KEHITYSMAIDEN TALOUKSIEN
VAHVISTAMINEN
Lisää työpaikkoja, toimeentuloa ja hyvinvointia

Uusien työpaikkojen luomiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan talouskasvua. Köyhyyden ja epätasa-arvon
poistaminen edellyttää, että talous on vakaalla pohjalla.
Suomi auttaa kehitysmaita vahvistamaan talouksiaan ja
kasvattamaan yksityissektorin toimintaa, jotta työpaikkoja
syntyy lisää ja yritystoiminnan mahdollisuudet paranevat.

yhteistyökumppani vähiten kehittyneiden maiden kaupankäyntikyvyn tukemisessa.
UN Global Compact on Suomen strateginen pääkumppani yritysvastuun edistämisessä.

Suomi tukee myös kotimaisten yritysten liikekumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.
Tavoitteena on helpottaa työpaikkojen ja innovaatioiden
luomista, osaamisen ja hyvien liiketoimintatapojen
siirtymistä sekä lisätä kauppaa. Välineitä tähän
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Ihmisoikeudet ohjaavat Suomen kehityspolitiikkaa, ja ne
sisällytetään järjestelmällisesti kehitysyhteistyön tavoitteisiin ja toteutukseen.

Suomi edistää toiminnallaan sitä, että:
•

kaikille ihmisille, myös naisille, nuorille ja köyhimmille, on tarjolla enemmän
ihmisarvoista työtä, elinkeinoja ja toimeentuloa;

•

kehitysmaiden yksityissektori ja talouselämä ovat vahvistuneet ja
monipuolistuneet;

•

kansainväliset liiketoiminnan säännöt tukevat aiempaa paremmin yritystoiminnan kehittymisen edellytyksiä ja vastuullisuutta sekä sovittujen
standardien noudattamista kehitysmaissa ja

•

uutta kestävän kehityksen mukaista osaamista, arvoketjuja sekä teknologiaa
ja innovaatioita hyödynnetään aiempaa paremmin.

Esimerkkejä Suomen toimista:
Sinisellä merkityt maat kuuluvat Suomen
kahdenvälisen yhteistyön kumppanimaihin ja
vihreällä merkittyjä maita Suomi tukee
muilla keinoilla.

Kaksi Suomen tärkeimpiin kuuluvista
hankkeista Keski-Aasiassa keskittyy
kauppaan ja työllisyyteen. Kauppaa
tukeva kehitysyhteistyöhanke
tukee kauppapoliittisia uudistuksia,
maanviljelijöiden ja maatalousyritysten
tuottavuutta, alueellista kauppaa sekä
naisten yrittäjyyttä Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa. Tähän liittyen
Suomi tukee YK:n kehitysohjelmaa (UNDP)
9 milj. € vuosina 2014−2018. Ihmisarvoinen työ -hanke auttaa parantamaan
työsuojelua, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa
Kirgisiassa ja Tadžikistanissa. Suomi on
myöntänyt Kansainväliselle työjärjestölle
(ILO) 4 milj. € vuosille 2014−2018 hankkeen toteuttamista varten.

Maailmanpankin kumppanuusrahasto
tukee Somalian valtion- ja rauhanrakennusta vahvistamalla hallintoa ja valtion
tulojen hallintaa mukaan lukien
verotus. Lisäksi rahastosta kehitetään
maan taloutta, infrastruktuuria,
sähkönjakelua ja yksityissektoria.
Suomen panos rahastoon on 4 milj. €
vuosina 2016−2019.

Yksityissektorin kehittäminen on osa
Suomen kehitysyhteistyötä Sambiassa.
Suomi tukee YK:n yhteistyöohjelmaa,
joka auttaa mikro- ja pk-yrityksiä
kehittämään kestävää liiketoimintaa
ja tarjoamaan työntekijöilleen sosiaaliturvan perustason. Suomi on sitoutunut
tukemaan ohjelmaa 8,7 milj. € vuosina
2013−2018. Kahden vuoden aikana on
syntynyt yli 2 600 työpaikkaa ja yli 2 000
työpaikan olot ovat parantuneet.

Afganistanin sodasta toipumista ja jälleenrakentamista Suomi tukee ensisijaisesti Maailmanpankin
jälleenrakennusrahaston (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) kautta. Suomi on myöntänyt
rahastoon 50 milj. € vuosille 2014−2018. Rahasto
on parantanut väestön mahdollisuuksia saada
muun muassa koulutusta ja terveydenhuoltoa,
infrastruktuuri-, vesihuolto- ja sanitaatiopalveluja
sekä luonut työpaikkoja ihmisille.

YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women)
hanke Nepalissa parantaa köyhimpien
ja haavoittuvimmassa asemassa
olevien naisten yrittäjyyttä ja
ammattitaitoa. Suomi on varannut
hankkeeseen 4 milj. € vuosille
2015−2017.
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Vuosina 2014−2018 Suomi
avustaa Vietnamia 9,9 milj.
eurolla start-up-yritysten
toimintaympäristön kehittämisessä sekä auttaa yrityksiä
ja muita organisaatioita
kehittämään uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita.
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Trademark East Africa (TMEA) on kahdeksan rahoittajatahon
yhteinen aloite Itä-Afrikan kaupankäyntiyhteyksien
vahvistamiseksi. Suomen osuus 560 milj. dollarin budjetista
on 6 milj. € vuosina 2013−2016. Hankkeessa kehitetään Dar
es Salaamin ja Mombasan satamien toimintaa sekä maiden
rajavalvontaa ja infrastruktuuria. Lisäksi parannetaan kaupankäynnistä saatavien tulojen keruujärjestelmiä ja poliittista
vuoropuhelua. Yksi TMEA-ohjelman keskeisiä osa-alueita on
myös naisyrittäjien tukeminen.

Tansaniassa Suomi rahoittaa innovaatiojärjestelmän kehittämistä ja tukee
innovaatiotoimintaa yksityissektorilla.
Suomi on varannut hanketta varten
8,95 milj. € vuosille 2017−2021.

Suomi rahoittaa myös alueellista innovaatioyhteistyötä useissa eteläisen Afrikan
maissa. Suomi on myöntänyt 9,3 milj. €
vuosille 2017−2020 yksityissektorin
innovaatioiden ja sosiaalisesti osallistavan
liiketoiminnan kehittämiseen.

Enhanced Integrated Framework on kansainvälinen useiden avunantajien yhteinen ohjelma, joka tukee vähiten kehittyneiden maiden
aktiivisempaa osallistumista kansainväliseen kauppaan. Ohjelman avulla parannetaan kaupankäyntiä, helpotetaan kauppaan
liittyvien tarvearviointien tuottamista ja lisätään maiden kykyä integroida kaupan kysymykset omiin kansallisiin kehitysstrategioihin. Suomi on osoittanut hankkeeseen 10 milj. € vuosille 2016−2020.

http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka

