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ESIPUHE

Maailman Markkinat -vuosikirjan painopistemaina ovat tänä vuonna Yhdysvallat ja Kanada. Yhdysvallat on
noussut Suomen kolmanneksi tärkeimmäksi vientimaaksi Saksan ja Ruotsin jälkeen, ja Yhdysvallat on Suomen
suurin korkean teknologian vientimaa. Palvelujen viennissä Yhdysvallat on meille toiseksi suurin markkina. Osana
kasvuun tähtääviä hallituksen kärkihankkeita Team Finland -resursseja onkin vahvistettu USA:ssa ja Kanadassa.
Ulkoministeriö vaikuttaa jokapäiväisessä työssään siihen, että suomalaisyritysten markkinoillepääsyä maailmalla helpotetaan. Tavoitteena on sisällyttää Suomelle tärkeät asiat EU:n ja kolmansien maiden välillä neuvoteltaviin vapaakauppasopimuksiin ja luoda WTO:n puitteissa käytävillä kaupan vapauttamisneuvotteluilla
yrityksillemme uusia mahdollisuuksia.
EU:n ja Kanadan -välinen vapaakauppasopimus on valmis. Sopimus on sisältönsä puolesta laajin ja kunnianhimoisin unionin sopimuksista tähän saakka. EU:n ja USA:n välistä sopimusta neuvotellaan edelleenkin tosissaan.
Vapaakauppasopimuksilla hallitaan osaltaan globalisaatiota.
Kaupanesteiden määrä on valitettavasti maailmanlaajuisesti kasvussa. Ulkoasiainministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkivät poistamaan näitä suomalaisyritystenkin kentällä kohtaamia esteitä. Tuoreimpaan kaupanestekyselyyn saatiin noin 500 vastausta.
Kuten vuosikirja jälleen hyvin osoittaa, mahdollisuuksia on myös muualla. Esimerkiksi Iraniin on tehty hyvin lupaavia vienninedistämismatkoja ja lähetetty uusi Team Finland -asiantuntija. Argentiina on jälleen avautumassa.
EU on aloittamassa sopimusneuvottelut monen Aasian ja Oseanian maan kanssa, ja Japani-neuvottelut lähentyvät loppusuoraa. Meksikon sopimusta modernisoidaan. Uusi korkotukiluotot korvaava investointituki-instrumentti on tulossa yritysten käyttöön.
Brexit-keskustelu on ravistellut meitä kaikkia, mutta EU:n kauppapoliittinen toiminta ja sopimusneuvottelut
kolmansien maiden kanssa jatkuvat yhtä aktiivisesti ja määrätietoisesti kuin aikaisemmin. Ulkoministeriö toimii
osaltaan siten, että Iso-Britannian mahdollinen eroaminen EU:sta ei heikentäisi suomalaisyritysten asemaa.
Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle on keskeistä, että Euroopan unionin toimintakyky kauppapoliittisena suurvaltana säilyy ja että EU:n sisämarkkinat toimivat.
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VENÄJÄ
VENÄJÄ
Pääkaupunki ................................................................................................................Moskova
Väkiluku ......................................................................................................................142,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 236 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................23,700 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ....................................................................................-3.9 %
Inflaatio...............................................................................................................................15.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ...... 4.4 % | 35.8 % | 59.7 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.4 %
Kaupungistumisaste ........................................................................................................ 74%
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Venäjän talous jatkaa supistumistaan kuluvana vuonna ja keskipitkällä aikavälillä on odotettavissa matalaa kasvua. Venäjä ei ole onnistunut monipuolistamaan tuotantoaan ja on riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnoista. Ulkomaankaupan arvo laski 33 prosenttia vuonna 2015.
Energian viennistä saatavien verotulojen lasku kaventaa hallituksen talouspolitiikan liikkumatilaa. Ukrainan kriisin ja Krimin laittoman liittämisen myötä asetettujen pakotteiden ja Venäjän
vastapakotteiden voimassaolo jatkuu. Venäjällä järjestetään duumanvaalit syyskuussa 2016 ja
presidentinvaalit keväällä 2018. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat Venäjän pyrkimys omavaraisuuteen tuonninkorvauspolitiikan avulla, sääntelyn lisääntyminen ja valtion kasvava rooli
taloudessa. Ruplan devalvoituminen supistaa Venäjälle vietävien tuotteiden kysyntää ja toisaalta tuotantokustannukset Venäjällä ovat alentuneet. Suomalaiset yritykset ovat sopeuttaneet
toimintojaan taloustilanteeseen.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Öljyn hinnan lasku ja talouspakotteet synkensivät Venäjän talousnäkymiä entisestään vuonna 2015. Bruttokansantuote supistui 3,7 prosenttia ja kotimainen kulutus supistui 10 prosenttia. Kiinteät investoinnit laskivat
8,4 prosenttia. Inflaatio oli lähes 13 prosenttia. Useimpien ennusteiden mukaan vuonna 2016 talous supistuu
1 – 2,5 prosenttia. Kiinteät investoinnit vähenivät neljättä vuotta peräkkäin ja talouskehitysministeriö arvioi
investointien vähenevän vuonna 2016 yli kolme prosenttia. Investointien esteenä on investointi-ilmapiirin
lisäksi rahoituksen saatavuus ja korkea korkotaso. Venäjän julkistalouden vahvuuksia ovat olleet alhainen valtionvelka ja huomattavat valuutta- ja kultavarannot. Vararahastoa on käytetty kattamaan budjetin alijäämää,
joka oli 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2015. Asiantuntijoiden mukaan öljyn keskimääräisellä
40 dollarin tynnyrihinnalla budjetin alijäämä kasvaisi vuonna 2016 viiteen prosenttiin.
Talouden rakenneongelmat ovat hidastaneet Venäjän talouskasvua jo vuosia, ja Ukrainan kriisin vaikutukset
syventävät ongelmia entisestään. EU:n ja Yhdysvaltojen talouspakotteet purivat välittömästi rahoitussektoriin.
Pakotteiden alaiset pankit ja yritykset eivät saa enää edullista rahoitusta kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kansainväliset luottoluokituslaitokset Standars & Poors ja Moody’s ovat alentaneet Venäjän luokituksen
roskalainaluokkaan, mikä vaikeuttaa myös pakotteiden ulkopuolisten pankkien ja yritysten jälleenrahoitusta.

Lähetystösihteerit Inka Leppänen, Pia Sarivaara-Heikkinen ja Aliisa Tornberg, lähetystöneuvokset Johanna Logrén, Tommi
Kivilaakso ja Anu-Leena Koskelainen ja ministerineuvokset Joonas Heiskanen ja Jyrki Terva työskentelevät Suomen Moskovan
suurlähetystössä.
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Venäjällä öljyn ja kaasun osuus on edelleen
lähes 70 prosenttia viennistä.
iStock.com/Sergey Okinchuk
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Huolimatta suunnitelmista monipuolistaa talouden rakennetta, Venäjä on edelleen riippuvainen energiasektorista. Yli 40 prosenttia valtion budjettituloista ja noin 70 prosenttia vientituloista tulevat öljy- ja kaasusektorilta.
Öljyn hinnan pudottua yli 70 prosenttia heinäkuusta 2014 Venäjän talouden tukijalka horjuu. Olemassa olevat öljykentät on pyritty hyödyntämään maksimaalisesti ja samalla on laiminlyöty investointeja tulevaisuuteen. Käytössä olevien kenttien arvioidaan ehtyvän muutaman vuoden kuluessa, minkä jälkeen öljyntuotanto alkaisi supistua
nopeasti, sillä uusien esiintyminen käyttöönotto on hidasta ja vaatii korkeaa teknologiaa. Kaasusektorilla Venäjällä sen sijaan on ylikapasiteettia johtuen ennen nykyistä vaikeaa markkinatilannetta tehdyistä investoinneista.
Vuonna 2015 Venäjän ulkomaankaupan arvo laski 33 prosenttia. EU on Venäjän suurin kauppakumppani 44,8
prosentin osuudella, mutta Venäjän viennin arvo EU-maihin putosi 36,1 prosentilla ja tuonti EU-maista 40,8
prosentilla. Kiinan osuus Venäjän kauppavaihdosta on 12 prosenttia, mutta Venäjän-viennin arvo Kiinaan laski
23,7 prosentilla ja tuonnin arvo 31,3 prosentilla. IVY-maiden yhteinen osuus Venäjän kauppavaihdosta on noin
12 prosenttia ja Euraasian talousliiton maiden osuus 7,8 prosenttia. Venäjän tavaraviennin rakenteessa ei ole
tapahtunut muutosta, sillä öljyn ja kaasun osuus on edelleen lähes 70 prosenttia viennistä.
Kahdenvälinen kauppa supistui ja yritykset sopeuttavat toimintojaan
Venäjä on Suomen kolmanneksi suurin tuontimaa (osuus kokonaistuonnista 11 prosenttia) ja viidenneksi suurin vientimaa (osuus kokonaisviennistä 5,9 prosenttia). Venäjän-tuonnin arvo oli 5,98 miljardia euroa, mikä
merkitsee 31 prosentin pudotusta edellisvuoteen. Energiatuonnin osuus oli viime vuonna 73,3 prosenttia,
josta pelkän raakaöljyn osuus on yli puolet. Venäjän-viennin arvo oli viime vuonna 3,15 miljardia euroa, mikä
merkitsee 32 prosentin pudotusta edellisvuoteen. Koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja metallituotteet muodostavat yli 40 prosenttia viennistä.
Ruplan kurssin heikkeneminen on vaikuttanut Suomeen saapuvien venäläisten matkailijoiden määrän laskuun.
Vuonna 2015 Venäjän kansalaisille myönnettyjen viisumien määrä laski 38 prosenttia. Venäläisturistien hotelliyöpymisten määrä Suomessa laski 40 prosenttia.
Venäjällä toimii 400–500 suomalaista yritystä, joiden investoinnit Venäjällä ovat yhteensä noin 12 miljardia
euroa. Suomalaisilla yrityksillä on pitkä kokemus Venäjän markkinoista ja yritykset toimivat hyvin monilla
sektoreilla, kuten vähittäiskaupassa, rakennusteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja logistiikassa. Suurin yksittäinen investointi on Fortumin mittava panostus sähkön ja lämmön tuotantoon. Vaikeassa taloustilanteessa ja kysynnän laskiessa yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintojaan. Suomalais-venäläisen
kauppakamarin lokakuussa 2015 julkaiseman barometritutkimuksen mukaan suomalaiset Venäjän-kauppaa
käyvät yritykset pitivät suurimpina haasteinaan epävakaata ruplan kurssia ja poliittista tilannetta. Venäjän
taloustilanne ja asiakkaiden vaikeudet rahoituksen saamisessa tuottavat haasteita yrityksille. Tutkimukseen
vastanneista yrityksistä vain 18 prosenttia arvioi investoivansa Venäjällä tulevan vuoden aikana.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Yritystoiminnan poliittinen riski Venäjän markkinoilla on kasvanut huomattavasti Krimin laittoman liittämisen
ja Ukrainan vakautta horjuttaneiden Venäjän toimien seurauksena. Vastauksena Venäjän toimiin EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä. Vastaavia rajoittavia toimenpiteitä ovat ottaneet käyttöön
myös muun muassa Yhdysvallat, Japani, Australia, Kanada, Islanti ja Norja. Euroopan komissio on julkistanut
25.9.2015 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta.
