ovat erittäin aktiivisia ja
Suomi voi oppia paljon paikallisilta yrityksiltä sekä tutkia mahdollisia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.
Molempien maiden innovaatioekosysteemit kohtaavat monella tasolla, ja yhtymäkohtien vahvistaminen on
molemmille osapuolille hyödyllistä. Erityisesti tapahtumat kuten SLUSH ovat tärkeä mahdollisuus esitellä suomalaista osaamista sekä yhteistyömahdollisuuksia. Myös Israelissa järjestetään kansainvälisesti tunnettuja tapahtumia ja erityisosaamisen konferensseja erityisesti innovaation, rahoituksen ja korkean teknologian aloilla.
Israelin näkyvimpiä sektoreita investointien ja pääomasijoittamisen kannalta ovat mm. AI, data-analyysi,
kyberturvallisuus, älyliikenne, fintech ja biotieteet. Erityisesti älyliikenne ja älykkäät kaupunkiratkaisut ovat
yhtymäkohta Suomen ja Israelin välillä, sillä Suomi on toiminut alustana älyliikenteen kokeiluille sekä haluaa
panostaa sektorin tutkimus- ja kehitystyöhön kuten Israel.
Myös Israelin ruoka-ja elintarvikemarkkinoiden säätely edesauttaa Israelin ja Suomen välisiä yhteistyömahdollisuuksia, ja suomalaisen ruoan ja ruokatarvikkeiden tuonnille on kasvavaa kysyntää ja kiinnostusta Israelin
markkinoilla.
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IRAN
Pääkaupunki ..................................................................................................................Teheran
Väkiluku ............................................................................................................................82 milj.
BKT ..................................................................................................................... 427.7 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................20,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.5 %
Inflaatio...............................................................................................................................10.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......9.8 % | 35.9 % | 54.3 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................12.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................74.4 %
Doing Business Rank 2018.............................................................................................. 124
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Iranin talous on kooltaan maailman 18. suurin. Maan talouden ennustetaan kasvavan seuraavan
kahden vuoden aikana 4,5 – 5 prosentin vuosivauhdilla. Viimeisinä kahtena vuotena kasvu on
perustunut paljolti öljy- ja kaasutuotannon nostamiseen pakotteita edeltävälle ajalle. Tuotannon
nostaminen edelleen vaatii massiivisia investointeja uusille kaasu- ja öljykentille. Tämä ei onnistu ilman ulkomaista pääomaa. Vaikeudet rahaliikenteessä ovat hidastaneet ulkomaisten investointien tuloa Iraniin. Inflaation odotetaan pysyvän hieman alle 10 prosentin vuosivauhdissa.
Työttömyys pysyttelee 12,5 prosentin vuositasolla, ja nuorisotyöttömyys on lähes 30 prosentin:
luokkaa. Iranin 82-miljoonaisesta kansasta noin puolet on alle 30- vuotiaita. Iranin talous kaipaa
uudistamista, mutta reformeja ei ole lupauksista huolimatta saatu aikaan. Uudistukset edellyttäisivät vahvaa poliittista tahtoa ja yksimielisyyttä niiden välttämättömyydestä. Merkkejä
tällaisen konsensuksen syntymisestä Iranissa ei ole.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Ulkomaan kauppa on kehittynyt nopeasti vuoden 2016 JCPOA – sopimuksen (Joint Comprehensive Plan of
Action) astuttua voimaa. Erityisesti kauppa EU:n ja Iranin välillä on kasvanut vauhdilla. Vuonna 2017 Iran vei
Euroopan Unioniin yli 10 miljardin euron edestä (pääosin öljyä ja kaasua) ja toi EU:sta hieman enemmän, noin
10,5 miljardin euron arvosta. Kasvu Iranista viennissä oli noin 85 prosenttia ja tuonnissa Iraniin 31. Useiden
EU–maiden kauppavaihto Iranin kanssa tapahtuu molempiin suuntiin. Tuonti Iranista voi olla jopa moninkertaista verrattuna vientiin Iraniin. Esimerkiksi Kreikka, Italia, Ranska ja Espanja ostavat öljyä ja kaasua Iranista
miljardeilla euroilla. Suomen kauppavaihto on lähes ainoastaan vientiä Iraniin, sillä Suomi ei osta öljyä tai
kaasua Iranista. Muita Iranin tärkeitä kauppakumppaneita ovat perinteisesti Kiina, Etelä – Korea ja Intia. Näistä
maista useat maat niin sanottua barter - kauppaa eli maksavat öljy- ja kaasuostonsa tavaroilla ja palveluilla
eikä rahalla. Nousevia kauppakumppaneita ovat muun muassa Venäjä, Turkki ja Qatar.
Kauppa Suomen ja Iranin välillä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2017 tavaraviennin arvo Suomesta Iraniin oli 115 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna melkein 50 prosenttia. Vuoden 2017 aikana tapahtui
muutos Iranissa toimivissa suomalaisissa yrityksissä. Suuret yritykset kasvattivat myyntejään ja Iraniin pyrkivien

Lähetystöneuvos Pirjo Välinoro työskentelee edustuston päällikön sijaisena ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija
Kimmo Laaksonen Team Finland–koordinaattorina Suomen Teheranin suurlähetystössä.
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pk-yritysten määrä väheni. Syinä tähän ovat muun muassa rahaliikenteen vaikeudet, määräysten noudattamisen
(compliance) tutkinnan kustannukset, resurssit ja rahoitus. Merkittävimpiä vientialoja ovat energiateollisuuden
laitteet, metsäteollisuuden tuotteet, ICT, kaivosteollisuuden laitteet, terveysteknologia, maatalous ja vesiteknologia sekä cleantech. Tuonti Iranista Suomeen on vähäistä ja kauppatase on vahvasti positiivinen Suomelle.
Pääasiassa suomalaiset yritykset toimivat Iranissa paikallisen edustajan kautta. Muutama yritys on tehnyt
suoran investoinnin Iraniin ja joitain yhteisyrityksiä ( joint venture) on myös perustettu. Kymmenkunta suomalaisyritystä on perustanut tytäryhtiön Iraniin.
Suurin riski Iranin kansainväliselle kaupalle on USA:n vetäytyminen ydinsovusta eli JCPOA–sopimuksesta. 8.5.2018
USA ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta yksipuolisesti. Samalla se ilmoitti asettavansa aiemmin voimassa olleet
pakotteet uudelleen voimaan ja ilmoitti lisäksi uusista pakotteista. Muut sopimuksen osapuolet ovat käynnistäneet keskustelut, kuinka sopimus voitaisiin pitää voimassa, vaikka USA siitä onkin vetäytynyt. USA on osaltaan
vaatinut kaikkia muita maita osallistumaan pakotteisiinsa ja uhannut niin sanotuilla sekundäärisillä pakotteilla.
Yrityksille, jotka toimivat USA: n markkinoilla, tulee olemaan erittäin vaikeaa toimia samaan aikaan Iranissa. Jos
sopimus raukeaa, voi se johtaa Iranin ydinohjelman uudelleen käynnistämiseen. Myös kesällä 2018 tapahtuva
FATF: n (Financial Action Task Force) tekemä arviointi Iranin rahoituslaitoksilta vaadittujen muutosten toteuttamisesta voi johtaa pakotteiden uudelleen asettamiseen, jollei muutoksia ole tehty tai muutokset eivät ole
riittäviä. Suurimmat erimielisyydet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä. Muita riskejä ovat
ulkomaisten investointien hidas tulo Iraniin, valuutan arvon aleneminen, rahaliikenteen ja kaupan rahoituksen
vaikeudet, kasvava budjettivaje sekä pinnan alla kytevä tyytymättömyys muutosten hitauteen.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Maltillinen presidentti Rouhani sai toukokuussa 2017 pidetyissä presidentinvaaleissa vahvan mandaatin toiselle kaudelleen. Rouhanin mahdollisuuksia tehdä lupaamiaan uudistuksia heikentää kuitenkin Iranin konservatiivien ja maltillisten välinen valtakamppailu maan politiikan linjasta. Iranin avautumisen ulospäin ei uskota
tapahtuvan kovin nopeasti. Ydinsovun tulevaisuus vaikuttaa myös ratkaisevasti tulevaan kehitykseen.
Sisäinen valtataistelu aiheuttaa poliittisia jännitteitä Iranissa ja ne ovat olleet kasvussa vuoden 2018 alusta
alkaen. Tammikuussa ilmeni varsin laajoja mielenosoituksia, jotka paisuivat joillain alueilla mellakoiksi. Syynä
mielenosoituksille oli tyytymättömyys hallituksen talouspolitiikkaan ja erityisesti uuden budjettiehdotuksen
säästötoimiin. Ne kohdistuivat muun muassa ruuan ja polttoaineen tukiaisten pienentämiseen. Tämä taas iski
pahiten köyhempiin väestön osiin. Myöhemmin budjettia muutettiin ja esitetyt säästöt poistettiin. Muita syitä
mielenosoituksiin olivat öljytulojen käyttö, hallituksen politiikka osallistua sotiin Jemenissä, Irakissa ja Syyriassa, työttömyys, korruptio, epävirallisten rahoituslaitosten lupausten pettäminen ja jopa naisten huivipakko.
Mielenilmaukset tukahdutettiin ja tuhansia ihmisiä pidätettiin. Tilanne rauhoittui, mutta tyytymättömyys ei
poistunut. Uusia protesteja on ilmennyt paikallisesti myös veden käytöstä eri maakuntien välillä.
Valuutan heikkenemiseen yritetään puuttua
Huhtikuun alussa 9.4.2018 CBI (Iranin Keskuspankki) ilmoitti yhdistävänsä virallisen ja markkinakurssin. Dollarin kurssiksi asetettiin 42 000 Iranin rialia (IRR), kun sitä oli viime aikoina myyty markkinakurssilla, joka hipoi
60.000 IRR. Euron viralliseksi kurssiksi ilmoitettiin myöhemmin 51.800 IRR. Virallisen ja markkinakurssin yhdistämisestä on puhuttu pitkään, mutta sitä ei ole tehty, koska kahden kurssin välinen ero on ollut niin suuri.
Sysäyksen kurssien yhdistämiseen antoi Nouruzin eli iranilaisen uuden vuoden juhlan edellä tapahtunut Iranin
rialin nopea heikkeneminen. Ennen Nouruzia hallitus rajoitti kovan valuutan saantia yksityishenkilöille, koska
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persialainen uusi vuosi on vuoden kiivain matkustusaika. Hallituksen pyrkimyksistä huolimatta suurin osa iranilaisista matkustaa silloin ulkomaille. Juhlapyhien aikana viralliset rahanvaihtopisteet ovat kiinni, joten ihmiset
joutuivat vaihtamaan rahansa mustassa pörssissä. Tämä nostaa markkinakurssia kysynnän kasvaessa. Hallituksen mukaan rialin kurssi putosi kahden viikon aikana yli 10 prosenttia, mikä pakotti kurssien yhdistämiseen sekä
tiukkaan valvontaan. Valuuttakurssit voivat liukua 5-6 prosenttia Iranin kalenterivuoden aikana. Rialin arvon
suhteessa keskeisiin valuuttoihin arvioidaan heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana noin neljänneksen.
Kurssien yhdistämistä on yritetty Iranissa aiemmin, mutta siinä ei ole onnistuttu. Ero viiden vuoden takaiseen
tilanteeseen on se, että nykyään Iranin vienti on noussut 90 miljardiin dollariin ja tuonti on noin 50 miljardia
dollaria. Iranin kauppatase on siis reilusti ylijäämäinen ja kovaa valuuttaa tulee enemmän kuin sitä menee.
Näin ei ollut vuonna 2012.
Iranin hallitus yrittää säädellä tiukasti valuutan vaihtoa. Jokainen, joka saadaan kiinni valuutanvaihdosta muilla
kursseilla, katsotaan salakuljettajaksi ja tuomitaan samojen lakien mukaan kuin huumeiden salakuljettajat.
Lisäksi CBI ilmoitti, että yksityishenkilöillä on oikeus pitää hallussaan enimmillään 10 000 euroa tai sitä vastaava määrä muuta valuuttaa. Ylimenevä summa täytyy tallettaa pankkitilille tai myydä pankkijärjestelmässä.
Kaikki tuonti täytyy hoitaa ostotilauksilla, jotka käsitellään pankkijärjestelmässä. Kaikki vienti, joka tuo valuuttatuloja, täytyy vaihtaa rialeiksi laillisten kanavien kautta. Poikkeuksena on valuutan käyttö tavaran tuontiin
tai velkojen maksuun. Kun päätös kurssien yhdistämisestä tehtiin noin kuukausi aikaisemmin, on liian aikaista
arvioida, onnistuuko hallitus pyrkimyksissään. Iran ja sen kauppakumppanit Turkki, Intia ja Venäjä harkitsevat
kansallisten valuuttojen käyttöä kahdenvälisessä kaupassa dollarin sijaan. Turkin kanssa on edetty pisimmälle.
Iran käyttää jatkossa uskonnollisen johtajan päätöksestä taloudellisessa raportoinnissa euroa valuuttana, ei
dollaria.
Pankkien heikko tilanne
Sekä iranilaiset että ulkomaalaiset asiantuntijat pelkäävät, että Iranin pankkijärjestelmä on romahtamassa.
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Viimeisen vuosikymmenen aikana pankit ovat kärsineet pakotteista, korruptiosta, huonosta johtamisesta ja
puutteellisesta valvonnasta. Lisäksi viralliset pankit ovat joutuneet kilpailemaan epävirallisten rahoituslaitosten kanssa, jotka ovat vääristäneet tilannetta ja kilpailleet tallettajista katteettomilla korkolupauksilla. Myös
korruptio ja valtion puuttuminen pankkien toimintaan on johtanut miljardien dollareiden kumuloituneisiin
velkoihin, joilla ei ole katetta. (non performing loans, NPL). Tämä vaikuttanee pankkien tuloksiin vielä useiden
vuosien ajan.
Alueellinen tilanne
Alueellinen tilanne Lähi–Idässä on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan. Iranin ja Saudi – Arabian, shiiojen ja
sunnien, välinen jännitys on kasvanut. Iran ja Saudi-Arabia käyvät sijaissotaa Jemenissä, Irakissa ja Syyriassa ja
osittain myös Libanonissa. Myös USA:n, Venäjän ja Turkin osallistuminen aktiivisesti edellä mainittuihin sotiin
osoittaa sen, ettei enää voida puhua sisällissodista. Iran toimii aktiivisesti yhteistyössä Venäjän ja Turkin kanssa
Syyrian nykyisen regiimin ylläpitämiseksi.
Ihmisoikeustilanne
Ihmisoikeustilanne on säilynyt kehnona siitä huolimatta, että Iran lievensi 2017 syksyllä lainsäädäntöä, jonka
perusteella annetaan kuolemantuomioita huumerikoksista. Lievemmät lait ovat laskeneet teloitusten määriä
merkittävästi.
Uutena huolenaiheena ovat nousseet esiin ympäristö- ja kansalaisjärjestöaktivistien pidätykset. Syiksi pidätyksiin on ilmoitettu muun muassa vakoiluepäilyt vieraan vallan hyväksi. Iranin media on nostanut esiin joidenkin
pidätettyjen itsemurhat tuomioistuinkäsittelyä odotettaessa. Iranin presidentti on pyytänyt viranomaisia tutkimaan Iranin vankilaolojen turvallisuutta.
Edellisen hallinnon aikana keskeisissä tehtävissä olleita on pidätetty syytettynä korruptiosta ja valtion varojen
viennistä Iranin ulkopuolelle. Kaksoiskansalaisten asema on säilynyt ennallaan. Joitakin kaksoiskansalaisia on
tuomittu syytettynä vakoilusta pitkiin tuomioihin.
Naisten asema
Iranin perustuslaissa säädetään naisten asemasta ja oikeuksista. Maailman talousfoorumin Global Gender
Gap–indeksin mukaan Iranilla on vielä paljon tekemistä tasa-arvon saavuttamiseksi. Iran sijoittui 144 maan
joukosta sijalle 140. tasa-arvomittauksissa. Iranilla ei ole kansallista toimintasuunnitelmaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 toteuttamiseksi. Varapresidentti Ebdekarin johdolla on valmisteltu lakiehdotusta naisten oikeuksien parantamiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.
Iranin nykyisessä hallituksessa ei ole naisministereitä, mutta Iranin presidentin alaisuudessa toimii kaksi naista
varapresidentteinä: nais- ja perheasiain varapresidentti Ebtekar on entinen ympäristöministeri ja oikeudellisten
asiain varapresidenttinä toimii Joneidi. Iranin parlamentin 290 jäsenestä 17 on naisia.
Presidentti Rouhani on ilmoittanut tavoitteeksi nimittää hallituskauden aikana 30 prosenttia naisia johtaviin
virkamies- tai päällikkötason tehtäviin. Iranilla on tällä hetkellä yksi naissuurlähettiläs. Lehtitietojen mukaan
ulkoministeriö aikoo nimittää lisää naisia suurlähettiläiksi.
Vuonna 2017 naiset muodostivat 19 prosenttia Iranin työvoimasta. Naisten osuus Iranin työmarkkinoilla on
kasvanut 1990 jälkeen vain seitsemän prosenttia. Iranissa on 2,5 miljoonaa naispuolista yksinhuoltajaa, mutta
70 prosenttia heistä ei ole vakituisessa työssä. Naisilla ei ole juridisia esteitä harjoittaa liiketoimintaa. Iranissa
toimivat naisyrittäjäverkostot tai – järjestöt kertovat mielellään onnistumistarinoita naisista yritysjohtajina.
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Myös sosiaalinen media on mahdollistanut naisille paremmat mahdollisuudet liiketoimintaan. Taloudelliset
esteet voivat kuitenkin estää naisia saamasta yrityksen perustamiseen tarvittavaa rahoitusta. Käytännössä nainen ei voi tehdä työtä, jos hänen aviomiehensä ei sitä halua. Yksi este naisten kansainväliseen liiketoimintaan
osallistumiselle on myös se, ettei nainen saa matkustaa Iranin ulkopuolelle ilman miehensä lupaa. Toisaalta
ulkomaalainen mies, joka on iranilaisnaisen kanssa naimisissa, tarvitsee vaimonsa luvan matkustaakseen Iranin ulkopuolelle. Tunnettuja naisjohtajia ovat muun muassa Iran Airin toimitusjohtaja Farzaneh Sharafbhani
ja Iranin kansallisen öljy-yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja, varaministeri Marziyeh Shahyeh, menestyneen
Hani-ravintolaketjun Fatemeh Tarighat Monfared ja kansainvälisen rauhan ja ystävyyden instituutin johtaja
Yasamin Movayedi.
Noin kolmannes Iranissa solmituista avioliitoista päättyy eroon. Iran tiukensi 2015 avioerolakiaan siten, että
ennen avioeron saamista pariskunnan tulee käydä avioliittoneuvonnassa, jos kumpikin osapuoli haluaa erota.
Avioeron jälkeen omaisuus jaetaan avioliittosopimuksen mukaisesti. Lasten huoltajuus jää yleensä naiselle
siihen asti, kun poika täyttää 15 vuotta.
Korruptio
Transparency Internationalin korruptioindeksin mukaan Iran on sijalla 130/180. Yritykset, jotka toimivat Iranissa
tai aikovat investoida Iraniin, joutuvat todennäköisesti alttiiksi korruptiolle. Yleisimpiä korruption muotoja ovat
poliittisille päätöksentekijöille maksettavat lahjukset tai arvokkaat lahjat omien tavoitteiden saavuttamiseksi
kuten palveluiden, lupien tai julkisten hankintojen saamiseksi tai tuttavien ja sukulaisten suosinta. Rouhanin
hallitus on korostanut korruption kitkemisen tarvetta, mutta käytännön toimet ovat jääneet niukoiksi. Iranissa
on voimassa useita korruption vastaisia lakeja, mutta niiden toimeenpano ontuu.
Median vapaus
Maailman lehdistövapausindeksin (World Press Freedom) mukaan Iran on sijalla 165. Valtio valvoo uutistoimintaa ja tiedonvälitystä islamilaisesta vallankumouksesta lähtien. Iranin tiedotusvälineet, itsenäiset toimittajat ja kansalaisjärjestöt ovat tarkassa seurannassa ja voivat kohdata pelottelua tai toimittajia voidaan pidättää
ja tuomita pitkiin tuomioihin kriittisestä kirjoittelusta. Vapaan median on vaikea saada rahoitusta. Sosiaalisesta
mediasta on tullut pääkanava vapaalle uutisvälitykselle, tiedon jakelulle ja avoimelle poliittiselle keskustelulle
Iranissa. Varsinkin ulkoiranilaiset osallistuvat aktiivisesti somen kautta Iranin tilanteen kommentointiin. Hallitus pyrkii rajoittamaan vapaan median ja kansainvälisen median tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa. Iranissa
moni some - kanava, kuten Facebook ja Youtube, on kielletty. Iranin johto pyrkii kieltämään 40 miljoonan iranilaisen käyttämän somekanavan Telegramin. Syyksi on ilmoitettu sen monopoliasema. Iranilaisten toivottaisiin
käyttävän helpommin valvottavia iranilaissovelluksia. Myös Iraniin tuotavien matkapuhelimien rekisteröintiä
on tiukennettu 2018 alusta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Kauppaa edistäviä sopimuksia on solmittu Suomen ja Iranin välillä muutamia. Jo vuodesta 2004 asti on maitten välillä ollut voimassa investointisuojasopimus ja tulliyhteistyösopimus. 2017 sovittiin kaksoisverotuksen
estävästä sopimuksesta sekä suoran lentoliikenteen mahdollistavasta sopimuksesta.
Iran on protektionistinen talous. Korkein uskonnollinen johtaja kehotti uuden vuoden tervehdyksessään iranilaisia suosimaan kotimaisia tuotteita tuontitavaran sijaan. Hallitus suojelee omaa, osittain kilpailukyvytöntä
tuotantoaan korkein tullimaksuin tai vaatimuksin tuontitavaroiden kotimaisuusasteesta. Tuotepakkauksiin
voidaan vaatia tekstitystä farsin kielellä. Joitakin tuotteita koskee täydellinen tuontikielto. Muutokset voivat
olla hyvin nopeita ja ennakoimattomia. Joitakin tullimaksuja on asetettu takautuvasti. Hallitus on asettanut
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hintakaton joillekin tuontitavaroille. Tämä voi muodostua ongelmalliseksi Iranin valuutan rialin arvon alentuessa, mikä normaalitilanteessa aiheuttaisi tuontitavaran hinnan korotuksen. Hintakatto voi estää hinnan
korotuksen, mikä taas voi tehdä liiketoiminnasta kannattamatonta. Iranin hallitus pyrkinee näin saamaan
ulkomaiset yritykset korvaamaan tavaratuontinsa investoinneilla tuotantolaitoksiin Iranissa ja luomaan uusia
työpaikkoja Iraniin.
Yrityksille, jotka investoivat Iraniin, tarjotaan verohelpotuksia ja – vapauksia, jos Iranissa tuotettu tavara viedään
Iranin ulkopuolelle. Maahan on myös perustettu useita erityistalousalueita, joiden normaalia joustavampien
määräyksien avulla houkutellaan ulkomaisia investointeja.
EU ei ole voinut perustaa edustustoa Teheraniin eikä paikalla ole komission edustajaa, joka huolehtisi EU:n
yhteisen kauppapolitiikan ja EU-yritysten etujen ajamisesta. Yksittäiset jäsenmaat hoitavat Teheranissa yhteydenpidon paikallisviranomaisiin kaupanestetapauksissa. Tämä on hidas tie eikä pienillä EU-edustustoilla ole
välttämättä riittävästi resursseja tähän. Kaupan esteiden purkamisessa kuullaan vain harvoin onnistumisista
Iranissa. Kaikista kohtaamistaan kaupan esteistä yritykset eivät välttämättä informoi maansa suurlähetystöä.
Iran ei ole Maailman kauppajärjestön WTO: n jäsen. Iranin liittymisprosessi on edennyt hitaasti.
Vuonna 2017 EU:n tekemän kaupan ja investointien esteiden kartoituksen mukaan merkittävimmät kaupan
esteet Iranissa liittyvät seuraaviin kysymyksiin:
- Puutteellinen informaatio Iranin tuontimääräyksistä. Keskeinen ongelma on läpinäkyvyyden puute. Tuontia
koskevat muodolliset määräykset pohjautuvat harmonisoituun tullijärjestelmään (HST). Tuontitavaroiden tullitariffit löytyvät sivustolta www.tpo.ir. Tietoa kaupan ja investointien esteistä tai rajoituksista ei ole helposti
saatavilla. Tiedot saattavat olla ristiriitaisia. Kattavaa listaa tuotekohtaisista rajoituksista ei ole ja muutoksia
tapahtuu usein. Menettelytapoja koskevat poikkeussäännöt saattavat olla epäselviä. Useimmat tuonnin esteet
koskevat valmisteita, maatalous- ja kuluttajatuotteita. Erityisesti pk-yritykset ja niiden iranilaiset liikekumppanit ovat kohdanneet ongelmia. Sen sijaan isot teknologiaintensiiviset palveluyritykset, joilla on asiantuntemusta ja jotka hyödyttävät paikallista tuotantoa, ovat ilmoittaneet ongelmista vähemmän.
- Kotimaisen tuotannon tukemiseen liittyvät esteet, jotka juontavat juurensa Iranin niin sanotun vastarintatalouden pyrkimyksistä suojata kotimaista teollisuutta ulkoiselta kilpailulta. Ulkomaankauppaa pyritään
välttämään kotimaisten markkinoiden suosimiseksi ja kotimaisen tuotannon tukemiseksi. Jos paikallinen
tuotanto ei pysty vastaamaan kotimaiseen kysyntään, sallitaan rajoitettu tuonti erityisluvilla. Tuontiin voi
kohdistua arvo-, paino- tai määrällisiä rajoituksia. Joidenkin tuotteiden tuonti sallitaan, jos kotimaista tuotantoa ei ole. Tällöin tuoja tarvitsee ”No Domestic Production”-sertifikaatin. Kotimaista tuotantoa voidaan
myös tukea verovapauksin tai alemmin veroin. Tukea saavat erityisesti maatalous, teollisuus- ja kaivostuotanto sekä lääke- ja eläinlääkintäteollisuus ja myös varaosat. Iranin maatalousministeriö on tuonnin osalta
keskeinen päätöksentekijä.
- Tuonnin sääntelymääräyksiin, jotka koskevat usein tullitasoja. Tullitasot voivat vaihdella 5-55 prosentin
välillä. Iran pyrkii laskemaan myös tulliluokkien määrää. Korkeita tuontitulleja on erityisesti prosessoidulla maataloustuotteilla tai valmisteilla kuten jäätelöllä, pakastekasviksilla, juustolla, lihalla, vaatteilla ja it
-kaapeleilla. Iran voi soveltaa erityistä tulliluokitusta niin sanotuille ei-välttämättömille tuotteille, joiden
tullit voivat nousta 140 prosenttiin. Tuontiautojen tullit vaihtelevat 40 - 130 prosenttia riippuen moottorin
kapasiteetista. Ei-välttämättömien tuotteiden määrittely voi vaihdella tapauskohtaisesti.
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- Vientijärjestelmään, jonka mukaiset rajoitukset perustuvat joko uskontoon tai lakiin. Ensin mainitut rajoitukset
perustuvat islamilaisiin lakeihin, jotka kieltävät tiettyjen tavaroiden viennin. Jälkimmäisiä rajoituksia sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaan. Joidenkin tavaroiden vientirajoituksia perustellaan kotimaisten kuluttajien
tarpeilla, koska halutaan varmistaa kotimaisten tuotteiden riittävyys. Viejän kuluttaja- ja tuottajasuojajärjestölle (OPCP) maksamat tullit ja verot tuotteista, aineista ja osista, jotka käytetään vientitavaran valmistamiseen, voidaan palauttaa viejälle.
- Tuontirajoituksiin koskien ehdottomia rajoituksia tai kiellettyjä hyödykkeitä. Ehdottomat, tavaratuontia
koskevat rajoitukset voivat olla kolmenlaisia:
a) islamilaiseen lakiin perustuvat kiellettyjen tavaroiden ja
hyödykkeiden tuontirajoitukset
b) lakiin perustuvat määräykset koskien aseiden, ammusten,
huumeiden, ei-vakiintuneiden ja epäterveellisten tavaroiden tai radioaktiivisella aineella
kontaminoituneiden tavaroiden
tuontia tai
c) rajoitukset, joiden tarkoituksena on tukea kotimaista tuotantoa.
Viimeksi mainittu luokka koskee raaka-aineita ja tavaroita, joista on kotimaista tuotantoa, mutta rajoitukset
liittyvät niin sanottuihin tarpeettomiin tai ylellisyystuotteisiin. Tämän tuoteluokan määrittelystä vallitsee eniten tulkintoja.
Ehdottomasti kiellettyä tuontia ovat sellainen, joka ominaisuuksiensa perusteella, on vastoin islamilaisen lain
periaatteita tai voi olla uhka kansalliselle turvallisuudelle. Rajoitukset kohdistuvat usein tuotteisiin, jotka kilpailevat paikallisen tuotannon kanssa tai koskee lääkkeiden tuontia. Näin varsinaisen tuontiluvan saaminen voi
kestää pitkään sen jälkeen, kun tuoja on käynyt läpi auktorisointimenettelyn. Pitkä käsittelyaika voi normaalin
tuonnin sijaan voi kannustaa tuojaa turvautumaan rinnakkaistuontiin. Ehdottomien tuontirajoitusten piirissä
ovat kultakorut, rekan perävaunut, purkkioliivit, kosmetiikka ja jotkut maitotuotteet kuten jugurtti. Rajoitetusta
tai kielletystä tuonnista ei ole olemassa virallista listaa.
- Teknisiin kaupan esteisiin (TBT). Iranin markkinoille pääsy edellyttää, että tuojalla on kaupallinen lisenssi ja
sektoriministeriöstä saatava auktorisointi. Joissakin tuotekategorioissa tarvitaan erityislisenssi, joka haetaan sektoriministeriöstä, virastosta tai järjestöstä. Viranomaiset edellyttävät tuojalta sertifikaattia eläinja kasvinsuojelumääräysten (SPS) noudattamisesta. Tämä koskee erityisesti maatalous-, hygieniatuotteita,
kosmetiikkaa ja lääkkeitä. SPS-määräykset ovat Iranissa usein ehdottomia ja lainsäädäntöä sovelletaan
tiukasti. Tammikuusta 2016 Iran on lisännyt loppukäyttäjää koskevia vaatimuksia. Loppukäyttäjien tulee
saada tietyille tuotteesta riippuen joko Iranin atomienergiajärjestön tai Iranin ulkoministeriön sertifikaatti.
Tuotteiden loppukäyttäjäsertifikaatin saaminen on vaikeutunut uusien määräysten myötä.
- Sertifiointimääräyksiin. Erityisesti terveydenhoitotuotteisiin kuten hammasharjat ja elintarvikkeiden lisäaineisiin, jotka luokitellaan lääkkeiksi, kohdistuu ylimääräisiä sertifiointivaatimuksia.
- Palveluita ja investointeja koskeviin esteisiin. Ulkomaisia investointeja koskee Iranissa vain harvoja rajoituksia. Puolustussektorin investointeja Iraniin ei voi tehdä. Pankkisektoria koskee 40 prosentin, vakuutuksia,
it - sektoria ja matkapuhelinteollisuutta 49 prosentin osallistumisen yläraja. Ulkomaiset yritykset voivat
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omistaa vain kymmenen prosenttia yrityksestä tai pörssinoteeratun yhtiön osakkeista. Öljy- ja kaasusektoria
pidetään strategisena sektorina, mutta ulkomaiset investoinnit sallitaan sopimusperusteisesti. Ulkomaisille yrityksille Iranin lainsäädännön antamat puitteet voivat osoittautua hyvin mutkikkaiksi ja alemman
tasoisessa lainsäädännössä, määräyksissä ja oikeuskäytännössä voi olla keskenään ristiriitaisuuksia. Iranin
lainsäädännössä ei ole ulkomaisia yrityksiä syrjiviä määräyksiä, mutta ilman oikeudellista asiantuntemusta
ulkomainen yritys voi olla huonommassa asemassa kuin paikallinen yritys. Joiltakin ulkomaisilta yrityksiltä
on peritty korkeampia tulli- ja muita maksuja messuille osallistumisesta. Mikäli kotimainen yritys esittelee
ulkomaisen yrityksen tuotteita alemmin messumaksuin, ulkomaalaista tuotetta ei ole voinut mainostaa.
- Finanssi- ja veroesteisiin Kotimaisia ja ulkomaalaisten omistamia yrityksiä koskevat periaatteessa samat
määräykset. Käytännössä verotarkastajat auditoivat ulkomaalaisten omistamia yrityksiä useammin ja
kohdistetummin. Paikallisilta yrityksiltä ei odoteta samaa määräysten noudattamista kuin ulkomaalaisilta.
Esimerkiksi paikalliset yritykset eivät välttämättä ilmoita verottajalle todellisia tulojaan.
- Julkisiin hankintoihin. Ulkomaista alkuperää olevien hankintojen paikallisvalmistusta koskevia rajoituksia ja
määräyksiä sisältyy julkisten hankintojen sopimuspöytäkirjoihin, koska 51 prosenttia hankinnoista on tehtävä paikallisesti. Ulkomaisten yritysten on palkattava 3-5 iranilaista työntekijää yhtä ulkomaalaista kohti.
Lainsäädäntö ei ole kuitenkaan tässä velvoittava.
- Henkisen pääoman kysymyksiin. Iran on Pariisin konvention ja Madridin pöytäkirjan ja järjestelyn, Lissabonin
järjestelyn ja Patenttiyhteistyösopimuksen jäsen. Iran ei ole allekirjoittanut tekijänoikeuskonventioita mutta
harkitsee Bernin konvention allekirjoittamista. Iran on tarkkailijana kansainvälisessä uusia kasvilajikkeita
suojaavassa liitossa (UPOV).
Iranin markkinoilla on runsaasti väärennettyjä autonvaraosia, parfyymejä ja kosmetiikkaa. Audiovisuaalistuotteiden piratismi on yleistä, samoin väärennetyt merkkituotteet. Rakennuksilla on löydetty väärennettyjä termostaatteja ja pumppuja. Iranin patenttitoimiston patenttien tutkinnassa on havaittu puutteita.
Terveysministeriö pyrkii estämään tehokkaasti lääkeväärennösten kauppaa. Samoin pistaasipähkinöiden
ja mattojen maantieteellisissä merkinnöissä Iran valvoo etujaan.
- Luvattomaan rinnakkaistuontiin. EU-tuotteita - kuten suomalaista juustoa - löytyy aika ajoin Iranin markkinoilta. Kuljetuksen hoitavat ei-auktorisoidut agentit Iranin ulkopuolelta.
JCPOA:n vaikutus kauppaan ja talouteen
Ydinsovun (Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA) myötä poistettiin ydinohjelmaan liittyvät pakotteet.
Voimaan jäivät kuitenkin mm. ihmisoikeusrikkomuksiin ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät pakotteet. Myös
kaikki sotilaalliseen käyttöön menevät tuotteet ovat edelleen pakotteiden alaisia. Myös tietyt henkilöt, yritykset
ja muut instanssit kuten vallankumouskaarti ovat edelleen pakotteiden alaisia. Suomalaisten yritysten tuleekin tehdä kauppakumppanistaan kattava taustatutkimus sen kartoittamiseksi, ettei taustalta löydy ketään
pakotteiden alaista instanssia. (Compliance–tutkimus). Myös kauppaan osallistuvat pankit Suomessa joutuvat
tekemään tämän. Pakotteita koskeviin kysymyksiin voi apua saada ulkoministeriön oikeuspalvelun pakotetiimistä. Lisäksi on tarkistettava, ettei kyseessä ole niin sanottu kaksikäyttötuote. (Tuote, jota voidaan käyttää
muuhunkin kuin aiottuun tarkoitukseen ja tuo muu tarkoitus voi olla pakotteiden alainen.) Näihin kysymyksiin
voi apua saada ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston vientivalvontayksiköstä.
Iraniin tuotavat tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty USA:ssa valmistettuja komponentteja, vaativat
USA: n valtionvarainministeriön poikkeusluvan (waiver).
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SAUDI-ARABIA
SAUDI-ARABIA
Pääkaupunki ......................................................................................................................... Riad
Väkiluku ........................................................................................................................ 28,6 milj.
BKT ..................................................................................................................... 678.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................55,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.1 %
Inflaatio................................................................................................................................-0.2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........2.6 %| 44.2 % | 53.2 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.6 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................83.5 %
Doing Business Rank 2018................................................................................................. 92
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2017, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook ja World Bank: Doing Business