Ukrainan vakautta horjuttavien Venäjän toimien seurauksena kasvaneet Venäjän ja lännen väliset poliittiset
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erimielisyydet ja molemminpuoliset pakotteet ovat ajaneet EU:n ja Venäjän suhteet heikoimmilleen sitten
kylmän sodan päättymisen jälkeen. Venäjän toiminta on epävakauttanut Euroopan turvallisuuspoliittista ympäristöä. Yhteistyön kehittäminen kahdenvälisissä ja kansainvälisissä kysymyksissä EU:n ja Venäjän kanssa on
pysähtynyt. Vastauksena EU:n käyttöön ottamiin rajoittaviin toimiin Venäjä on asettanut maataloustuotteiden
ja elintarvikkeiden tuontia rajoittavia niin sanottuja vastapakotteita EU:lle. Rajoitukset koskevat EU:n lisäksi
myös Yhdysvaltoja, Kanadaa, Australiaa, Islantia ja Norjaa.
Venäjän yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut Ukrainan kriisin aikana aiempaa epäluuloisemmaksi ja se sallii
yhä vähemmän virallisen politiikan kyseenalaistamista. Presidentti Putinin suosio nousi Krimin liittämisen jälkeen
ennätyksellisen korkealle tasolle. Keinoja kansalaismielipiteen kontrolloimiseksi ja poliittisten protestien estämiseksi on vahvistettu entisestään. Useat uudet lait ovat heikentäneet poliittisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia sekä asettaneet lisää rajoituksia tiedotusvälineiden toiminnalle. Myös internetin
ja siellä käytävän suhteellisen vapaan ja aktiivisen poliittisen keskustelun valvonta lisääntyy. Kansalaisvapauksia
rajoittavien toimien perusteluna on käytetty väitteitä länsimaiden yrityksestä toteuttaa vallankumous Venäjällä
sekä Pohjois-Kaukasiassa jatkuvan ääri-islamilaisen liikehdinnän uhkaa. ”Perinteisten venäläisten arvojen” puolustamisella tehdään yhä enemmän politiikkaa. Epäluulot ulkomaita ja erityisesti ulkomaiden venäläiselle kansalaisyhteiskunnalle myöntämää tukea kohtaan ovat kasvaneet viholliskuvia lietsovan uutisoinnin myötä. Valtiollinen
media vahvistaa kyseisiä epäluuloja aktiivisesti. Myös akateemisen yhteisön ja älymystön piiristä tulevaa kritiikkiä
on vaiennettu ja virallisen politiikan kyseenalaistajia leimataan herkästi epäisänmaallisiksi.
Valtiollisessa duumassa istuu valtapuolue Yhtenäisen Venäjän lisäksi kolme Kremlille lojaalia puoluetta.
Seuraavat duumanvaalit järjestetään syyskuussa 2016. Opposition mahdollisuuksia osallistua vaaleihin on
jo viime vuosien aluetason vaaleissa rajoitettu erilaisilla lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla keinoilla. Oppositiovoimien mahdollisuudet saada huomiota ajatuksilleen valtamediassa ovat erittäin rajalliset. Nykyisen
valtajärjestelmän asema vaikuttaa turvatulta uskottavan haastajan puuttuessa etenkin valtakunnallisella tasolla. Alue- ja paikallishallintoa ollaan uudistamassa syvällisesti. Muutosten oletetaan entisestään vahvistavan
presidenttijohtoisen keskusvallan kontrollia läpi poliittisen järjestelmän ja viranomaiskoneiston. Presidentti
Putinin nykyinen virkakausi jatkuu vuoteen 2018.
Venäjän alueet kehittyvät eri tahdissa – ongelmat ovat mittavat
Venäjän alueiden väliset kehityserot ovat suuria. Vauraita ovat erityisesti suuret kaupungit, kuten Moskova ja
Pietari sekä öljy- ja kaasuvaroiltaan runsaat alueet Sahalin, Hanti-Mansia, Jamalo-Nenetsia, Nenetsian autonominen piirikunta sekä Tjumenin alue. Suuri osa muista alueista on erittäin riippuvaisia federaation tuista. Alueiden talouskehitystä hidastavat heikko sijoitusilmapiiri, matala teollisuustuotannon kasvu, osaavan henkilöstön
puute, kysynnän heikkous ja vaikeudet sitouttaa nuoria jäämään kotiseuduilleen. Pietarin, Kalugan, Kazanin,
Moskovan ja Nižni Novgorodin alueet ovat onnistuneet parhaiten talouden rakenteiden monipuolistamisessa.
Luonnonvaroiltaan rikkailla alueilla talouden monipuolistaminen on edennyt muuta maata hitaammin.
Venäjän heikosta taloustilanteesta johtuen federaation tukia alueille on leikattu. Kun alueiden verotulot ovat
samalla laskeneet ja investoinnit alueille vähentyneet, valtaosa aluebudjeteista on päätynyt alijäämäiseksi.
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan 76 alueen budjetti oli vuonna 2015 alijäämäinen, yhdeksän ylijäämäinen. Venäjällä on yli 340 monokaupunkia, joiden talous perustuu lähes yksinomaan yhteen, usein
kannattamattomaan teollisuuden alaan. Alueiden kehitystä ja työllisyyttä pyritään edistämään näyttävillä
suurhankkeilla kuten Trans-Siperian ja Baikal-Amur -rautateiden modernisointi sekä vuoden 2018 jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailujen suorituspaikkojen ja kisakaupunkien infrastruktuurin rakentaminen. Rahoituksen löytäminen näihin suurhankkeisiin on kuitenkin vaikeaa nykyisessä tilanteessa.
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Suomen ja Venäjän välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus

Sääntely-ympäristön kehitys
Venäjän vuonna 2012 voimaan astunut WTO-jäsenyys ei ole tuonut mukanaan odotettuja myönteisiä vaikutuksia Venäjän sääntely- ja liiketoimintaympäristölle. Venäjän WTO-jäsenyyttä varjostavat edelleen erilaiset
kiistakysymykset ja sen valikoiva suhtautuminen WTO-sopimuksen velvoitteisiin. Venäjä on asettanut tuontirajoituksia tai tehnyt muutoksia tullauskäytäntöihin ilman asianmukaisia etukäteisilmoituksia. Heti jäsenyyden tultua voimaan Venäjä otti käyttöön maahantuotuja moottoriajoneuvoja syrjivän kierrätysmaksun
oman autoteollisuutensa suojelemiseksi. EU vei tapauksen WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn. Venäjä on
sittemmin tehnyt muutoksia kierrätystä koskevaan lakiin, jonka soveltamisala on vielä epäselvä. EU on riitauttanut WTO:ssa Venäjän EU:n sianlihalle asettaman tuontikiellon, saksalaisille ja italialaisille pakettiautoille
asettamat pakettiautojen polkumyyntitullit ja Venäjän tiettyihin tuotteisiin kohdistamat tullisidontaylitykset
(muun muassa paperi- ja kartonkituotteet). Suomen osuus kyseessä olevien tuotteiden EU:n kokonaisviennistä
Venäjälle on ollut merkittävä. Venäjä on vastaavasti nostanut EU:ta vastaan omat WTO-kanteensa, jotka koskevat EU:n niin sanottua kolmatta energiapakettia ja EU:n kohdistamia polkumyyntitoimia Venäjältä peräisin
oleviin ammoniumnitraattituotteisiin sekä teräs- ja rautaputkiin.
Euraasian talousliitto
Euraasian talousliiton toiminta käynnistyi virallisesti 1.1.2015. Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän muodostamaan talousliittoon liittyivät vuoden 2015 aikana Armenia ja Kirgisia. Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan muodostivat tulliliiton jo vuonna 2010 ja ottivat käyttöön yhteiset tullitariffit. Euraasian talousliiton tavoitteena
on tavaroiden, palveluiden, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuvuus sekä yhteiset finanssi- ja sisämarkkinat.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on koordinoida syvemmin myös energia-, teollisuus-, maatalous- ja kuljetussektoria sekä perustaa yhteiset maakaasu- ja raakaöljymarkkinat vuonna 2025. EEU solmi ensimmäisen
vapaakauppasopimuksensa Vietnamin kanssa toukokuussa 2015. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamista valmistellaan muun muassa Intian, Israelin, Egyptin ja Iranin kanssa. Euroopan Unioni ei ole tunnustanut
Euraasian talousliittoa neuvottelukumppanina.
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Euraasian integraation taloudelliset vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Euraasian talouskomission
mukaan talousliiton maiden välinen kauppa vuonna 2015 oli koko ulkomaankauppavaihtoon verrattuna vain
13,5 prosenttia. Venäjän kauppavaihdosta vain kahdeksan prosenttia on Euraasian talousliiton maiden kanssa.
Talousliiton sisäistä koherenssia ovat nakertaneet Ukrainan kriisiin liittyvät Venäjän asettamat vastapakotteet
ja rajoitukset, joihin muut Euraasian talousliiton maat eivät ole yhtyneet.
Liiketoimintaympäristössä ei odotettavissa myönteisiä muutoksia
Sisäänpäin kääntyminen ja korostettu patriotismi vaikuttavat yhä enemmän myös Venäjän liiketoimintaympäristöön. Venäjän lainsäädäntöön on viime aikoina nopeaan tahtiin lisätty venäläisiä yrityksiä suosivia säädöksiä.
Tämä koskee niin tuonnin korvaamiseen kuin valtion, kunnan tai niihin rinnastettaviin hankintoihin liittyviä
säädöksiä. Venäläisen tytäryhtiön perustamista erityisesti tuotantotoimintaa varten kannustetaan erilaisin
vero- ja maksuhelpotuksin, valtion hankintasopimuksin ja vientituin.
Investointi-ilmapiiriin vaikuttavat viime vuosina ulkomaiseen omistukseen kohdistuneet rajoitukset. Ulkomainen omistus Venäjällä toimivissa joukkotiedotusvälineissä on nyt rajattu 20 prosenttiin. Lakia koskien ulkomaisia investointeja yhtiöihin, joilla katsotaan olevan strategista merkitystä kansalliselle turvallisuudelle, on
tiukennettu ja tiukennettaneen edelleen. Lakeja tulkittaessa kansalaisuus- ja kaksoiskansalaisuuskysymykset
nousevat yhä useammin esiin. Uusien lakien tulkinnallisuus ja siihen liittyvä epävarmuus heijastuvat liiketoimintailmapiiriin. Ulkomaille talletettujen pääomien palauttamista koskeva laki ei ole lisännyt toivotusti
pääomavirtoja takaisin Venäjälle.
Venäjällä tunnustetaan yleisesti tarve vähentää yrityksiin kohdistuvia tarkastuksia. Joitain aloitteita tarkastustoiminnan vähentämiseksi on viety läpi, mutta tarkastuksia suoritetaan edelleen runsaasti, myös poliittisin
perustein. Venäjän oikeusjärjestelmän viime vuosien muutokset, kuten arbitraatiotuomioistuimen lakkauttaminen ja syyttäjänviraston toimivaltuuksien laajentaminen, mahdollistavat aikaisempaa paremmin järjestelmän valikoidun käytön.
Tuonninkorvauspolitiikka jatkuu
Venäjä on jatkanut tuonnin korvaamiseen tähtäävää politiikkaa, millä halutaan vähentää riippuvuutta ulkomaisista tuotteista ja toisaalta monipuolistaa Venäjän omaa tuotantoa. Talousasiantuntijat epäilevät tuonnin
korvaamisen onnistumisen mahdollisuuksia ja politiikan katsotaan nostavan hintoja, alentavan laatua ja edellyttävän valtion tukiaisia. Tavoite ei toteudu ilman suuria kotimaisia tai ulkomaisia investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Investoinnit ovat kovasta paineesta ja vähentyneestä kilpailusta huolimatta jääneet
vähäisiksi. Samanaikaisesti tuonnin korvaamispolitiikka on johtanut uusiin sisäänpäin katsoviin tuotanto- ja
hankintakäytäntöihin.
Maatalouden osalta Venäjällä on kunnianhimoisia tavoitteita olla täysin omavarainen maidon, lihan ja kasvisten suhteen vuoteen 2020 mennessä. Maataloustuotanto kasvoikin vuonna 2015 noin kolme prosenttia, mutta
samalla elintarviketeollisuuden investoinnit supistuivat 12 prosenttia. Kilpailun rajoittamisen aiheuttama lasku on langennut kuluttajien maksettavaksi: elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet kahdessa vuodessa 34 prosenttia. Toistaiseksi todellista tuonninkorvaamista arvioidaan tapahtuneen ainoastaan siipikarjantuotannossa.
Teollisuus- ja kauppaministeriö on hyväksynyt 19 sektorikohtaista tuonninkorvaussuunnitelmaa. Erillisiä suunnitelmia on laadittu muun muassa laivanrakennussektorille, öljy- ja kaasualalle, kuljetuskoneteollisuuteen,
lääketeollisuuden ja lääkinnällisten laitteiden alalle, elintarviketeollisuuteen sekä IT- ja televiestintäalalle.
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Suunnitelmissa määritellään korvattava tuoteryhmä, prosessin aikataulu sekä tuonnin tavoiteltu osuus vuoteen 2020 tultaessa. Kotimaisen tuotannon lisäämiseksi on myös hyväksytty julkisiin hankintoihin ulkomaisten
tuotteiden hankintakieltoja muun muassa tietyille koneenrakennusteollisuuden tuotteille, erilaisille ajoneuvoille, tekstiileille ja jalkineille sekä noin 40 terveydenhuollossa käytettävälle välineelle. Ulkomainen laitetoimittaja voidaan hylätä tarjouskilpailusta, mikäli siihen osallistuu vähintään kaksi Venäjältä tai muista Euraasian
talousliiton maista peräisin olevaa laitetoimittajaa.
Pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksia
ETLA arvioi tutkimuksessaan huhtikuussa 2016, että länsimaiden Ukrainan ja Krimin kriisin johdosta asettamilla Venäjä-sanktioilla on ollut melko vähäiset suorat vaikutukset Suomen tavaranvientiin Venäjälle. Viennin
supistuminen on johtunut pääasiassa heikosta ruplasta. EU:n vientisanktioiden alaisten tavaroiden osuus Suomen Venäjän viennistä oli vuonna 2014 vain noin puoli prosenttia. Sen sijaan Venäjän vastasanktion alaisten
tuontikieltoelintarvikkeiden osuus oli noin viisi prosenttia Venäjän viennistä. Venäjä on laajentanut vastapakotteitaan koskemaan osittain myös Venäjän kautta tapahtuvia transitokuljetuksia.
Venäjän elokuussa 2014 asettamisen vastapakotteiden vaikutuksesta Suomen elintarvikevienti Venäjälle on
pudonnut neljännekseen aikaisemmasta. Vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti maitosektoriin. Suomesta
viedään Venäjälle edelleen eläinten rehuja, raakakahvia, maltaita, alkoholijuomia, suklaata ja leipomotuotteita.
Vastapakotteiden lisäksi Suomeen kohdistuu jo aiemmin voimaan tulleita elintarvikkeiden tuontirajoituksia.
Perunan tuonti Venäjälle on ollut kiellettyä koko EU:n alueelta heinäkuusta 2013 lähtien kasvinterveyssyiden
vuoksi. Suomi on kuitenkin pystynyt viemään Venäjälle yksittäisiä siemenperunaeriä niiden erillistarkastusten
jälkeen. Sianlihan ja elävien sikojen tuonti koko EU:n alueelta Venäjälle on ollut pysähdyksissä alkuvuodesta
2014 lähtien. Taustalla on afrikkalaisen sikaruton leviäminen Baltian maihin ja Puolaan ja tästä syntynyt sertifiointikiista. EU on vienyt sianlihakiistan WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn, ja siihen odotetaan ratkaisua
syksyllä 2016.
Tullaus ja rajanylitys
Kansainväliset transitokuljetukset vuonna 2015 Suomen kautta Venäjälle vähenivät 39 prosenttia tonnimäärältään ja kokonaisarvoltaan 43 prosenttia. Yli 72 prosenttia transitokuljetuksista vietiin Vaalimaan raja-aseman
kautta. Raskas rekkaliikenne Suomen ja Venäjän välillä putosi edellisestä vuodesta 25,3 prosentilla. Itärajan
matkustajaliikenne laski 19,1 prosenttia vuonna 2015. Rajanylityksistä Venäjän kansalaisten osuus oli 65 prosenttia, Suomen kansalaisten 31 prosenttia ja kolmansien maiden kansalaisten neljä prosenttia. Venäjän kansalaisten tekemien rajanylitysten määrä laski 28 prosenttia ja Suomen kansalaisten kasvoi seitsemän prosenttia.
Junamatkustajien määrä Suomen ja Venäjän välillä väheni 14,7 prosentilla.
Kansainvälinen maatiekuljetusten TIR-passitusjärjestelmä kärsi Venäjän rajalla yli kahden vuoden ajan suurista
vaikeuksista. Taustalla oli Venäjän tullilaitoksen kiista tästä rekkarahtien rajanylitystä ja kauttakulkua sujuvoittavasta menettelystä Venäjän kansallisen kuorma-autoliiton Asmapin kanssa, joka on Venäjän kansallinen
TIR-operaattori ja kansainvälisen maantiekuljetusliiton IRU:n edustaja Venäjällä. Venäjän tulli pyrki korvaamaan Asmapin uudella TIR-edustajalla ja syrjäyttämään TIR-menettelyn kansallisilla tullivakuusjärjestelmillä.
Venäjän tulli pääsi kuitenkin ASMAPin kanssa viimein kesällä 2015 sopimukseen TIR-carnetien hyväksymisestä
Venäjän rajoilla ja määränpäätulleissa. Viime vuoden lopussa Venäjän tullin antamassa asetuksessa nimettiin
45 rajanylityspaikkaa, joilla TIR-passitus taas hyväksyttiin. Vaikka Suomen Venäjän rajalla TIR-passitukset oli
koko kiistan ajan hyväksytty, uuden asetuksen TIR-kelpoisten rajanylityspaikkojen luettelosta puuttui eräiden
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muiden tärkeiden kansainvälisten raja-asemien ohella Brusnitšnojen-Nuijamaan rajatulli. Monista eri tason
neuvotteluyrityksistä huolimatta tuota itärajan toiseksi vilkkainta rekkaliikenteen ylityspaikkaa ei toistaiseksi
saatu lisätyksi luetteloon. Venäjän tavaraliikenteen supistumisen vuoksi se, ettei Nuijamaan raja-aseman kautta voi ajaa TIR-rekoilla Venäjälle, ei ole aiheuttanut ruuhkia, mutta on jonkin verran lisännyt raskaan liikenteen
kustannuksia ja viiveitä rajanylityksessä.

Yleisarvio
Venäjän talous supistuu yhä vuonna 2016 ja kasvun odotetaan jäävän matalaksi keskipitkällä aikavälillä. Venäjän talouden palaaminen 2000-luvulla nähtyyn nopeaan kasvuun on epätodennäköistä. Epävarmuutta
alleviivaa talouden riippuvuus öljynhinnan kehityksestä, millä on suora vaikutus ruplan kurssiin. Ruplan kurssiheilahtelut vaikeuttavat yritysten toimintaa ja luovat epävarmuutta. Kotimainen kysyntä laskee edelleen.
Energian viennistä saatavien verotulojen lasku rajoittaa talouspolitiikan liikkumatilaa. Valtiontalouden tilanne
on tiukka ja hallitus tasapainottaa budjettivajetta muun muassa leikkauksilla ja vararahastoilla. Leikkaukset ja
investointien karsiminen supistaa edelleen kotimaista kysyntää.
Talouspolitiikassa ei ole odotettavissa merkittäviä uudistuksia. Poliittista kenttää hallitsevat tulevat vaalit: syksyn 2016 duumanvaalit ja vuoden 2018 presidentinvaalit. Yksittäisiä uudistuksia, kuten eläkeiän nostaminen,
voidaan viedä läpi. Kuitenkin kokonaisuutena talouspolitiikassa on odotettavissa valtion rooli kasvaminen sekä
sääntelyn ja protektionististen toimien lisääntyminen. Liiketoimintailmapiirissä ei ole odotettavissa muutoksia myönteiseen suuntaan. Ukrainan kriisin ja Krimin laittoman liittämisen myötä asetettujen pakotteiden ja
Venäjän vastapakotteiden voimassaolo jatkuu.