Saudi-Arabian Vision 2030:n toimeenpano on kiihtynyt Mohammad bin Salmanin noustua kruununprinssiksi kesällä 2017. Kruununprinssin visio Saudi-Arabiasta on maailmalle avoin innovaatiokeskus, jossa islamin tulkinta on modernia ja joka saa tulonsa öljytalouden ulkopuolisista
lähteistä. Tätä visiota toimeenpannaan yksityistämällä, työllistämällä saudeja sekä megahankkeilla, kuten Punaisenmeren turismihanke ja Aqabanlahdelle perustettava uusi tulevaisuuden
kaupunki Neom. Saudi-Arabian avautuessa ja uudistuessa syntyy suomalaisyrityksille mahdollisuuksia myös aivan uusille sektoreille, kuten kulttuurisektorille, joka luodaan lähes tyhjästä.
Saudi-Arabialle tärkeät ulkomaiset investoinnit edellyttävät myös maakuvan parantamista, johon
on ryhdytty massiivisella panostuksella. Sisäisten uudistusten resursseja sitoo vastakkainasettelu
Iranin kanssa, mikä näkyy muun muassa kalliissa ja pitkittyneessä Jemenin sodassa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Inflaatio oli vuonna 2017 lähes nollassa, mutta se on vuoden 2018 puolella kiihtynyt kolmeen prosenttiin.
Taustalla vaikuttaa viiden prosentin arvonlisäveron käyttöönotto ja polttoaineen hinnan merkittävä korotus
vuoden alusta. Myös talouskasvun osalta vuosi 2017 jäi nollaan. Talouden tilanne on ollut vaikea erityisesti
pienille ja keskisuurille yrityksille. Öljyn hinnan kohentuminen vuoden 2017 kesästä lähtien vaikuttaa Saudi-Arabian talouteen yhä paljon, öljysektorin vastatessa vajaa puolta maan bruttokansantuotteesta. Noin 56
prosenttia bruttokansantuotteesta koostuu esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin palveluista, kaupasta ja
öljystä riippumattomasta valmistusteollisuudesta. Vajaa kaksi kolmannesta valtion tuloista tulee yhä öljystä.
Öljytalouden ulkopuoliset valtion tulot koostuvat muun muassa veroista ja erilaisista viranomaismaksuista,
esimerkiksi korotetut viisumimaksut ja arvonlisävero. Arvonlisävero kasvattaa valtion öljystä riippumattomia
tuloja huomattavasti. Vuoden 2018 budjetti on historian suurin ja sen tarkoituksena on elvyttää yksityistä
sektoria ja kotimaista kysyntää. Budjetti perustuu 2,7 prosentin talouskasvulle. Velanotto on 52 miljardia dollaria, mikä nostaa velan osuuden 21 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Velanoton ennakoidaan kasvavan 26
prosenttiin vuonna 2020, mutta vuonna 2023 budjetin odotetaan olevan tasapainossa. Saudi-Arabian virallisia
talouslukuja leimaa kuitenkin läpinäkymättömyys, ja osa tuloista kanavoituu suoraan kuningasperheelle.
Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan kasvoi edellisvuodesta 300 miljoonaan euroon vuonna 2017. Tavaravienti
on keskittynyt koneisiin ja laitteisiin sekä paperiin ja puutavaraan. Palvelujen merkitys on kasvussa ja samoin
Vilma Peltonen toimii edustuston päällikön sijaisena Suomen Riadin suurlähetystössä, Saudi-Arabiassa
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Suomen ja Saudi-Arabian välinen kauppa
2013-2017
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viennille on noussut uusia sektoreita, kuten terveys ja koulutus. Tämän tilaston ulkopuolelle jäävien palvelujen
viennin merkitys on kasvava. Samoin on huomioitava, että kolmansien maiden kautta tulevat tuotteet eivät näy
tullin tilastoissa. Saudi-Arabian markkinoiden merkitys Suomen taloudelle on siten huomattavasti suurempi,
kuin mitä viralliset tilastot osoittavat. Tuonti Saudi-Arabiasta Suomeen oli vuonna 2017 65 miljoonaa euroa.
Saudi-Arabia tuo Suomeen lähinnä muovia ja öljyä (petrokemian tuotteet).
Saudi-Arabian pääkauppakumppanit ovat viennin (pääosin öljy) osalta Japani, Kiina, Intia, USA ja Etelä-Korea.
Tuonnin osalta Kiina, Yhdysvallat, Arabiemiirikunnat, Saksa ja Intia ovat viisi suurinta kauppakumppania. Öljyvaurautta kuluttamaan tottunut Saudi-Arabia ostaa ulkomailta lähes kaiken tavaran, elintarvikkeet ja monet
palvelut. Tätä talouden yksinkertaista yhtälöä haastetaan nyt yksityistämällä, paikallistamalla tuotantoa ja
houkuttelemalla ulkomaisia investointeja Saudi-Arabiaan.
Saudi-Arabia katsoo, että tuotannon paikallistamisessa sen valtteja ovat muun muassa halpa maa ja energia
sekä keskeinen sijainti (puolet maailman väestöstä alle viiden tunnin lennon päässä). Yli 20-miljoonaisen, ostovoimaisen saudiväestön kysyntää täydentää julkinen sektori, joka on myös monessa projektissa keskeinen asiakas.
Saudi-Arabia on yksi maailman suurimpia puolustustarvikkeiden ostajia (vuonna 2016 sotamenoihin käytettiin
28 prosenttia budjetista, 60 miljardia dollaria). Puolet näistä puolustustarvikeostoista on tarkoitus vuoteen 2030
mennessä tuottaa paikallisesti. Tarjouskilpailuissa lokalisaatio on tärkeä etu – Saudi-Arabian hallinto voi olla
valmis maksamaan korkeamman hinnan jos paikallinen vaikutus on huomioitu kilpailijoita paremmin.
Yksityinen sektori vastaa nykyisin vain 40 prosenttia Saudi-Arabian bruttokansantuotteesta. Julkisen sektorin
merkitys näkyy myös työpaikoissa. Yli 70 prosenttia työssäkäyvistä saudeista on julkisen sektorin palveluksessa.
Yksityisen sektorin osuuden kasvattamista varten on käynnistetty yksityistämisohjelma, joilla tavoitellaan öljytalouden ulkopuolisten tulojen lisäämistä valtion kassassa ja yksityisen sektorin bruttokansantuoteosuuden
nostamista 65 prosenttiin. Yksityistämisohjelma koskee sektoreita kuten ympäristö ja vesi, liikenne, energia,
telekommunikaatio ja IT, koulutus sekä terveys. Yksityistämisohjelmalla odotetaan saavutettavan kymmenen
miljardin dollarin säästöt ja 12 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa. Saudi-Arabian kultasuonen ja maailman suurimman yhtiön Saudi Aramcon paljon puhuttua listautumisantia on lykätty loppuvuoteen, eikä ole
varmuutta toteutuuko listaus vuonna 2018 ollenkaan. Listaus tultaneen tekemään Saudi-Arabian oman pörssin Tadawulin lisäksi johonkin ulkomaiseen johtavaan pörssiin.
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Öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja talouden monipuolistamiseksi Saudi-Arabia on panostamassa uusiutuviin
energianlähteisiin. Aurinkoenergiasta on puhuttu jo pitkään ja nyt Saudi-Arabia on rakentamassa maailman
suurinta, 200 miljardin dollarin aurinkoenergiavoimalaa japanilaisen Softbankin kanssa. Saudi-Arabia monipuolistaa energialähteitä myös ydinenergialla. Suunnitelmissa on peräti 16 reaktorin rakentaminen, joiden vaatimaa
uraania on tarkoitus kaivaa omasta maaperästä. Kaivosteollisuus onkin yksi lupaavista teollisuudenaloista. Saudi-Arabian maaperästä löytyy muun muassa kultaa, fosfaattia, alumiinia ja erilaisia teollisuuden mineraaleja.
Jätteiden kierrätykseen ja kiertotalouden mahdollisuuksiin ei kiinnitettä kovinkaan paljon huomiota. Potentiaalia
on kuitenkin valtavasti ja sitten, kun siihen herätään, hallinnolta voidaan odottaa nopeitakin liikkeitä.
Ulkomaisten investointien houkuttelu on tärkeä kulmakivi Vision 2030-ohjelmassa, ja sen osalta on aloitettu
erilaisia projekteja liiketoimintaympäristön helpottamiseksi ja liikemiesten viisuminsaannin yksinkertaistamiseksi. Myös maakuvan parantaminen tähtää muun muassa kansainvälisten investoijien houkutteluun.
Ulkomaisia investointeja tarvitaan, mutta ei työllisyyden kustannuksella. Nimenomaan saudikansalaisten
työllistäminen on keskeinen tavoite ja avainasemassa öljyriippuvaisuudesta irtaantumisessa. Saudeja pyritään työllistämään saudisaatio-ohjelman avulla, eli yksinkertaistettuna korvaamalla yrityksissä ulkomaalaiset
työntekijät saudeilla. Vierastyöntekijöiden määrää pyritään myös vähentämään muuttamalla työvoimaintensiiviset markkinat pääomaintensiivisiksi, jolloin osa työpaikoista katoaa. Saudinaisten työllistäminen on yksi
työmarkkinoita eniten muuttavista tekijöistä. Työministeriön mukaan tällä hetkellä naisten työttömyysaste on
35 prosenttia ja osallistuminen työelämään vain reilu 20 prosenttia. Jälkimmäinen luku on tarkoitus nostaa
vuoteen 2030 mennessä 33 prosenttiin. Naisia pyritään houkuttelemaan töihin muun muassa sallimalla autolla ajaminen naisille kesäkuussa 2018. Naisten työllistämisessä haasteena on myös se, että osa ammateista
(liittyen esimerkiksi öljyteollisuuteen) on yhä kielletty naisilta. Uusia ammatteja kuitenkin avataan koko ajan
ja nyt naiset voivat hakea myös armeijan palvelukseen. Työpaikkoja sekä saudimiehille että saudinaisille on
tarkoitus kasvattaa etenkin vähittäiskaupassa, liikenteen ja turismin sektoreilla. Työttömyyden mittaamisessa
viranomaiset keskittyvät saudikansalaisten työttömyyteen. Saudien työttömyysaste oli viranomaisten mukaan
12,3 prosenttia vuonna 2017, eikä sitä ole ainakaan vielä onnistuttu saamaan laskuun.
Saudi-Arabia on voimakkaasti riippuvainen ulkomaalaisesta halpatyövoimasta. Saudi-Arabiassa on virallisten
lukujen mukaan lähes 11 miljoonaa työssäkäyvää vierastyöläistä, kolmasosa maan väestöstä, mutta perheenjäsenet ja laittomasti maassa olevat mukaan lukien luku on todellisuudessa huomattavasti suurempi. Valtaosa
vierastyöläisistä on Etelä-Aasiasta ja matalan palkkatason maista, minkä lisäksi myös länsimaisia on lukuisissa
erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Saudisaation, vierastyöntekijöille kohdistettujen maksujen ja taloustilanteen vuoksi miljoonien odotetaan lähtevän vuoden 2018 aikana. Pelkästään huhtikuun aikana arvioitiin
miljoonan vierastyöntekijän lähteneen ja suurempaa joukkoa odotetaan kesälle, kun koulut päättyvät. Tällä on
suuri vaikutus kotimaiseen kysyntään ja esimerkiksi kiinteistömarkkinoihin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Saudi-Arabiassa politiikka ja kauppa kietoutuvat yhä tiiviisti toisiinsa. Kaupallisia tavoitteita edistetään parhaiten korkean tason vierailuilla ja julkinen sektori on edelleen tärkeä asiakas monessa projektissa.
Uudistukset ja vision 2030 toimeenpano henkilöityvät kruununprinssi Mohammad bin Salmaniin. Tavoitteet
ovat kunnianhimoiset ja muutosvauhti on konservatiiviselle maalle nopea. Uudistusten nopean etenemisen
taatakseen kruununprinssi on keskittänyt valtaa itselleen ja vahvistanut asemaansa kovin ottein. Syrjäytettyään serkkunsa ja noustuaan varakruununprinssistä kruununprinssiksi kesällä 2017 Mohammad bin Salman
on julistanut Saudi-Arabian palaavan maltilliseen islamin tulkintaan, laajentanut viihdetarjontaa, sallinut elo-
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kuvateatterit yli 30 vuoden jälkeen sekä tehnyt naisten asemaa parantavia uudistuksia, joista tunnetuin on
naisten autolla ajamisen salliminen. Moni uudistuksista tähtää ihmisten vapaampaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja avoimempaan yhteiskuntaan, mutta sananvapauden laajentamisesta tai demokratiasta uudistuksissa ei ole kyse. Absoluuttinen valta säilyy kuningashuoneella, jolle myös armeija ja turvallisuusviranomaiset ovat
uskollisia. Marraskuussa 2017 korruptionvastaisen taistelun nimissä tehdyt pidätykset herättivät kritiikkiä ja
huolta pidätettyjen kohtelusta. Saudi-Arabian viesti pidätysten myötä oli, että maassa ei enää tarvitse maksaa
lahjuksia. Pidätykset kuitenkin toivat ennakoimattomuutta, mikä huolestuttaa sijoittajia.
Ulkopoliittisesti Saudi-Arabia on ottanut nykyisen kuninkaan 2015 alkaneella kaudella aktiivisemman linjan.
Ulkopolitiikkaa leimaa vastakkainasettelu Iranin kanssa. Jo neljättä vuotta jatkuvasta Jemenin sodasta ei ole
helppoa ulospääsyä ja se sitoo resursseja, joille olisi käyttöä uudistusten toimeenpanossa. Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti katkaisivat suhteensa Qatariin kesällä 2017 ja syyttivät sitä mm. terrorismin
rahoituksesta. Suhde Qatariin on ollut sittemmin varsin kylmä, esimerkiksi rajanylitys Saudi-Arabian ja Qatarin
välillä on kiinni ja ilmatila on suljettu qatarilaisilta lentoyhtiöiltä. Qatarin osalta Saudi-Arabian viesti on, että
Qatar ei ole sille prioriteetti ja nykytilanne sopii sille hyvin. Pitkäaikainen liittolaisuussuhde Yhdysvaltain kanssa
säilyy Saudi-Arabian prioriteeteissa. Saudi-Arabian tempova politiikka heijastuu liiketoimintaympäristöön, kun
yllätyksellisiä liikkeitä ei voi sulkea pois. Päätökset tehdään pienessä piirissä ja riskinotto on kasvanut.
Vision 2030 toimeenpano ja maailmalle avautuminen vaikuttavat voimakkaasti uusien sektorien syntyyn.
Näistä tässä mainittakoon kulttuuri ja viihde sekä matkailu. Taloudellisena perusteena kulttuuritarjonnan
kasvattamiselle sekä matkailusektorin kehittämiselle on saudiväestön matkailun kääntäminen ulkomailta kotimaahan. Saudit kuluttavat vuodessa arviolta yli 20 miljardia dollaria ulkomailla – joidenkin arvioiden mukaan
keskimäärin yli 6000 dollaria matkaa kohden, enemmän kuin mikään muu kansa. Tästä summasta kilpailee
nyt siis myös Saudi-Arabia itse.
Matkailun saralla Saudi-Arabia entisöi keskeisimpiä historiallisia nähtävyyksiään ja rakentaa infrastruktuuria.
Punaisenmeren rannalle on suunnitteilla suuri turismikeskus alueelle, joka kattaa 50 saarta. Turismia pyritään kotimaan lisäksi houkuttelemaan myös ulkomailta. Ensimmäiset turismiviisumit oli tarkoitus myöntää
huhtikuussa 2018, mutta aikataulu on viivästynyt. Toistaiseksi maahan ei ole saanut turistiviisumia ja maassa
vierailevat ulkomaan kansalaiset ovat koostuneet pitkälti pyhiinvaeltajista ja liikemiehistä.
Kulttuurille ja viihteelle syntyy uudet markkinat Saudi-Arabiassa, jossa yli kolme vuosikymmentä kestänyt äärimmäisen tiukkaan islamin tulkintaan perustuva ajanjakso on päättymässä. Pitkän tauon jälkeen maassa on
järjestetty ensimmäiset konsertit, musiikkiesitykset ja elokuvanäytökset. Uusi kulttuuriviranomainen General
Culture Authority on perustettu luomaan kokonaiset teollisuudenalat kirjallisuuden, visuaalisen taiteen, musiikin, elokuvateollisuuden ja teatterin aloilta. Tavoitteena on liiketoimintamahdollisuuksien luominen yksityiselle
sektorille, kansallisen identiteetin vahvistaminen ja nuorten saudien kulttuurielämän rikastuttaminen kotimaassa sekä toisaalta investoijien ja turistien houkuttelu maahan. Viihdetarjonta noin kahdeksalle miljoonalle
pääkaupungin asukkaalle kasvaa merkittävästi, kun Riadin eteläpuolelle rakennettava viihdekaupunki Qiddiya
valmistuu. Rakennustyöt ovat kuitenkin vasta alkaneet.
Saudi-Arabiassa käynnistettiin edellisen kuningas Abdullahin kymmenvuotisen kauden aikana erilaisia miljardiluokan rakennushankkeita. Näistä esimerkkeinä ovat vielä rakenteilla oleva kymmenistä pilvenpiirtäjistä koostuva
King Abdullah Financial District Riadissa, Riadin metro, joka koostuu kuudesta samanaikaisesti parhaillaan rakennettavasta metrolinjasta sekä valtava 100 miljardin King Abdullah Economic City länsirannikolla. Syksyllä 2017
julkistettu Neom on kuitenkin näihin verrattuna aivan omaa luokkaansa. Neom on kaupunki, jonka Saudi-Arabia
aikoo perustaa Agaban lahdelle maan luoteiskulmaan. Tavoitteena on luoda tyhjälle, luonnontilaiselle alueel-
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le miljoonan ihmisen superkaupunki, joka saa sähkönsä uusiutuvasta energiasta, jossa on ilmainen 5G-verkko
ja oma, Saudi-Arabiasta poikkeava lainsäädäntönsä. Rantaviivaa Neomilla olisi noin 500 kilometriä. Alue on ilmastoltaan ihanteellinen ja lyhyen lentomatkan päässä Euroopasta. Lisäksi osana Neom-projektia rakennetaan
silta saarten kautta Egyptiin Siinain niemimaalle yhdistäen Sharm el-Sheikin Neomiin. Vuoden 2018 loppuun
mennessä on tarkoitus saada yleiskaava valmiiksi, jonka jälkeen aloitetaan ensimmäisen vaiheen rakentaminen.
Tavoiteaikataulu on noin 15 vuotta. Saudit ovat allokoineet 500 miljardia dollaria projektiin.