Vaikea taloustilanne ja epävarmuus ovat saaneet yritykset sopeuttamaan toimintojaan. Venäjälle tuotavien
koneiden ja laitteiden kysyntä on laskenut, mihin osaltaan on vaikuttanut ruplan kurssin heikkeneminen. Toisaalta ruplan devalvoitumisen myötä tuotantokustannukset Venäjällä ovat alentuneet, mikä luo kilpailuetuja
yrityksille, jotka vievät Venäjällä valmistettuja tuotteita. Tuonninkorvauspolitiikan tulokset ovat jääneet melko
vaatimattomiksi ja Venäjän voi olettaa tarvitsevan tulevaisuudessakin ulkomaisia tuotteita ja osaamista, erityisesti korkean teknologian alalla. Venäläisten kuluttajien ostovoiman alentuminen ja erityisesti keskiluokan
köyhtyminen ovat vaikuttaneet voimakkaasti vähittäiskauppaan, mutta suurissa keskuksissa on yhä ostovoimaisia kuluttajia. Epävarmuudesta ja matalista kasvuennusteista johtuen mahdollisuuksien löytäminen Venäjän markkinoilta vaatii entistä kovempaa työtä ja riskinottoa.
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TURKKI
TURKKI
Pääkaupunki ....................................................................................................................Ankara
Väkiluku ........................................................................................................................ 79,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 722.2 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................20,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 3%
Inflaatio................................................................................................................................. 7.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........ 8.1 % |27.7 % |64.2 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................10.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................73.4 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Turkin talouskasvun arvioidaan jatkuvan kolmen−neljän prosentin vauhtia kuluvan vuoden aikana. Turkin talous jatkaa kasvuaan sisä- ja ulkopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta. Turkki
kuuluu G20-maihin maailman 18. suurimpana taloutena. Turkki on EU:n viidenneksi suurin
kauppakumppani. Suomen ja Turkin välinen kauppavaihto on pysynyt reilussa miljardissa
eurossa jo useamman vuoden. Maiden väliset poliittiset suhteet ovat erinomaiset ja Suomen
maakuva Turkissa on erittäin myönteinen. Tämä luo hyvän pohjan kauppavaihdon kasvattamiselle. Erityisesti suomalainen korkeateknologiaosaaminen ja innovaatioyhteistyö kiinnostavat
Turkissa. Suomi matkailukohteena on lisännyt suosiotaan turkkilaisten keskuudessa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Turkki ylläpiti verrattain hyvää talouskasvuaan viime vuonna. Menneen vuoden talouskasvu nousi lopulta
reiluun neljään prosenttiin vuoden viimeisen neljänneksen erityisen hyvän kasvun vuoksi. Kasvu perustui
pääasiassa kotimaisen kulutuksen, julkisen kulutuksen sekä kiinteiden investointien kasvuun. Samaan aikaan
kuitenkin inflaatio nousi lähes kymmeneen prosenttiin, keskuspankin tavoite oli viisi prosenttia. Vuoden 2016
aikana inflaatio on laskenut alle seitsemään prosenttiin. Liiran arvo laski ennätysalhaiseksi Yhdysvaltain dollariin nähden viime lokakuussa. Suhde euroon ei kärsinyt yhtä pahasti. Kurssi korjaantui, mutta arvon lasku
vaikutti negatiivisesti vientituloihin.
Turkin vienti ja tuonti laskivat vuoden 2015 aikana. Lasku kauppavaihdossa johtuu pääasiassa liiran arvon
laskusta erityisesti dollariin nähden. Turkin päävientituotteet maailmalle ovat tekstiilituotteet, moottoriajoneuvot, metallit, kodinkoneet, kemikaalit ja lääkkeet. Turkki tuo koneita, kemikaaleja, puolivalmisteita ja kuljetuslaitteistoja. Tärkein tuontituote on kuitenkin energia: Turkki tuo kolme neljännestä energiastaan. Suomalaiselle energiatehokkuusosaamiselle ja uusiutuvan energian teknologialle olisi kysyntää Turkissa, joka pyrkii
vähentämään energiariippuvuuttaan.
Turkki on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani. Turkki on kuudenneksi suurin tuoja EU-alueelle ja EU on
Turkille suurin vientimarkkina-alue 45 prosentin osuudellaan. Turkin osuus EU-alueen tuonnista on ollut pitkään reilun prosentin. Suomi on Turkin vientimaista sijalla 72.

Anna Huovila työskentelee lähetystösihteerinä ja Team Finland -koordinaattorina Suomen Ankaran suurlähetystössä.
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Irak on Turkin naapurimaista suurin vientikohde ja kaiken kaikkiaan kolmanneksi suurin 7,6 miljardin euron
osuudellaan. Turkki on vahvistanut asemaansa kauppakumppanina alueellaan ja sen viennin osuus Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan markkinoilla on kolminkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa ja on jatkuvassa kasvussa,
samoin kuin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Turkin osuuden kasvua selittävät vähentyvä kilpailu alueen
levottomuuksien seurauksena sekä tietoinen panostus Afrikan markkinoille. Turkish Airlines on avannut nelisenkymmentä uutta lentoreittiä Afrikan maihin ja Turkin ulkoministeriö on kolminkertaistanut edustustojensa
määrän maanosassa kauppaa tukeakseen. Irania vastaan asetettujen pakotteiden poistuttua maiden välisen
kaupan uskotaan kasvavan kuluvan vuoden aikana.
Turkin tavoitteena on nostaa korkean teknologian osuutta viennissään ja se etsii hyvin aktiivisesti ulkomaisia
yhteistyökumppaneita teknologianvaihtoyhteistyöhön. Tämä on suomalaisyrityksille luonteva ja tavoittelemisen arvoinen yhteistyöala. Kilpailu on kovaa, joten liian pitkään harkintaan ei ole aikaa. Riskit ja hyödyt on
puntaroitava nopeasti. Korkean teknologian osuus Turkin viennistä on alle kaksi prosenttia, mikä on neljännes
OECD:n keskiarvosta.
Turkin talouden keskeinen haaste on riippuvuus tuontienergiasta. Öljystä 87 prosenttia ja maakaasusta 99
prosenttia tuodaan ulkomailta. Turkin vaihtotaseen alijäämä on käytännössä kokonaan seurausta energiantuonnista. Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on kaventanut alijäämää, mutta liiran arvon lasku dollariin
nähden on kasvattanut kuluja.
Ulkomaisten investointien kokonaisarvo oli 14,3 miljardia euroa vuonna 2015. Kasvua edellisvuoteen oli yli
30 prosenttia, mikä johtui pitkälti yhdestä yksittäisestä pankkisektorin investoinnista. Turkin liiketoimintaympäristön ennakoitavuus on kuitenkin jonkinlaisella koetuksella, sillä sisäpolitiikassa muutos on ollut jatkuvaa.
Myös rauhaton tilanne lähinaapurustossa heijastuu haitallisesti Turkkiin.
Turkki toimi marraskuuhun 2015 saakka G20-puheenjohtajana.
Virallinen työttömyysaste vaihtelee kymmenen prosentin molemmin puolin. Harmaan talouden osuus on noin
neljännes bruttokansantuotteesta. Vaikka työttömyysaste ei ole kansainvälisesti poikkeuksellisen korkea, työhön osallistumisaste on OECD:n matalampia. OECD:n työttömyystilastojen perusteella Turkki on vertailussa
seitsemännellä sijalla, mutta työllisyysprosentti jää alle viidenkymmenen, mikä jättää Turkin OECD-maiden
välisessä vertailussa hännille. Nuorten ja naisten työmarkkinoille pääsyssä on rakenteellisia esteitä. Naisista
vain 30 prosenttia on työmarkkinoilla ja heistäkin joka kolmas harmaan talouden piirissä perheen maatiloilla
tai perheyrityksissä. Kausityöttömyys erityisesti maataloussektorilla on korkea. Kuluvan vuoden alussa syyrialaisten pakolaisten työllistymismahdollisuuksia helpotettiin. Toistaiseksi suurin osa työllistyneistä on kuitenkin
työllistynyt laittomasti harmaille työmarkkinoille.
Turkki on harjoittanut viime vuodet rakenteellisten uudistusten sijaan politiikkaa, joka on sekä kiihdyttänyt
inflaatiota että lisännyt tuontia. Myös Turkissa aiemmin uusi ilmiö, eli yksityinen lainanotto alkoi kasvaa voimakkaasti nopean talouskasvun ja ekspansiviisen talouspolitiikan myötä vuodesta 2001 lähtien. Sekä yksityiset
kuluttajat että yritykset ovat lainanneet ja rahaa on saanut pankeista ilman rajoituksia. Sinänsä kotitalouksien
velkaantumisaste tuloihin nähden ei ole edelleenkään kansainvälisesti korkea, mutta muutos on ollut nopea.
Kansainvälisten talousarvioiden mukaan Turkilla on todellinen riski pudota niin sanottuun keskituloansaan
ilman rakennemuutosta ja suunniteltujen talousuudistusten toimeenpanoa.
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Suomen ja Turkin väliset taloudelliset suhteet kuluneen vuoden aikana
Suomen ja Turkin välinen kokonaiskauppavaihto oli vuonna 2015 reilut miljardi euroa. Maiden välinen kauppavaihto on ollut samalla tasolla useamman vuoden ajan. Kauppatase on Suomelle ylijäämäinen. Suomen
vienti Turkkiin oli 0,7 miljardia euroa ja tuonti Turkista Suomeen 0,4 miljardia euroa vuonna 2015. Tärkeimmät vientituotteet Suomesta Turkkiin ovat paperi ja pahvi (sekä niistä valmistetut tuotteet), voimakoneet,
moottorit sekä puhelin-, radio- ja tv-laitteet. Turkista tuodaan Suomeen enimmäkseen moottoriajoneuvoja,
tekstiilituotteita ja elektroniikkaa. Vuoden 2015 aikana Turkista Suomeen tehtiin investointeja ympäristöalalla,
kun ympäristöteknologia yritys Artaş perusti toimipisteen Espooseen, ja vuoden 2016 alussa autonvalmistaja
Karsan sijoitti MaaS (Mobility as a Service) palvelun tuottamiseen. Huhtikuussa 2016 Nokia alkoi valmistaa
4,5G-teknologiaan liittyviä komponentteja Turkissa.
Lomakohteena Turkki on edelleen hyvin suosittu suomalaisten keskuudessa. Viime vuonna Turkissa vieraili
213 000 suomalaista. Myös Suomi matkailukohteena on lisännyt suosiotaan turkkilaisten keskuudessa. Viime
vuonna turkkilaisille myönnettyjen turistiviisumien määrä yli kaksinkertaistui ja ylitti tuhannen kappaleen
rajan. Turkkilaiset osallistuvat enenevissä määrin Lappiin kohdistuville kiertomatkoille, mutta Suomea voisi
hyvin markkinoida Turkissa ympärivuotisena matkailukohteena.
Turkissa on noin 50 suomalaisyritysten tytäryritystä ja vajaalla 200 yrityksellä on edustajansa Turkissa. Suurimmat suomalaisinvestoijat Turkissa ovat Telia-Sonera ja metallialalla toimiva Componenta. Muita merkittäviä
Turkissa toimivia yrityksiä ovat Wärtsilä, Kone, Valmet, UPM Kymmene, Konecranes, Nokia ja Rettig. Osa yrityksistä hoitaa Turkista käsin myös Lähi-idän ja/tai Keski-Aasian aluetta.
Suomen ja Turkin kahdenväliset poliittiset suhteet ovat perinteisesti erinomaiset ja luovat hyvän pohjan taloussuhteiden tiivistämiselle. Vuoden 2015 alussa perustettiin maiden välinen talous- ja kauppakomissio, jonka
tarkoituksena on luoda alusta julkisen ja yksityisen sektorin väliselle keskustelulle. Maiden pääministerien
tavatessa huhtikuussa 2016 Turkin silloinen pääministeri Davutoǧlu näki myös hyvät mahdollisuudet kahdenvälisen kaupan lisäämiselle ja asetti optimistisen tavoitteen kolminkertaistaa maiden välinen kauppa kolmeen
miljardiin euroon seuraavien vuosien aikana.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Turkissa käytiin viime vuoden aikana lopulta kahdet parlamenttivaalit, koska ensimmäisten vaalien jälkeen ei
saatu muodostettua pysyvää hallitusta kesäkuussa 2015. Uusintavaalien jälkeen marraskuussa astui virkaansa
pääministeri Ahmet Davutoǧlun johtama AKP-yksipuoluehallitus. Pääministeri Davutoǧlun kausi jäi kuitenkin
lyhyeksi, sillä pääministeri ilmoitti siirtyvänsä sisäpoliittisista syistä syrjään toukokuun 2016 alussa. Turkin uusi,
pääministeri Binali Yildirimin hallitus aloitti toimintansa 24.5.
Uuden hallituksen odotetaan jatkavan edellisen hallituksen mittavaa talouden uudistusohjelmaa, joka perustuu makrotalouden vakauttamiseen, työmarkkinoiden tehokkuuden ylläpitämiseen, korkean teknologian ja
innovaatioiden lisäämiseen, infrastruktuurin vahvistamiseen ja instituutioiden laadun parantamiseen. Turkin
talouskehitystä hidastavat rakenteelliset ongelmat: korkea vaihtotaseen alijäämä (joka koostuu suurimmaksi
osaksi energiantuonnista), talouskasvun rakenne, inflaatio, heikko koulutusjärjestelmä ja naisten vähäinen
osuus työmarkkinoilla. Turkin talous on ollut jo pitkään riippuvainen ulkomaisesta pääomasta ja kotimainen
säästämisaste on historiallisesti vähäistä.
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Suomen ja Turkin välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Uudistusten toteuttaminen riippuu maan poliittisen johdon tahdosta. Yksipuoluehallitus on pyrkinyt uudistusten tehokkaaseen toteuttamiseen, mutta käytännössä prioriteettien suuri määrä vaikeuttaa uudistusprosessia. Sisäpoliittinen epävarmuus heijastuu myös uudistusten läpivientiin ja parlamentissa oppositio saattaa
vastustaa vain periaatteen vuoksi sinänsä tarkoituksenmukaisia toimia. Presidentti Erdoǧan on ilmoittanut
pyrkivänsä perustuslakiuudistuksen yhteydessä presidenttivaltaiseen järjestelmään. Tähän liittyy huomattavia
sisäpoliittisia jännitteitä. Keskustelussa oleva perustuslakiuudistus voi kuitenkin onnistuessaan tuoda maahan
kaivattua vakautta. Voimassa oleva perustuslaki on vuoden 1980 sotilasvallankaappauksen jälkeiseltä ajalta,
eikä täytä EU-jäsenyydenkään edellytyksiä.
EU arvioi Turkin oikeusvaltiokehitystä osana Turkin EU-jäsenyysprosessia. Vuoden 2015 Euroopan komission
Turkkia koskevassa edistymisraportissa oikeusvaltiokehitystä arvioidaan kriittisesti muun muassa ilmaisun- ja
medianvapauden osalta. EU:n ja Turkin välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi päästy käsittelemään näitä kysymyksiä yksityiskohtaisesti, koska Turkin demokratiakehityksen kannalta tärkeitä neuvottelulukuja ei ole avattu
Kyproksen kysymyksen vuoksi.
Kaakkois-Turkin kurdirauhanprosessin katkeaminen kesällä 2015 on heikentänyt voimakkaasti turvallisuustilannetta Kaakkois-Turkissa. Taistelut ovat myös vaikuttaneet negatiivisesti alueen talouteen.
Syyrian kuudetta vuotta jatkuva sisällissota on tuonut Turkkiin lähes kolme miljoonaa syyrialaista. EU tukee
laajan yhteistyöjärjestelyn avulla (Turkey Refugee Facility) Turkkia syyrialaisten pakolaisten vastaanotossa ja
integroinnissa. Turkille syyrialaiset muodostavat halvan työvoiman reservin (esimerkiksi tekstiilitehtaat rajan
tuntumassa) ja tarjoavat parhaimmillaan mahdollisuuden arabiankieliseen työvoimaan. Turkin tavoitteena on
pitää korkeasti koulutetut syyrialaiset pakolaiset maassa. Syyrian valitettava pitkittynyt tilanne luo mahdollisuuden suomalaiselle kriisiliiketoiminnalle alueella.
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Venäjä asetti Turkkia vastaan talouspakotteita vuoden 2015 lopussa venäläishävittäjän alasampumisen seurauksena. Venäjän asettamat talouspakotteet ovat näkyneet viennin lisäksi muun muassa matkailussa ja rahtikuljetuksissa. Näiden yhteenlasketun vaikutuksen on arvioitu nousevan pahimmillaan yhdeksään miljardiin
euroon (1,3 prosenttia Turkin bruttokansantuotteesta) vuonna 2016. Matkailusektorille arvioidaan aiheutuvan
tulonmenetyksiä 15 prosenttia verrattuna viime vuoteen ( jolloin koettiin jo 10 prosentin tulonmenetykset)
venäläisten turistien puuttuessa sekä yleisen terrorismin uhan aiheuttamien peruutusten vuoksi.

Sääntely-ympäristön kehitys
EU:n ja Turkin välinen tulliliitto määrittää EU:n ja Turkin kaupallis-taloudellisia suhteita ja on tärkeä osa Turkin
EU-integraatioprosessia. Vuonna 1996 voimaantullut tulliliitto on kuitenkin vanhentunut eikä vastaa enää
nykyajan tarpeisiin. Myös sen toimeenpano on ollut vaihtelevaa. EU ja Turkki ovat sen vuoksi sopineet tulliliiton
uudistamisesta. Euroopan komission tavoitteena on saada EU:n neuvostolta neuvottelumandaatti vuoden
2016 loppuun mennessä. Uudistuksen jälkeen tulliliiton toivotaan kattavan nyt sopimuksen ulkopuolella olevat
maataloustuotteet, palvelut ja julkiset hankinnat. Lisäksi sopimukseen halutaan riitojenratkaisumekanismi.
Turkki on arvioinut tulliliiton uudistuksen jopa kaksinkertaistavan EU:n ja Turkin välisen kaupan arvon. Mahdollinen viisumivapaus Turkin ja EU:n välillä tulee entisestään kasvattamaan Turkin ja EU:n merkitystä toisilleen
tulliliittouudistuksen rinnalla.
Tulliliiton pitäisi merkitä samanlaista tullien soveltamista niin Turkissa kuin EU-maissa. Käytäntö ei ole kuitenkaan aina toiminut näin. Tulliliiton kautta EU:n vapaakauppasopimukset vaikuttavat myös Turkkiin. Näin ollen
esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) johtaisi
toteutuessaan yhdysvaltalaisten tuotteiden esteettömään pääsyyn Turkin markkinoille, kun taas turkkilaisten
tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ei helpottuisi. Turkin ja EU:n sekä EU:n ja Yhdysvaltain välillä on etsitty tapoja,
joilla Turkin huolet sen EU:n ja Yhdysvaltain välisissä TTIP-neuvotteluissa voitaisiin ottaa huomioon.
Turkki on uusimassa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöään, mikä tulee kuulumaan osana tulliliiton
uudistukseen. Käytännössä uusi lakiluonnos kirjaa jo nyt voimassa oleva käytännöt, mikä on läpinäkyvyyden
kannalta positiivista.
Turkki osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin ja pyrkii integroitumaan kansainväliseen
kauppaan, kestävään kehitykseen ja kaupan helpottamiseen. Turkki on monelle maalle tärkeä kauppakumppani, mutta myös itse varsin riippuvainen kansainvälisestä kaupasta. WTO:n säännöllisessä kauppapoliittisessa
maatutkinnassa nostettiin esille erityisesti talousuudistusten toimeenpanon tarve ja kannustettiin varmistamaan yhteensopivuus WTO:n sääntöjen kanssa. Turkin tulisi panostaa läpinäkyvämpään lainvalmisteluun
ja parantaa liiketoimintaympäristönsä ennakoitavuutta. Tämä lisäisi myös paljon kaivattujen ulkomaisten
investointien määrää Turkissa.
Turkki on Maailmanpankin vuoden 2016 Ease of Doing Business -arviossa pudonnut neljä sijaa sijalle 55. Eniten vaikeutuivat konkurssien selvittäminen ja sopimusten täytäntöönpano. Rakennusoikeuksien saaminen
puolestaan helpottui selvästi.

14

Turkki

Yleisarvio
Turkin yli neljän prosentin talouskasvu edellisen vuoden sisä- ja ulkopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta
on osoitus Turkin talouden vahvuudesta ja tasapainosta. Turkin markkinoilla on runsaasti kasvupotentiaalia
ja mahdollisuuksia suomalaisyrityksille, myös yhteistyössä turkkilaisyritysten kanssa kolmansilla markkinoilla.
Suomen maakuva on Turkissa erittäin positiivinen ja Suomen valtionhallinto panostaa Suomi-Turkki-taloussuhteiden kehittämiseen edelleen. Vuonna 2016 lähetystössä aloitti työnsä kaupallinen erityisasiantuntija.