Sääntely-ympäristön kehitys
Kaupanesteisiin liittyen on kolme haastetta, jotka koskevat lähes kaikkia Saudi-Arabiassa toimivia ulkomaisia
yrityksiä: arvonlisävero, saudisaatio ja viisumit. Arvonlisävero otettiin käyttöön 1.1.2018 alkaen, mutta käytännöt
ovat vasta muotoutumassa. Vaikka vero on melko matala (viisi prosenttia), sen keruun järjestäminen ja monimutkaisiin kysymyksiin vastaaminen on uusi haaste Saudi-Arabian veroviranomaiselle (GAZT, General Authorty
of Zakat and Tax). Tuloveroa maassa ei ole, mutta ulkomaisille työntekijöille kohdistettuja maksuja voidaan pitää
eräänlaisena verona. Verolainsäädäntö kohtelee ulkomaalaisia yrityksiä eri tavoin kuin kotimaisia. Ulkomaiset
yritykset maksavat 20 prosenttia veroa nettovoitoistaan, mutta GCC-maiden kansalaisten ja paikallisten omistamat yritykset maksavat islamilaisen zakat-maksun, joka on 2,5 prosenttia erikseen laskettavasta verotuspohjasta.
Saudisaatio on ollut yksityisen sektorin haasteena jo pidempään. Sektorista ja yrityksen koosta riippuen yrityksiä koskevat kiintiöt siitä, kuinka monta saudikansalaista heidän tulee suhteessa palkata. Kansalaisuus
ei sinänsä ole ongelman ydin vaan se, että ulkomaiseen työvoimaan tottuneessa maassa on vaikea löytää
ammattitaitoisia saudeja, ja hyvät saudityöntekijät ovat herkkiä vaihtamaan työnantajaa. Kiintiöiden lisäksi
ulkomaista työvoimaa ja mukana seuraavia perheenjäseniä koskevat erilaiset ja vuosittain nousevat maksut,
joiden tarkoitus on sama: vapauttaa työpaikkoja oman maan kansalaisille.
Kolmas kauppaa hankaloittava tekijä, joka koskee myös valtaosaa maassa toimivista ulkomaalaisista yrityksistä,
on viisumin saaminen. Vaikka yleensä liikeviisumin saa jos sitä tarvitsee, sen hakeminen on yhä monimutkaista
ja liikemiehiltä vaaditaan yhä kutsukirje. Saudi-Arabian tavoite on kuitenkin helpottaa viisumiprosessia, mistä
esimerkkinä on ensimmäisten turistiviisumien myöntäminen vuoden 2018 aikana.
Saudi-Arabian toimissa on nähtävissä kasvava multilateralismi, eli monenväliset järjestöt ovat nostaneet
merkitystään saudien silmissä. WTO:ssa Saudi-Arabia on ollut jäsen vuodesta 2005. Standardisoinnin osalta
yhteistyö EU:n kanssa on ollut aktiivista. Yhteistyö on myös suomalaisten yritysten etu, jos Saudi-Arabia päätyy määrittämään standardinsa lähelle EU:n standardeja. Qatarin tilanteen vuoksi Persianlahden yhteistyöneuvosto GCC jatkaa toimintaansa toistaiseksi, mutta korkean tason kokoukset on jäädytetty. Yhteistyössä on
joitakin takkuja, esimerkiksi yhdessä sovitun arvonlisäveron käyttöönoton teki sovitussa aikataulussa lopulta
vain Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat. Ruokavientiä koskeva GCC maiden kesken ( ja EU:n konsultoimana)
laadittu ohjeistus on sekin jäänyt toimeenpanematta. Elintarvikealalla myös elintarvikkeiden halal-säännökset
on huomioitava ja lihantuontiin ovat vaikuttaneet tuontikiellot eri EU-maista. Huolta on myös ollut siitä, että
täyttä varmuutta immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta ei ole.
Suomalaisnäkökulmasta Saudi-Arabian liiketoimintaympäristön yleisinä haasteina ovat vaihtelevat käytännöt
ja tulkinnat, epäselvyys prosesseissa ja raskas byrokratia. Saudi-Arabiassa on kuitenkin nähtävissä määrätietoisuutta liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiseksi, mutta tavat
muuttuvat hitaasti. Myös hallinnon päätöksenteon ennakoimattomuus tuo oman jännityselementtinsä, vaikka
isossa kuvassa suunta on selkeä: vision 2030 toimeenpano.
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Arabiemiirikunnat on läpikäynyt viime vuosina muutoksia talouden monipuolistamiseksi ja
trendi näyttää jatkuvan. Maa on tähdännyt kansallisissa visioissa 2021 ja 2071 monipuoliseen
ja tietopohjaiseen talouteen sekä kansainvälisten vertailujen kärkeen olemalla yksi maailman
parhaista valtioista. Tulevaisuuden keskeisiksi menestystekijöiksi nähdään talouden rakenteen
monipuolistaminen, koulutustason nosto, tietopohjaisen talouden rakentaminen sekä innovaatiot. Suomalaisen vientiteollisuuden kannalta oleellisia sektoreita ovat muun muassa teknologia
ja teollisuus, clean energy, terveydenhuolto, koulutus, elintarvikkeet sekä matkailu. Öljyn hinnan lasku on näkynyt maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottajamaan taloudessa, mikä on
johtanut toimenpiteisiin maan talouden monipuolistamiseksi ja laajoihin innovaatioihin muilla
kuin öljysektorilla. Maassa otettiin käyttöön viiden prosentin arvonlisävero vuoden 2018 alussa.
Kesäkuussa 2017 alkanut Qatarin kriisi, joka sulki ilma-, maa- ja meriliikenteen maiden välillä,
vaikuttaa Suomen ja Qatarin välisiin suhteisiin eikä suora lentoreitti Helsingistä Dohaan enää
palvele Arabiemiirikuntiin suuntautuvaa liike-elämää. Kaupparegiimiltään avoin Arabiemiirikunnat tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailu on
kuitenkin kovaa ja edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja panostusta.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Maailman kahdeksanneksi suurimman öljyntuottajamaan valtaosa öljystä sijaitsee Abu Dhabin emiirikunnan
alueella. Öljy on perinteisesti ollut maan talouden kivijalka ja pyrkimys eroon öljyriippuvuudesta on maan
keskeisiä tavoitteita. Öljy ja kaasu tuottavat noin kolmanneksen liittovaltion bruttokansantuotteesta ja noin
40 prosenttia tuloista. Ennen öljyn hinnan laskua nämä luvut olivat vielä korkeampia. Maailmanpankin luokituksessa Arabiemiirikunnat oli vuonna 2016 maailman 30. suurin talous (bruttokansantuote 348 miljardia
dollaria). Maan talous kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2017 – laskua oli 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuodelle
2018 ennakoidaan 2,8 prosentin bruttokansantuotteen kasvua, ja talouden odotetaan kasvavan 3,3–4,6 prosentin välillä vuosina 2019–2022. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ennusteet ovat samaa luokkaa: todellisen talouskasvun ennustetaan vuonna 2018 olevan 3,4 prosenttia ja pysyvän vuosina 2019–2022 tasaisesti