Suomella on paljon tarjottavaa tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
Suomea pidetään korkean teknologian edelläkävijänä, mikä lisää suomalaisyritysten kysyntää Turkissa. Uusia
kiinnostavia avauksia suomalaisille yrityksille ovat ympäristö-, koulutus- ja terveysteknologia sekä muotoilu.
Turkin kilpailuetuna on nuori väestö ja suhteellisen alhainen kustannustaso.
Turkin sisäpolitiikka aiheuttaa huolta maan liiketoimintaympäristön ennakoitavuudesta. Taloudellisten uudistusten tarpeesta on kuitenkin poliittinen yhteisymmärrys ja maan kasvutavoitteet on asetettu korkealle. EU-jäsenyys on edelleen Turkille strateginen tavoite. Turkin teollisuus on monilla toimialoilla jo pitkälle integroitunut
Euroopan markkinoille ja eurooppalaisiin tuotantoketjuihin. EU:n ja Turkin välisen tulliliiton uudistaminen
tulee tuomaan odotettua uutta pontta EU:n ja Turkin välisiin kauppasuhteisiin.
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YHDYSVALLAT
YHDYSVALLAT
Pääkaupunki ................................................................................................Washington DC.
Väkiluku ......................................................................................................................321,4 milj.
BKT ...................................................................................................................17 970 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................56,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.6 %
Inflaatio.................................................................................................................................. 0.2%
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 1.6 % |20.8 % | 77.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.2 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................81.6 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Yhdysvaltain talous on toipunut vuoden 2008 talouskriisistä. Kohtuullisen kasvuvauhdin odotetaan jatkuvan. Republikaanienemmistöinen kongressi ei ole odotuksista huolimatta pystynyt
tehokkaaseen päätöksentekoon. Marraskuussa pidettävät presidentin- ja kongressivaalit leimaavat sisäpolitiikkaa, eikä kumpikaan puolue ole halukas tarttumaan rakenneuudistuksiin
ennen vaaleja. Maan energiasektorin kehitys on jatkunut myönteisenä öljyn hinnan laskusta
huolimatta. Kaasun ja öljyn tuotannon lisääntyminen kotimaisen kulutuksen kasvun pysyessä
maltillisena on avannut mahdollisuuksia kaasun ja raakaöljyn viennille. Ilmastonmuutoksen
torjumiseen on panostettu erityisesti Obaman toisella kaudella. Ympäristöministeriön Clean Power Plan –esityksen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 26–28 prosenttia vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoteen 2005. Ilmastotavoitteiden toteutuminen riippuu kuitenkin pitkälti
seuraavasta presidentistä. Presidentti Obaman tavoitteena on ennen kautensa loppua saada päätökseen kaksi strategisesti merkittävää kauppasopimusta: Tyynenmeren kumppanuussopimus
(TPP) tarvitsee enää kongressin hyväksynnän tullakseen voimaan ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluita transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) on nopeutettu
tavoitteena saada ne päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Kongressi hyväksyi kesäkuussa 2015 kauppaneuvotteluvaltuuslain, jonka voimassaollessa kauppasopimukset saavat
nopeutetun hyväksymiskäsittelyn kongressissa. Kauppasopimusten hyväksyminen kuluvan
vuoden aikana on kuitenkin haasteellista johtavien presidenttikandidaattien antamien vapaakauppaa ja erityisesti TPP-sopimusta vastustavien lausuntojen vuoksi.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Yhdysvaltain talous on toipunut seitsemän vuoden takaisesta talouskriisistä. Talous vahvistui viime vuoden aikana ja bruttokansantuote kasvoi vuositasolla 2,4 prosenttia. Kohtuullisen kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan
tänä vuonna, vaikka vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvuvauhti jäi ennakoitua heikommaksi. Talouden epävarmuustekijät liittyvät globaalin kasvun hidastumiseen sekä Yhdysvaltain talouden pitkän aikavälin haasteisiin,
kuten liittovaltion velan kasvuun, sekä tarvittaviin rakenneuudistuksiin, joista kongressi ei ole pystynyt sopimaan.
Joulukuussa 2015 keskuspankki päätti nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä. Näin päättyi vuoden
2008 talouskriisin seurauksena alkaneen, lähellä nollaa pysytelleen korkotason aikakausi. Keskuspankki ilmoitti
jatkavansa rahapolitiikan normalisointia ja nostavansa ohjauskorkoa maltillisesti taloustilanteen kehittymisen
Ministerineuvos Soili Mäkeläinen-Buhanist ja lähetystöneuvos Reetta Härönoja työskentelevät Suomen Washingtonin suurlähetystössä. Jussi Salonen, Aki Luukkainen, Heidi Luukkonen ja Juha Markkanen työskentelevät Los Angelesin pääkonsulaatissa ja
Anna Yletyinen ja Silve Parviainen, New Yorkin pääkonsulaatissa.
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mukaan. Keskuspankki on kuitenkin vuoden alkupuoliskolla pidättäytynyt uusista korotuksista globaalin talouden riskeihin ja mataliin inflaatio-odotuksiin vedoten, mutta suotuisan työllisyyden ja palkkojen kehityksen
uskotaan johtavan pariin koronnostoon vielä tämän vuoden aikana.
Kasvun ajurina toimii kotimainen kysyntä, erityisesti palvelusektorillla. Myös uusien asuntojen rakentaminen ja
korjausrakentaminen on vilkastunut. Työmarkkinoiden kehitys on ollut suotuisaa: työttömyys on laskenut viiden
prosentin tasolle eli käytännössä hyvin lähelle täystyöllisyyttä. Uusia työpaikkoja on syntynyt tiuhaan tahtiin
ja viimeisen viiden kuukauden aikana työvoima on kasvanut kahdella miljoonalla ihmisellä. Valmistavan teollisuuden sekä öljy- ja kaasusektorin kehitykseen liittyy epävarmuuksia, kun ne joutuvat sopeutumaan alhaiseen
energianhintaan, vahvempaan dollariin ja heikkoon ulkomaiseen kysyntään. Yritysten investointihalukkuus oli
alkuvuonna heikkoa myös sellaisilla aloilla, jotka eivät ole riippuvaisia energiasektorista. Myös tuottavuuden
kasvun hidastuminen useimmilla teollisuudenaloilla antaa aihetta huoleen. Yhtenä osatekijänä on Yhdysvaltojen infrastruktuurin huono kunto. Esimerkiksi liikenne- ja ympäristösektorille kaivattaisiin lisäinvestointeja.
Hankkeiden koordinointia vaikeuttaa se, että investointipäätökset tehdään usein osavaltio- tai paikallistasolla.
Vaikka yrityksillä menee hyvin, työntekijöiden palkat ja keskiluokan tulot eivät ole juurikaan nousseet. Tuloerot
väestön eri ryhmien välillä ovat kasvaneet. Presidentti Obama on haastanut molemmat puolueet talkoisiin
osallistavan vaurastumisen edistämiseksi. Keinoina ovat verouudistus, infrastruktuuri-investoinnit, kauppa ja
maahanmuuttouudistus.
Kongressi ei pysty pitkäjänteiseen päätöksentekoon liittovaltion talouskysymyksistä
Edustajainhuoneen syksyllä 2015 aloittanut uusi puhemies Paul Ryan on luvannut, että kongressi tulee hänen
johdollaan tekemään päätökset ajallaan, mutta vaalivuonna lainsäädäntötyössä on tavallistakin enemmän
haasteita.
Lokakuussa 2015 kongressi pääsi sopimukseen kahden vuoden budjettiratkaisusta, jolla sovittiin maltillisesti
kasvavasta (80 miljardia dollaria) budjetista vuoden 2017 syyskuun loppuun. Samalla kongressi poisti liittovaltion velkakaton maaliskuuhun 2017 saakka. Valtion velan arvioidaan kasvavan 19,3 biljoonaan (US trillion)
dollariin budjettivuoden 2016 loppuun mennessä. Näin pyrittiin välttämään se, että valtiontaloutta koskevia
päätöksiä voisi käyttää poliitiikan pelinappuloina vaalikamppailun aikana.
Vuoden 2016 budjetin maksatuksista ei kuitenkaan ehditty päästä sopuun ennen lokakuussa 2015 alkaneen
budjettivuoden alkua ja jälleen kerran kongressi joutui turvautumaan edellisvuoden maksatuksia jatkaviin
lakeihin välttääkseen liittovaltion virastojen sulkeutumisen.
Vuoden 2017 budjettia koskevaa varsinaista päätöslauselmaa ei saatu tänä keväänä huhtikuun puoliväliin
mennessä aikaan republikaanipuolueen erimielisyyksien takia, vaikka kongressin johto oli tähän tavoitteeseen
pyrkinyt. Sen sijaan kongressi siirtyi käsittelemään suoraan budjetin maksatuksia koskevia lakeja. Tämä menettely on mahdollinen, koska kongressin viime vuoden lopulla hyväksymä kahden vuoden budjettiratkaisu
antaa tarvittavat menoraamit.
Suomen ja Yhdysvaltojen välinen taloudellinen vaihto
Suomen vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2015 oli 3,8 miljardia euroa, mikä oli noin seitsemän prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Yhdysvallat nousi Suomen kolmanneksi suurimmaksi vientimaaksi Saksan ja Ruotsin
jälkeen. EU:n ulkopuolisista maista se oli tärkein vientikohde ohitettuaan Venäjän. Edellisvuoteen verrattuna
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vienti laski kaksi prosenttia ja tavararyhmien osalta suurin pudotus tapahtui kivennäisöljytuotteiden viennissä,
joka puolittui. Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi ja pahvi (20 prosenttia), lääkintäkojeet ja –laitteet (11
prosenttia), kivennäisöljytuotteet, sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet, sähkömoottorit ja erilaiset mittaus- ja
analyysikojeet. Korkean teknologian vienti Yhdysvaltoihin vuonna 2015 oli arvoltaan 458 miljoonaa euroa, mikä
vastaa noin 12 prosentin osuutta tavararyhmän kokonaisviennistä. Yhdysvallat on edelleen Suomen korkean
teknologian tärkein vientimaa, vaikka tavararyhmän vienti laski 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Tavaratuonti Yhdysvalloista oli arvoltaan 2,0 miljardia euroa, mikä oli noin neljä prosenttia Suomen kokonaistuonnista. Yhdysvallat oli seitsemänneksi tärkein tuontimaa. Edellisvuoteen verrattuna tuonti laski kahdeksan
prosenttia. Korkean teknologian osalta Yhdysvallat oli vuonna 2015 neljänneksi tärkein tuontimaa noin kahdeksan prosentin osuudella. Korkean teknologian tuonnin arvo oli 498 miljoonaa euroa, mikä oli 20 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna.
Heikentynyt euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin tukee Suomen vientiä Yhdysvaltoihin. Suomen kauppavaihto Yhdysvaltojen kanssa oli selvästi ylijäämäinen (noin 1,8 miljardia euroa). Suomen palvelukaupan kannalta Yhdysvallat on Ruotsin jälkeen toiseksi tärkein markkina. Vuonna 2014 Suomesta vietiin palveluja 1,4
miljardin euron arvosta Yhdysvaltoihin ja palveluja tuotiin Yhdysvalloista 1,6 miljardin euron arvosta.
Suomen Pankin tietojen mukaan suorien investointien kanta Suomesta Yhdysvaltoihin vuonna 2014 oli 6,2
miljardia euroa. Vastaavasti suorien sijoitusten kanta Yhdysvalloista Suomeen vuonna 2014 oli välittömän
sijoittajan kotimaan mukaisesti tarkasteltuna noin 1,1 miljardia euroa. Mikäli sijoituksia tarkastellaan perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaan Yhdysvaltojen osuus kasvaa 11,9 miljardiin euroon. Viime vuosien
merkittävimpiä investointiuutisia olivat teknologiayhtiö Googlen ilmoitus lisäinvestoinnista palvelinkeskukseensa Suomessa sekä Nokian puhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille. Vuonna 2015 Nokia osti ranskalais-yhdysvaltalaisen Alcatel-Lucentin 15,6 miljardin euron kauppahinnalla, mikä oli Suomen historian suurin
yrityskauppa. Yhdistynyt yritys, jonka nimeksi jäi Nokia, aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa ja sen tärkein
markkina-alue on Pohjois-Amerikka.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Poliittisen päätöksenteon jähmeys ja politiikan polarisoituminen ovat leimanneet kongressin työskentelyä viimeisten vuosien ajan ja vastakkainasettelu demokraattihallinnon ja republikaanijohtoisen kongressin välillä vaikeuttaa uudistusten läpivientiä. Vaikka republikaanit saivat marraskuussa 2014 pidettyjen välivaalien seurauksena enemmistön sekä edustajainhuoneessa että senaatissa, lakien hyväksymiseen tarvitaan silti demokraattien
ääniä. Leimaa-antavaa erityisesti Obaman toisella kaudella on ollut erilaisten presidentin määräysten kautta eteneminen esimerkiksi energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa, kun asioiden käsittely ei kongressissa etene.
Kuluvana vuonna sisäpolitiikkaa värittävät tulevat presidentinvaalit. Esivaalit alkoivat helmikuussa ja huipentuvat heinäkuun puoluekokouksiin. Varsinaiset vaalit käydään marraskuussa, ja samassa yhteydessä käydään
myös liittovaltion ja osavaltioiden kongressivaalit ja lukuisia muita vaaleja.
Vaalit heijastuvat jo poliittiseen päätöksentekoon ja heikentävät entisestään puolueiden kompromissihaluukkuutta. Talouden rakenneuudistukset ja muut merkittävät päätökset siirretäänkin odottamaan vaalien jälkeistä
aikaa. Puhemies Ryanin johdolla on kuitenkin aloitettu verouudistuksen valmistelut ja tavoitteena on saada
uudistus läpivietyä ensi vuonna. Kattava verouudistus, jossa verotusta yksinkertaistettaisiin ja veropohjaa laajennettaisiin, saa periaatteellista kannatusta molemmissa puolueissa. Republikaanien ja demokraattien näkemykset valtion roolista ja talouskysymysten ratkaisuista poikkeavat kuitenkin huomattavasti toisistaan.
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Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus
Vaalikauden julkisen keskustelun pohjavireenä on turvattomuus ja huoli tulevaisuudesta. Terrorismin pelko
ja kotitalouksien heikko luottamus toimeentuloonsa värittävät keskustelua, jossa päätään nostaa myös protektionismi. Yksi polttavimmista aiheista on Latinalaisesta Amerikasta suuntautuva laiton maahanmuutto.

Sääntely-ympäristön kehitys
Presidentti Obaman kauppapolitiikan tavoitteena on Yhdysvaltojen johtoasema globaalin kaupan sääntöjen asettajana. Vaikka Yhdysvallat asettaa monenkeskiset kauppaneuvottelut etusijalle, haluaa Yhdysvallat nyt edetä
kaupan sääntöjen ja sääntelyn kehittämisessä pidemmälle niiden kauppakumppanien kanssa, jotka ovat siihen
valmiita. Uusien korkeatasoisten standardien ja yhdenmukaisen sääntelyn tuomia etuja Yhdysvallat havittelee
lähes 40 prosenttia maailmantaloudesta kattavan 12 Aasian ja Tyynenmeren valtion allekirjoittaman TPP-sopimuksen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteleman noin 50 prosenttia maailmantaloudesta kattavan TTIP-sopimuksen avulla.
Obama on vahvasti sitoutunut viemään nämä stragisesti tärkeät sopimukset päätökseen ennen kautensa
loppu. Kumpikin sopimus hyödyttäisi Yhdysvaltoja lisäämällä talouskasvua, avaamalla uusia vientimahdollisuuksia amerikkalaisille tuotteille ja lisäämällä työpaikkoja kotimaassa. Sopimuksilla olisi myös laajempaa
strategista merkitystä Yhdysvaltojen ja kyseisten alueiden suhteiden lujittamisessa.
Tavoitteena on, että alueellisista sopimuksista tulee houkuttelevia myös ulkopuolisille maille ja niistä voidaan
myöhemmin viedä aineksia multineuvotteluihinkin. WTO:n piirissä käytävistä neuvotteluista Yhdysvallat pitää
tärkeänä informaatioteknologiasopimuksen (ITA) laajentamista sekä kaupan helpottamissopimuksen (TFA)
tehokasta toimeenpanoa. Yhdysvallat odottaa myös paljon hyötyjä useanvälisten palvelukauppaneuvottelujen
(TiSA) ja ympäristötuotesopimuksen (EGA) neuvottelujen edistymisestä.
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Presidentin kauppaneuvotteluvaltuus ja TPP-sopimuksen ratifointi
Kauppapolitiikkaa pidettiin yhtenä lupaavimmista osa-alueista, joilla republikaanien hallitsema kongressi ja
demokraattipresidentin valkoinen talo voivat saavuttaa yhteisymmärryksen. Näin kävikin keväällä 2015 kun
kongressin republikaanijohto ajoi voimakkaasti kauppaneuvotteluvaltuuden myöntämistä presidentille, kun
taas valtaosa kongressin demokraateista äänesti lakia vastaan presidentin vetoomuksista huolimatta. Republikaanipuolue on profiloitunut perinteisesti vapaakaupan kannattajana, kun taas demokraattipuolue on myötäillyt ammattiyhdistysten kantaa, jonka mukaan vapaakauppasopimukset johtavat palkkojen alenemiseen ja
työpaikkojen katoamiseen Yhdysvalloista.
Kongressi hyväksyi tiukkojen äänestysten jälkeen kesäkuussa 2015 kauppaneuvotteluvaltuuslain, jonka voimassaollessa kauppasopimukset saavat nopeutetun hyväksymiskäsittelyn, mikä tarkoittaa että kongressi äänestää sopimuksen hyväksymisestä, mutta ei voi esittää siihen mitään muutoksia.
Tyynenmeren kumppanuussopimuksen (TPP) neuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa 2015 ja sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2016. Tullakseen voimaan TPP-sopimus pitää ratifioida kaikissa sopimukseen osallistuvissa maissa.
Yhdysvalloissa kauppasopimusten hyväksyminen kuluvan vuoden aikana on kuitenkin erityisen haasteellista
johtavien presidenttikandidaattien antamien vapaakauppaa ja erityisesti TPP-sopimusta vastustavien lausuntojen vuoksi. Presidentin hallinto toivoo, että kongressi äänestäisi TPP-sopimuksen hyväksymisestä mahdollisimman pian. Kongressin johto ei kuitenkaan ole halukas äänestämään kauppasopimuksesta ennen vaaleja.
Yhtenä mahdollisuutena on pidetty sitä, että äänestys pidettäisiin vaalien jälkeisenä niin sanottuna lame
duck –aikana ennen vuoden loppua.
Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP)
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja investointikumppanuus (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) on historiallinen hanke, jonka avulla on mahdollista merkittävästi lisätä transatlanttista kauppaa
ja investointeja sekä edistää palvelusektorin kehitystä. Kaupan vapautuminen vahvistaa talouskasvua ja luo
uusia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. TTIP vaikuttaisi myönteisesti myös maailmantalouteen laajemmin. TTIP syventäisi entisestään EU:n ja Yhdysvaltojen strategista kumppanuutta ja antaisi ainutlaatuisen
mahdollisuuden vaikuttaa myös globaalin kaupan sääntöihin. Neuvotteluissa käsitellään markkinoillepääsyä,
sääntelyä ja globaaleja sääntöjä. Tullit ovat jo nyt alhaisella tasolla EU:n ja Yhdysvaltojen välillä, mutta kaupan
volyymin vuoksi pienetkin alennukset ovat merkityksellisiä. Suurimmat hyödyt tulisivat sääntelyn lähentämisestä ja tullien ulkopuolisten esteiden poistamisesta. Kaupan helpottuminen parantaisi erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua transatlanttiseen kauppaan.
Sääntelyn lähentämisestä on saatavissa suurimmat hyödyt, mutta se on myös osoittautunut haastavaksi neuvotteluaiheeksi. Kansalaiskeskustelussa on esitetty huolia siitä, että sopimus voisi johtaa sääntelyn standardien alenemiseen. Kyse on kuitenkin keskinäisestä yhteistyöstä ja turhan byrokratian purkamisesta siten, että
esimerkiksi kaksinkertaisista testaus- ja sertifiointivaatimuksista päästäisiin eroon ja kaupan tekniset esteet
vähenisivät. Molemmat osapuolet haluavat säilyttää oman terveyttä, turvallisuutta, työntekijöiden, kuluttajien
ja ympäristön suojelun tasonsa korkeana.
Neuvottelujen 13. kierros järjestettiin huhtikuussa 2016. Neuvottelutahtia on tiivistetty ja tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen vuoden loppuun mennessä. Seuraava neuvottelukierros pidetään heinäkuussa
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ja siihen mennessä on tarkoitus saada käsiteltäväksi tekstiehdotukset kaikista neuvotteluaiheista. Syksyllä
osapuolet arvioivat onko neuvotteluissa edetty niin pitkälle, että siirtyminen kaikkein vaikeimpien neuvottelukysymysten ratkaisemiseen on mahdollista. Aikataulua tärkeämpää on kuitenkin mahdollisimman kattava ja
kunnianhimoinen sopimus. Mikäli neuvottelut pitkittyvät presidentinvaalien yli tulee neuvotteluissa varautua
Yhdysvaltain uuden hallinnon järjestäytymisen aiheuttamaan viivästykseen.