Riitta Swan toimii suurlähettiläänä ja Marjaana Ettala lähetystösihteerinä sekä Team Finland -koordinaattorina
Suomen suurlähetystössä Abu Dhabissa. Jukka Hahlanterä on Business Finlandin Lähi-idän aluejohtaja.
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3,1–3,2 prosentin välillä. Vuonna 2018 arvonlisäveron käyttöönoton odotetaan lisäävän inflaatiota ja inflaation
ennustetaan olevan vuosina 2018–2022 keskimäärin 3,5 prosenttia.
Ainakin keskipitkällä tähtäimellä öljyn hinnan romahdus, romahduksen jälkeinen hinnan vaatimaton nousu ja
OPEC-maan sitoumus rajoittaa öljyntuotantoaan ovat näkyneet monin tavoin Arabiemiirikuntien taloudessa.
Säästötoimet näkyvät projektien viivästymisenä ja ulkomaisen korkeasti palkatun työvoiman vähenemisenä.
Maa on kuitenkin vertaismaitaan pidemmällä talouden rakenteen monipuolistamisessa ja maa onkin onnistunut viime vuosina kasvattamaan muun kuin öljyyn liittyvän ulkomaankaupan määrää. Talouden suojana
ovat puskurit kuten mittavat valuuttavarannot ja verrattain alhainen velkataso. Maalla on maailman kolmanneksi suurimmat valtiolliset sijoitusrahastot, niiden arvoksi on arvioitu noin 1 200 miljardia dollaria. Maa on
myös kyennyt säilyttämään kansainvälisen kilpailukykynsä. Nämä seikat ja hallituksen toimet kuten säästötoimenpiteet, polttoaine-, sähkö- ja vesitukiaisten leikkaus ja kansainvälisten velkakirjojen liikkeeseenlasku
ovat mahdollistaneet maan johdon kunnianhimoisten kehittämissuunnitelmien edistämisen heikentyneestä
taloustilanteesta huolimatta. Arabiemiirikuntien ankarin säästökuuri vaikuttaa päättyneen ainakin toistaiseksi
ja vuoden 2018 budjettia ollaan nostamassa edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia 51,4 miljardiin pääpainon
ollessa koulutuksessa, terveydenhuollossa ja yhteisön hyvinvoinnissa.
Arabiemiirikunnat on kehittynyt valtavasti lyhyessä ajassa. Kansalliset visiot 2021 ja 2071 ohjenuorinaan maa
tähtää kansainvälisten vertailujen kärkeen – esimerkiksi innovatiivisuuden, onnellisuuden, koulutuksen, terveyden, kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian mallimaaksi – ja kansallisen avaruusohjelman myötä aina
Marsiin asti. Maa onkin nostanut sijoitustaan useissa listauksissa ja tuo sijoittautumisiaan esiin mediassa
säännöllisesti. The Global Competitiveness Indexin 2017–2018 mukaan maa on globaalisti 17. kilpailukykysyisin talous. Vision 2021:n tavoitteena on liiketoimintaympäristön parantaminen ja ulkomaisten sijoitusten
houkuttelu. Tulevaisuuden keskeisiksi menestystekijöiksi nähdään talouden rakenteen monipuolistaminen,
koulutustason nosto ja tietopohjaisen talouden rakentaminen sekä innovaatiot.
Uusiutuvan energian kehittäminen on energiapolitiikan keskiössä. Erityisesti aurinkoenergiaa, joka maan
omissa energiasuunnitelmissa on tärkein uusiutuvan energian muoto, lisätään voimakkaasti. Dubaihin ollaan
rakentamassa maailman suurinta aurinkoenergiapuistoa, jonka päivittäinen kapasiteetti on vuoteen 2030
mennessä 5 000 megawattia. Arabiaemiirikuntien tavoitteena on tuottaa 44 prosenttia energiasta uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää uusien energiaprojektien luomista. Esimerkiksi
Dubai on suunnitellut kuluttavansa noin 19 miljardia dirhamia energiaprojekteihin seuraavien viiden vuoden
aikana. Abu Dhabin taloudellisessa visiossa 2030 ydinenergia on keskeisessä osassa kestävän kasvun toteuttamisessa ja ensimmäinen ydinenergiareaktori avataan tänä vuonna ja kolme muuta reaktoria otetaan käyttöön
vuoteen 2020 mennessä. Kaikkiaan ydinenergiakapasiteetti tulee olemaan 5 600 MW. Arabiemiirikunnat on
jo alkanut purkaa energiatukiaisiaan ja kaikki kaasuun sekä sähköön liittyvät tukiaiset on tavoitteena poistaa
tulevaisuudessa.
Talouden moottorit Abu Dhabi ja Dubai pyrkivät kumpikin alueellisiksi kaupan, rahoitusalan, logistiikan ja turismin keskuksiksi. Öljysektori on edelleen keskeinen investointikohde erityisesti Abu Dhabissa, mutta mittavat
investoinnit muun muassa rakentamiseen, teollisuuteen ja turismiin mukaan lukien terveysturismi jatkuvat,
mikä pitää yllä muun kuin öljysektorin kasvua. Esimerkiksi Abu Dhabissa on meneillään kaksi valtavaa projektia: lentokentän laajennus ja ydinvoiman rakentaminen. Vuoden 2020 maailmannäyttelyyn (20.10.2020–
10.4.2021) valmistautuva Dubai puolestaan investoi voimakkaasti infrastruktuuriin. Maailmannäyttely järjestetään tuolloin ensimmäistä kertaa Persianlahden alueella ja arabimaassa. Näyttelyyn odotetaan 25 miljoonaa
kävijää, joista suuri osa Persianlahden alueen ulkopuolelta. Näyttelyn teemaksi on valittu ”Connecting Minds,
Creating the Future”. Muita keskeisiä sektoreita ovat muun muassa uusiutuva energia, perusteollisuus, ter-
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veydenhuoltopalvelut, koulutus, turismi, ICT, liikenne- ja logistiikkayhteydet, rahoituspalvelut, lentoliikenne ja
puolustusteollisuus. Vuonna 2016 Arabiemiirikunnat vastaanotti ulkomaisia suoria sijoituksia lähes yhdeksän
miljardin dollarin arvosta (UNCTAD) – alueen maista Turkin ja Israelin jälkeen kolmanneksi eniten ja määrä on
kasvanut vuosittain lähes kymmenen prosentin vauhdilla. Suurin osa ulkomaisista investoinneista keskittyy
hiilivedyn, veden ja sähkön tuotantoon. Dubai FDI Monitorin mukaan Dubai oli viime vuonna maailman seitsemänneksi kiinnostavin investointien kohde. Arabiemiirikunnat on myös nimetty Yhdistyneiden kansakuntien
kauppa- ja kehityskonferenssin ja Investment Promotion Agencyn tekemän tutkimuksen mukaan 13. sijalle
lupaavimmat investointikohteet listalla vuosina 2017–2019.
Arabiemiirikuntien vienti vuonna 2017 oli noin 322 miljardia dollaria ja tuonti noin 240 miljardia dollaria. Maa
hyötyy vakaasta toimintaympäristöstä, sillä se on yksi konfliktiherkän alueen vakaimpia maita. Monen yrityksen
alueellinen toimisto on Dubaissa. Arabiemiirikuntien suurimmat vientimaat ovat Oman, Intia, Iran ja Japani,
kun taas EU-28, Kiina, Yhdysvallat ja Intia ovat maan suurimmat tuontimaat. Valtaosa maan öljystä viedään
Aasiaan. Arabiemiirikunnille EU-28 on suurin kauppakumppani ja vastaavasti EU:lle maa on alueen suurin
kauppakumppani ja maailmanlaajuisesti kahdeksanneksi suurin vientikohde.
Arabiemiirikunnat on Egyptin jälkeen Suomen toiseksi suurin vientimaa lähialueella. Vuonna 2017 Suomen
vienti Arabiemiirikuntiin oli 310 miljoonaa euroa, mikä on 47 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Eniten vietiin erilaisia koneita ja laitteita sekä paperia, pahvia ja niistä valmistettuja tuotteita. Arabiemiirikuntien osuus Suomen kokonaisviennistä oli 0,5 prosenttia. Suomen tuonti Arabiemiirikunnista oli vähäistä,
noin 10 miljoonaa euroa. Suomi ei ole ostanut öljyä tai kaasua Arabiemiirikunnista. Maahan on etabloitunut
viitisenkymmentä suomalaisyritystä.
Arabiemiirikunnat tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja Suomen kärkitoimialoille.
Maa on valinnut kestävän kehityksen tien, jonka elementteinä ovat väestön hyvinvointi, ympäristön tilasta
huolehtiminen ja vihreiden arvojen selkeä tunnistaminen. Tämä politiikka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia
etenkin terveydenhuollon, ympäristöön liittyvien hankkeiden, tietotekniikkaratkaisujen, biotalouden ja koulutuksen alueilla. Selkeitä suomalaiseen osaamiseen soveltuvia alasektoreita ovat erityisesti koulutus, ehkäisevä
terveydenhuolto, terveydenhuollonlaitteet ja sairaalatekniikka, jätevesien käsittely, puhtaan veden saatavuuden varmistaminen, jätteistä saatavan energian ratkaisut, ydinturvallisuus ja uusiutuva energia. Näiden lisäksi
myös sähköisiin palveluihin liittyvät tuotteet, sekä erilaiset digitalisaatioon liittyvät hankkeet, suomalaisen
koulutuksen erityisratkaisut, koulukonseptit, opettajankoulutus, älyverkot ja korkeiden rakennusten energiatehokkuus tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Nousevia potentiaalisia aloja ovat matkailun
edistäminen sekä puhdas ja terveysvaikutteinen suomalainen ruoka. Suomalaisyritysten kiinnostus Arabiemiirikuntien markkinoihin onkin selkeässä kasvussa.
Molemminpuoliset vierailut ja sijoittajatapahtumat ovat johtaneet konkreettiseen yhteistyöhön ja sijoituksiin.
Maassa on sekä valtiollisia että yksityisiä sijoittajia, joiden investointistrategiaan Suomi maantieteellisesti ja
erityisesti suomalaiset korkean teknologian yritykset toimialojen kautta tarkasteltuna sopivat. Arabiemiirikuntien Helsingin suurlähetystö avattiin syksyllä 2017.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Vaikka suuria yhteiskunnallisia muutoksia ei viime vuoden aikana ole ollut nähtävissä, on onnellisuuden ja
suvaitsevaisuuden korostaminen ollut arvoasteikossa korkealla. Nuorisoon kiinnitetään lisääntyvää huomiota
samoin kuin uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn.
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Suomen ja Arabiemiirikuntien välinen kauppa
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Lähde: Tullihallitus
Arabiemiirikunnissa
korkein valta on seitsemän emiirikunnan eli Abu Dhabin, Dubain, Sharjahin, Ras Al Khaimahin, Fujairahin, Umm Al Quwainin ja Ajmanin muodostamalla hallitsijoiden neuvostolla (Supreme Council
of Rulers). Neuvosto valitsee presidentin, pääministerin ja korkean oikeuden tuomarit sekä hyväksyy pääministerin valitseman hallituksen. Hallituksen muodostavat ministerit ja ministerilistatut valtiosihteerit (Minister of
State). Keskeisimmät ministerinsalkut ovat Abu Dhabin Al Nahyan- ja Dubain Al Maktoum -sukujen hallussa.
Arabiemiirikuntien parlamentissa (National Federal Council) on 40 paikkaa, ja sen roolia voidaan pitää lähinnä
neuvoa-antavana. Naiset ovat koulutettuja ja valtiovalta on tukenut heidän mahdollisuuttaan tulla vahvasti
mukaan yhteiskunnan eri sektoreille mukaan lukien ministereiksi ja parlamentin puhemieheksi.
Arabiemiirikunnat on sisäisesti vakaa. Merkittäviä askelia kohti demokratiaa ei ole lähitulevaisuudessa nähtävissä. Maassa ei ole sallittu poliittisia puolueita eikä ammattiyhdistysliikettä. Maassa ei myöskään ole näkyvää oppositiota. Kansalaisyhteiskunta on heikko. Perustuslaki turvaa sananvapauden, mutta tiedotusvälineet
eivät kirjoita kriittiseen sävyyn hallitsijoista tai ulkopolitiikasta. Arabiemiirikunnat sijoittautui MENA-alueen
ensimmäiseksi ja maailmanlaajuisesti 21. sijalle vähiten korruptoituneiden maiden listalla. Maan noin 10 miljoonaisesta väestöstä 85–90 prosenttia on ulkomaalaisia.
Arabiemiirikuntien ulkopolitiikka on perinteisesti ollut pienen valtion varovaista ja pragmaattista ulkopolitiikkaa konfliktiherkällä alueella. Arabiemiirikuntien aktiivinen rooli terrorismin ja fundamentalismin vastaisessa taistelussa on tuonut uuden ulottuvuuden aiempaan ulkopoliittiseen linjaan. Maa on osallistunut muun
muassa Yhdysvaltojen johtaman liittouman sotatoimiin ISIL:iä vastaan sekä Saudi-Arabian johtamaan koalitioon Jemenin huthi-kapinallisia vastaan. Suhteet NATO:oon ovat alueen maaksi vahvat. Arabiemiirikunnilla on
oma suurlähettiläs NATO:ssa ja se osallistuu muutamiin NATO:n rauhanturvaamisoperaatioihin.
Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto (Gulf Cooperation Council, GCC) on Arabiemiirikuntien keskeisin joskin
löyhä yhteistyön viiteryhmä. Qatarin 5.6.2017 alkanut kriisi on heikentänyt yhteistyöneuvoston toimintaa ja kiristänyt Arabiemiirikuntien ja Qatarin suhteita. Kaikki maa-, ilma- ja meriliikenne maiden välillä on poikki, mikä näkyy
ihmisten ja tavaroiden liikkumisessa. Perinteisten arabisuhteiden ohella Yhdysvalloilla on ollut keskeinen asema
maan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Viime vuosina ulko-, turvallisuus- ja talouspolitiikan katseet ovat kääntyneet yhä enemmän Aasiaan, erityisesti Kiinaan ja Intiaan, sekä Itä-Afrikkaan. Suurimmaksi ulkopoliittiseksi uhkaksi koetaan Iran, jonka epävakauttavaa vaikutusta alueen maiden ja myös maan sisäiseen tilanteeseen pelätään.

85

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Sääntely-ympäristön kehitys
Kauppapolitiikassa Arabiemiirikuntien keskeisenä tavoitteena on markkinoillepääsyn lisääminen monenkeskisten kaupanvapauttamisneuvottelujen sekä kahdenvälisten ja alueellisten vapaakauppasopimusten kautta.
Arabiemiirikuntien kaupparegiimi on avoin, tullit ovat matalat ja tullien ulkopuolisia kaupanesteitä on vähän.
Pankki- ja maksuliikenne toimii moitteettomasti. The Heritage Foundationin vuoden 2018 Economic Freedom
-indeksillä maa sijoittui alueella ensimmäiseksi ja maailmanlaajuisesti kymmenenneksi. Liiketoimintaympäristö Arabiemiirikunnissa on sääntelyn puolesta helpoin kaikista Persianlahden ympärysvaltioista. Maailmanpankin Doing Business -listauksessa maa sijoittuu 21. sijalle 190 valtion joukossa. Vastaavasti Ease of Starting
Business -listauksessa maan sijoitus on 51:s. Varsin usein Arabiemiirikuntia ja erityisesti Dubaita käytetään
Gulfin alueen sisääntulomaana ja Lähi-idän toimintojen laajentuessa päätukikohtana. Paikallinen liiketoimintakulttuuri ja liiketoiminnan harjoittamisen suhteellinen helppous ja ennustettavuus ovat osasyinä sijainnin
ja maan vakauden lisäksi.
Arabiemiirikunnat on aktiivinen Maailmankauppajärjestö WTO:n jäsen. Maan viimeisin kauppapoliittinen
tutkinta toteutettiin vuonna 2016. Tuolloin maan kauppapolitiikka sai kiitosta muun muassa GCC-maiden
yhteisen ulkotullin soveltamisesta. Hyvällä katsottiin myös sitä, että maa jätti huhtikuussa 2016 hyväksymisinstrumenttinsa WTO:n kaupankäynnin menettelyitä koskevaan monenkeskiseen sopimukseen (niin kutsuttu
TFA-sopimus, Trade Facilitation Agreement), joka tuli voimaan helmikuussa 2017. TFA-sopimuksella pyritään
nopeuttamaan tullausta, vähentämään tarpeetonta paperityötä sekä lisäämään tiedonsaantia ja ennakoitavuutta. Tutkinnassa esiin nousseita kauppapoliittisia huolenaiheita olivat tietyt maahantuontimenettelyt ja
-vaatimukset, esimerkiksi rajatarkastusmenettelyihin ja maahantuontiasiakirjoihin liittyvät kysymykset, sekä
valtion osallistuminen talouteen. Lisäksi esitettiin jo pitkään esillä ollut toive vapauttaa maan investointilainsäädäntöä ja ulkomaista omistusta sekä vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa. Viimeksi mainittuihin
kysymyksiin maa onkin jo vastannut uudella lainsäädännöllä.
Ulkomaalaisomistusta paikallisissa yrityksissä rajoitetaan 49 prosenttiin. Poikkeuksen tästä muodostavat vapaakauppa-alueet, joissa sallitaan 100 prosentin ulkomaalaisomistus ja investoijat on vapautettu tulo- ja yritysveroista 15 vuodeksi. Arabiemiirikunnat on viimeisten 30 vuoden aikana voimakkaasti laajentanut vapaakauppa-alueisiinsa liittyviä ohjelmia. Tällä hetkellä maassa toimii nelisenkymmentä vapaakauppa-aluetta, ja uusia
on suunnitteilla. Yrityksen, joka on vapaakauppa-alueyritys, täytyy fyysisesti sijaita sillä vapaakauppa-alueella,
jonne se on rekisteröity eikä se voi itse fyysisesti käydä kauppaa tuotteilla. Nyt maassa viimeistellään uutta
investointilakia, jota odotetaan julkaistavaksi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen mukaan tiettyjä
strategisia sektoreita avataan ulkomaisille yrityksille niin, että ne voivat toimia myös vapaakauppa-alueiden
ulkopuolella ja niiden ulkomainen omistuspohja voi olla 50 prosenttia tai enemmän, mikä ennen ei ole ollut
mahdollista. Sektoreiksi valitaan niitä strategisesti tärkeitä toimialoja, joilla yrityksiä omasta takaa ei löydy ja
joille halutaan ulkomaista liiketoimintaa. Uuden lain odotetaan luovan tulevina vuosina merkittäviä investointimahdollisuuksia useille teollisuuden aloille, erityisesti muille kuin öljysektorille.
Investointilain lisäksi maan kilpailukykyä vahvistanevat myös esimerkiksi vastikään voimaan astunut uusi konkurssilaki, joka modernisoi ja sujuvoittaa konkurssimenettelyjä, ja uusi talouspetoksia koskeva laki, joka pyrkii
muun muassa vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa. Muitakin lainsäädäntöhankkeita on vireillä,
esimerkiksi sovitteluun liittyen.
Arabiemiirikuntien valuutta dirhami (AED) on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Heikentyneen dollarin pitäisi vahvistaa vientisektorin kilpailukykyä ja lisätä ulkomaisten investointien määrää Arabiemiirikuntien kiinteistö-
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markkinoilla. Toisaalta kiinteistösektori on laskusuunnassa ja rakennusten sekä asuntojen vuokrataso jatkaa
laskuaan, vaikka kiinteistömarkkinoilla käy kuhina uusien rakennusprojektien ansiosta.
Verotus on kevyttä. Vientiä ei veroteta, kuten ei myöskään palkkoja tai yritysten tuloja lukuun ottamatta öljy- ja
kaasuyrityksiä sekä ulkomaisia pankkeja. Kiristyneen taloustilanteen johdosta Arabiemiirikunnat otti yleisen
viiden prosentin arvonlisäveron käyttöön vuoden 2018 alussa GCC-maiden kehyssopimuksen mukaisesti. Verotuksella pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan maan taloutta ja tulopohjaa öljyn hinnan laskun kompensoimiseksi. Arvonlisäverotus tulee tarjoamaan helpotusta hallituksen kirstujen vajeen täyttämiseen, mutta
se myös nostaa kuluttajahintoja, lisää yritysten kustannuksia ja vähentää investointeja. Vastatoimena hintojen
nousuun Arabiemiirikuntien hallitus on ilmoittanut, että 70 prosenttia arvonlisäveron tuotosta kohdennetaan
julkisiin palveluihin ja projekteihin, joilla rahoitetaan parempia paikallisia palveluita, paremman yhteisön kehittämistä ja laajempaa tukea kansalaisille. Arvonlisäveron käyttöönoton odotetaan kasvattavan inflaatiota
vuonna 2018 mutta veron vaikutus inflaatioon pitäisi normalisoitua seuraavina vuosina. Nykyisten arvioiden
mukaan arvonlisävero tuottaisi vuonna 2018 valtion kanssaan reilut kolme miljardia euroa ja vuodesta 2019
lähtien vuosittain noin viisi miljardia euroa.
Arvonlisäveron lisäksi viime vuoden lopulla otettiin käyttöön tupakkatuotteita ja virvoitus- ja energiajuomia
koskeva valmistevero. Tupakkatuotteiden ja energiajuomien osalta veroprosentti on 100, virvoitusjuomien osalta 50. Tässäkin on taustalla GCC-maiden yhteinen päätös ja niin sanotun sokeriveron osalta alueen maiden
kansanterveydelliseksi haasteeksi nousseiden elintasosairauksien kuten ylipaino ja diabetes lisääntyminen.
Myös yritysten verottamisesta ja muista veroista on keskusteltu mutta ei kuitenkaan ole odotettavissa, että
muita veroja otettaisiin nopealla aikataululla käyttöön tai että ne olisivat korkeita.
Arabiemiirikunnat asetettiin EU:n julkaisemalle listalle yhteistyöstä kieltäytyneistä valtioista verotuksen alalla
joulukuussa 2017, koska maa ei noudattanut BEPS:n (Base Erosion and Profit Shifting) vähimmäisnormeja eikä
ollut sitoutunut käsittelemään näitä kysymyksiä 31. joulukuuta 2018 mennessä. Maa kuitenkin poistettiin
listalta tammikuun lopulla, sillä maan hallitus on ilmoittanut EU:lle aikataulun BEPS:n vähimmäisvaatimusten täytääntönpanosta ja on vahvistanut sitoutumuksensa torjua kansainvälisiä veropetoksia sekä antanut
täydellisen ja vankan sitoutumisen veromenettelyn avoimuuteen.
Emiirikunnissa on viime vuosina otettu käyttöön lukuisia veronluonteisia maksuja kuten tietullit, hotellien
keräämät lisämaksut, lentokenttämaksut ja vuokrista perittävät kunnallismaksut. Osa niistä koskee vain muita
kuin emiraattikansalaisia. Myös muut maksut, kuten työlupamaksu sekä sakot ja muut seuraamusmaksut ovat
korkeita ja niitä on yhä nostettu viime aikoina. Vastaavasti yleinen hintataso on yhä korkeampi – Dubai ja Abu
Dhabi lukeutuvat ulkomaalaisille kalleimpien kaupunkien listalle Lähi-idässä.
GCC-maat ovat antaneet uuden ruokatuontia määrittävän ohjeistuksen (GCC Guide for Control on Imported
Foods). Ohjeistus astui voimaan 1.4.2017 ja siirtymäaikana 1.4.–1.10.2017 GCC-maat saivat ottaa sen käyttöön omien aikataulujensa mukaisesti. Ohjeistuksen implementoiminen Arabiemiirikunnissa on kuitenkin
lykätty toistaiseksi. Ruokaviennin näkökulmasta tilanne on ainakin hetkellisesti mutkikas. GCC-maiden neuvottelemassa ohjeistuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa järjestön jäsenmailla on mahdollisuus edelleen
esittää omia vaatimuksiaan haluamissaan tuoteryhmissä. Niinpä ruokavientiin vaadittavat sertifikaatit tulevat
olemaan kaksiosaisia: A-osa koostuu GCC:n yhteisistä vaatimuksista ja B-osa on maakohtainen. Halal-sertifikaattien osalta jokaisella GCC-maalla on oma listansa hyväksytyistä islamilaisista järjestöistä, joilla on oikeus
myöntää tuotteille ja teurastamoille vaadittavat sertifikaatit. Halal-sertifiointi- ja autorisointiprosessiin liittyviä kysymyksiä ja haasteita selvitetään myös EU-tasolla, kysymyksinä ovat muun muassa sertifioivat tahot,
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sertifikaattien hinnat, vanhojen ja uusien sertifikaattien suhde sekä sertifikaattien kattavuus GCC:n sisällä.
Yhteistyöneuvoston ulkopuolisista maista tulevan ruokatuonnin lisäksi käyttöön otettavilla kaksiosaisilla sertifikaateilla on mahdollinen kauppaa estävä tai hidastava vaikutus myös GCC-maiden ”sisärajojen” yli tehtävään
kauppaan. Päivitettyä versiota ohjeistuksesta ei kirjoitushetkellä ole vielä julkaistu ja tarkempia tietoja muun
muassa sertifikaattien osalta odotetaan. Tematiikan osalta myös kosmetiikkaan liittyvät halal-kysymykset ovat
lisääntyvässä määrin esillä.
EU:n ja Arabiemiirikuntien suhteet ovat jonkin verran tiivistyneet, mutta painottuvat yhä laajempaan EU:n ja
GCC:n väliseen yhteistyöhön, vaikkakin GCC-maiden yhteistyö on heikentynyt Qatarin kriisin johdosta. EU ja
GCC-maat keskustelevat vuosittain kauppa- ja muista kysymyksistä yhteistyökomitean puitteissa. Toukokuussa
2017 lanseerattiin EU:n ja GCC:n välinen kauppa- ja investointidialogi. EU:n ja GCC:n vapaakauppaneuvotteluja
on käyty lähes 30 vuotta, eikä ole nähtävissä että ne saataisiin pikaiseen päätökseen.
Suurimpina haasteina suomalaisille yrityksille on paikallisten kaupankäyntitapojen ja -kulttuurin ymmärtäminen, oman tarjoaman viritys vastaamaan markkina-aluetta ja oikeiden kumppaneiden löytäminen. Paikallinen kumppani on keskeinen uskottavuuden, kommunikoinnin ja asioiden hoidon kannalta. Tietojen saaminen
mahdollisesta yhteistyökumppanista on vaikeaa, ja sen selvittämiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta ulkopuolista apua. Myös oikean markkinoille tulostrategian valinta vaatii sekä markkinan että oman osaamisen
hyvää ymmärrystä. Syvemmän etabloitumisen vaiheessa oikealla yritysmuotovalinnalla ja sijainnilla on paljon
merkitystä.
Arabiemiirikunnat tarjoaa lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kilpailu on kuitenkin
kovaa ja edellyttää yrityksiltä pitkäjänteistä panostusta, sitoutumista ja huolellista pohjatyötä sekä oikeat
verkostot. Suomi on pieni toimija, minkä vuoksi suomalaisten yritysten olisi hyvä tuotteistaa tarjontansa isommiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistyö tarjoaa paremmat mahdollisuudet saada näkyvyyttä.
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VOIMASSAOLEVAT INVESTOINTISUOJASOPIMUKSET ( 67 kpl)
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

22.01.1982

3/1982

03.03.2004

05.02.2005

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

30.05.1997

34/1997

12.09.2006

02.08.2008

82/2008

Intia (44)

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

14.02.1998

20/1998

09.01.2007

01.05.2008

63/2008

04.09.1984

26.01.1986

4/1986

15.11.2005

15.11.2006

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

Kiina (2)

1
Ecuador on irtisanonut sopimuksen vuonna 2010 ja se on voimassa ennen 16.12.2011 tehtyjen sijoitusten
osalta 15.12.2021 saakka.
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Kuwait (24)

10.03.1996

21.05.1997

Latvia (9)

05.03.1992

07.12.1992

5/1993

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)

32/1997

20.05.1996

37/1996

(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

23.10.1991

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)

24.03.1994

34/1994

(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

23.10.1991

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

30.01.1994

6/1994

07.10.2004

07.12.2005

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

11.12.1994

89/1994

08.06.2006

10.04.2008

58/2008
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Venäjä (SNTL) (6)

08.02.1989

15.08.1991

58/1991

+ muutospöytäkirja

04.05.1996

13.05.1999

57/1999

Vietnam (17)

13.09.1993

02.05.1996

27/1996

21.02.2008

04.06.2009

28/2009

13.02.1992

02.12.1992

104/1992

Viro (8)

Lähde: Ulkoministeriö, päivitetty 19.6.2017
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EU:N VAPAAKAUPPA- JA KAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUT
EU neuvottelee laajalla rintamalla eri maiden ja alueiden kanssa kattavia kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, joiden tavoitteena on WTO:ta pidemmälle menevä kaupan vapauttaminen.
Tällä hetkellä neuvotteluja vapaakauppasopimuksista käydään muun muassa Japanin, Indonesian, Mercosurin sekä Meksikon kanssa. EU on käynyt neuvotteluja myös USA:n kanssa ja on
mukana ympäristötuoteneuvotteluissa (EGA) sekä useanvälisissä palvelukauppaneuvotteluissa
(TiSA), mutta nämä neuvottelut ovat tällä hetkellä tauolla. Lisäksi EU:n on tarkoitus aloittaa
neuvottelut Turkin, Uuden-Seelannin ja Australian kanssa.
Lähi-itä, Afrikka, Karibia ja Tyynimeri
Komissiolle on myönnetty neuvotteluvaltuudet voimassa olevien vapaakauppasopimusten syventämiseksi ja laajentamiseksi usean Lähi-idän valtion kanssa. Syventäviä sopimusneuvotteluja (DCFTA, Deep and Comprehensive
Free Trade Agreement) käydään tällä hetkellä Egyptin, Marokon ja Tunisian kanssa, joiden kanssa EU:lla on voimassaolevat assosiaatiosopimukset. Marokon kanssa DCFTA -neuvottelut aloitettiin vuonna 2013 ja viimeisin neuvottelukierros käytiin huhtikuussa 2014. Tunisian kanssa ensimmäinen neuvottelukierros käytiin huhtikuussa 2016 ja
Egyptin kanssa DCFTA–neuvottelut käynnistyivät kesäkuussa 2013. Jordanian ja EU:n välinen assosiaatiosopimus
on peräisin vuodelta 2002 ja assosiaatiosopimuksen pohjalle EU:n ja Jordanian välille on rakennettu vapaakauppa-alue (FTA, Free Trade Area). Algerialla ja EU:lla on voimassa oleva assosiaatiosopimus vuodelta 2002, mutta
DCFTA–neuvotteluja ei ole aloitettu. Kuuden Persianlahden yhteistyöneuvostoon (GCC, Gulf Cooperation Council)
kuuluvan maan kanssa (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE) vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin jo vuonna 1990. Neuvottelut ovat kuitenkin olleet keskeytyksissä joulukuusta 2008 lähtien.
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ja EU:n välillä on neuvoteltu talouskumppanuussopimuksia (Economic Partnership Agreement, EPA). Sopimukset on tehty seuraavien maiden tai maaryhmien
kanssa: Karibian maat (14 maata), Itäinen ja eteläinen Afrikka (Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe),
eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC (Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Mosambik, Namibia, Swazimaa), Keski-Afrikka (Kamerun), Ghana, Norsunluurannikko ja Tyynenmeren alue (Papua-Uusi-Guinea ja Fidzi). Näistä
Karibian maiden kanssa tehty sopimus kattaa kauppakysymyksiä laajasti, kun taas muut sopimukset koskevat
lähinnä tavarakauppaa. Tilanne Itä-Afrikan yhteisön (EAC) alueellisen EPA-sopimuksen osalta on vielä avoinna:
tähän mennessä vain Kenia on ratifioinut EAC:n sopimuksen. Länsi-Afrikan neuvotteluryhmän (16 maata) kanssa on neuvoteltu alueellinen EPA-sopimus, joka saattaa myöhemmin korvata Ghanan ja Norsunluurannikon
kahdenväliset sopimukset. Tilanne sen suhteen on vielä avoinna.
Muut kauppasopimusneuvottelut
Useanväliset palvelukauppaneuvottelut (Trade in Services Agreement, TISA). TiSA-neuvotteluja on käyty 23 osapuolen kesken, mutta neuvottelut ovat olleet keskeytyksissä marraskuusta 2016 lähtien. Neuvottelut kattavat
lähtökohtaisesti kaikki palvelualat, digitaalisen kaupan, palveluihin liittyvän investointien markkinoillepääsyn
ja yritystoimintaan liittyvän maahantulon, sekä laajasti eri sääntöaiheita.
EGA ympäristötuoteneuvottelut. Ympäristötuoteneuvottelut (Environmental Goods Agreement, EGA) käynnistettiin heinäkuussa 2014, ja niitä käydään useankeskisesti, 17 WTO-maan kesken, mutta WTO:n ulkopuolella.
Neuvottelut keskittyvät tavarakauppaan ja käsittelevät tuote-ehdotuksia eri ympäristötuotesektoreilla, painopisteenä ilmastonmuutoksen torjunta. Toinen keskeinen elementti koskee sopimustekstiä, ml. päivitysmekanismi sekä palveluita ja tullien ulkopuolisia esteitä (NTB) käsittelevät työohjelmat. Neuvottelut ovat tauolla.
Lähde: Ulkoministeriö Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, päivitetty 29.5.2018
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PALVELUVIENTI JA TUONTI SEKTOREITTAIN SUOMESTA

Palveluiden ulkomaankauppa, tuonti 2015-2017, milj. euroa
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