Energia- ja ilmastopolitiikka
Yhdysvaltojen energiasektori on jatkanut myönteistä kehitystä öljyn maailmanmarkkinahinnan laskusta huolimatta. Yhdysvalloista on tullut maailman suurin kaasun- ja öljyntuottaja liuskekaasun ja -öljyn tuotannon
kasvun myötä. Presidentti Obaman kaudella on myös panostettu vahvasti uusiutuvien energialähteiden ja
puhtaan energian lisäämiseen. Yhdysvaltojen energiasektorin katsotaan olevan vahvasti kaasun ja uusiutuvien
energiamuotojen varassa tulevaisuudessa.
Nykyhallinto on ajanut hiilivoiman käyttöä tehokkaasti alas erilaisin sääntelytoimenpitein, mukaan lukien
Yhdysvaltojen ympäristöministeriön (Environmental Protection Agency, EPA) Clean Power Plan -ehdotus (CPP),
jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 26–28 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hiilen käyttö
on vähentynyt Yhdysvalloissa viimeisten 10 vuoden aikana 50 prosentista 32:een. Vuosi 2016 on ensimmäinen
vuosi, jolloin Yhdysvalloissa on tuotettu enemmän sähköä kaasulla kuin hiilellä. Ydinvoima ei pysty tällä hetkellä
kilpailemaan halvan kaasun ja uusiutuvien energialähteiden kanssa. Joitakin ydinvoimaloita on ajettu alas eikä
elinkaarensa päässä oleville voimaloille ole luvassa jatkoa. Uusia ydinvoimaloita rakennetaan tällä hetkellä vain
joissakin eteläisissä osavaltioissa (Georgia ja Etelä-Carolina).
Liuskekaasun tuotannon kasvuennusteita on jouduttu korjaamaan ylöspäin vuosittain, ja tuotantohuippuarvioita on siirretty vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä eteenpäin. Tämä tekee liuskekaasusta alhaisesta hinnasta
huolimatta kiinnostavan sijoituskohteen. Liuskeöljyn tuotannon huippu saavutettaneen 2020-luvun aikana
riippumattoman amerikkalaisen Energy Information Administrationin (EIA) ennusteen mukaan.
Kaasun ja öljyn tuotannon lisääntyminen kotimaisen kulutuksen kasvun (noin 0,3 prosenttia vuodessa) pysyessä maltillisena on avannut mahdollisuuksia kaasun ja raakaöljyn viennille. Yhdysvalloista on tulossa maakaasun
nettoviejä vuoteen 2017 mennessä, ja vuonna 2040 noin 12 prosenttia kokonaistuotannosta suuntautuu EIA:n mukaan vientiin. Suurin osa kaasusta viedään putkia pitkin esimerkiksi Meksikoon, mutta Yhdysvaltojen
odotetaan lisäävän myös nesteytetyn kaasun (LNG) vientiä. Vientilupia maihin, joiden kanssa Yhdysvalloilla
ei ole vapaakauppasopimusta, on hyväksytty tätä kirjoitettaessa 30 ja viittä vientiterminaalia rakennetaan.
Ensimmäinen terminaali aloitti toimintansa Louisianassa alkuvuodesta 2016. Useat asiantuntijat eivät odota
LNG:n viennin kasvavan kovin mittavaksi liiketoiminnaksi, koska sen hinta ei välttämättä ole kilpailukykyinen
esimerkiksi verrattuna Euroopan putkikaasuun. Kaasun vienti on yksityisten toimijoiden kaupallista toimintaa
ja vaatii mittavia investointeja.
Kongressi teki yllättäen joulukuussa 2015 päätöksen raakaöljyn viennin vapauttamisesta ja 1970-luvulta peräisin olevan vientilupaprosessin uudistamisesta. Viennin lisääminen on herättänyt pelkoa energian, erityisesti
polttoaineen, hinnan noususta Yhdysvalloissa. Öljyn alhainen hinta on kuitenkin pitänyt polttoaineen hinnan
matalalla ja hyödyttänyt sekä taloutta yleisesti että yksittäistä kuluttajaa. Öljyn vientikiellon poistamista on
vastustettu sekä ympäristönäkökohtien että kansallisen energiaturvallisuuden ja työpaikkojen säilymisen nimissä. Yksi viennin vapauttamisen äänekkäimmistä viennin vastustajista, jalostamoteollisuus, ei kuitenkaan
ole juuri kärsinyt LNG:n viennistä, joten raakaöljyn viennin vastustuskin on hiipunut. Viennistä on mahdollista
saada varoja myös Yhdysvaltojen vanhentuneen ja riittämättömän putkikapasiteetin rahoittamiseen.
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Kasvanut kaasuntuotanto ja kaasun alhainen hinta on tuonut Yhdysvalloille merkittävää kilpailuetua ja houkutellut energiaintensiivisen teollisuuden tuotantoa takaisin Yhdysvaltoihin. Joidenkin analyytikkojen mukaan
maakaasun kehitys ei kannusta samaan aikaan investoimaan uusiutuvaan energiaan, toiset taas pitävät kaasua
siirtymäenergiana kohti puhtaampaa ja uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian, erityisesti aurinkoenergian,
hinta on laskenut Yhdysvalloissa rajusti viime vuosina ja tulee laskemaan edelleen. Joidenkin asiantuntijoiden
mukaan uusiutuva energia voi kilpailla kannattavasti kaasun kanssa ilman että sitä tuetaan verohelpotuksin ja
muilla keinoin jopa jo vuosina 2017 - 2018. Jo yli 30 osavaltiota on hyväksynyt uusiutuvan energian standardit.
Ilmastonmuutoksen torjumiseen on panostettu erityisesti Obaman toisella kaudella lisäämällä muun muassa
tietoisuutta ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista eri osavaltioissa. EPA:n Clean Power Plan -esityksen mukaan jokainen osavaltio on velvoitettu tekemään suunnitelman toimenpiteistä hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi. Keinot on pitkälti jätetty osavaltioiden päätettäviksi, jotta ne voivat valita itselleen tärkeiden
elinkeinojen ja työpaikkojen säilymisen kannalta parhaat ratkaisut.
EPA:n suunnitelmasta on tullut yksi republikaanipuolueen ja presidentti Obaman poliittisen eripuran symboleista ja se on herättänyt myös paljon vastustusta osavaltiotasolla. Yhdysvaltojen Korkein oikeus päätti
helmikuussa 2016 pysäyttää väliaikaisesti CPP:n toimeenpanon EPA:ta vastaan nostettujen oikeusjuttujen
käsittelyjen ajaksi. Osa osavaltioista jatkaa kuitenkin siirtymistä pois hiilivoimasta ja kohti puhtaampia energiamuotoja, koska ovat katsoneet sen olevan joka tapauksessa väistämätöntä. Siirtyminen puhtaampaan energiaan on osoittautunut myös taloudellisesti kannattavaksi useille osavaltioille.
Presidentti Obaman hallinto luottaa CPP:n vahvaan lainsäädännölliseen pohjaan (Clean Air Act). Vaikka Korkeimman oikeuden päätöksellä ei olisi vaikutusta CPP:n lopulliseen toimeenpanoon, presidentti Obama joutuu
todennäköisesti jättämään presidentin tehtävät tilanteessa, jossa hänen ilmastopolitiikkansa keskeisimmän
osion toteutumisesta ei ole varmuutta. Näin ollen Yhdysvaltojen sitoutuminen kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin voi myös olla vaakalaudalla, koska CPP on keskeinen osa Yhdysvaltojen asettamia kansallisia päästötavoitteita ja YK:n ilmastoneuvotteluissa saavutettua globaalia ratkaisua.Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan jatko
ja ilmastotavoitteiden toteutuminen riippuu pitkälti seuraavasta presidentistä.
Itärannikon markkinanäkymät
Yhdysvaltain itäosa Atlantin rannikolta Kalliovuorille asti muodostaa valtavan talousalueen, joka vastaa pinta-alaltaan EU:n kokoista aluetta, ja jonka yhteenlaskettu bruttokansantuote vastaa noin 70 prosenttia EU:n
bruttokansantuotteesta. Alueeseen kuuluu New Yorkin ja sitä ympäröivän niin kutsutun tri-state -alueen lisäksi
lukuisia muita kasvu- ja innovaatiokeskuksia, kuten Boston koillisessa, keskilännen suur-Chicago, Minneapolis
ja Cincinnati, Philadelphia ja muut Pennsylvanian teollisuuskaupungit, kaakkois-osavaltioiden keskeisimmät
kaupungit Atlanta, Charlotte ja Miami sekä Texasin keskeiset kaupungit Houston, Dallas ja Austin.
New York on koko maailman rahoitusmarkkinoiden keskus ja näin ollen rahoituspalveluja ja niitä tukevia teknisiä ratkaisuja tuottavat yritykset suuntaavat luontevasti alueelle. Muita vahvoja aloja New Yorkissa ovat muoti,
media ja julkaisutoiminta, ruokateknologia ja jälleenmyynti, terveydenhuolto ja sairaalapalvelut, digitaalinen
tuotanto ja korkean jalostusasteen tuotanto, biotieteet, sosiaalinen yrittäminen ja koulutus. Kaikki perinteiset
ja kasvavat alat luovat mahdollisuuksia teknologisille ratkaisuille, ja alueen vetovoima muun muassa pienillekin ICT/teknologiayrityksille kasvaa jatkuvasti. New Yorkissa on tällä hetkellä koko läntisen maailman nopeimmin kasvava startup -ekosysteemi.
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New Yorkia ympäröivä Tri-State –alue (New York, New Jersey, Connecticut) ja siitä laajempi Itäinen käytävä (New
York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts) ovat tämän lisäksi keskeisiä biotieteiden ja terveysteknologian
ja tuotantotoiminnan osalta. Cleantech-sektorilla myös Yhdysvaltain koillisosat (Massachusetts, Vermont,
Rhode Island, Delaware) tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa vihreän energian ja rakentamisen aloilla.
Suur-Chicago samoin kuin monet muutkin Suurten Järvien kasvukeskukset kuten esimerkiksi Minneapolis – St.
Paul, Cincinnati ja Acron tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille keskilännessä. Chicagon alueen
vahvuutena on erittäin vahva ja heterogeeninen teollinen pohja. Alue onkin digitaalisen teollisen valmistuksen kehityksen kärjessä. Viimeisten vuosien aikana on Chicagoon kasvanut varteenotettava ICT/digitalisaation
keskus, ja elinvoimainen startup -ekosysteemi. Chicagon alueelle sijoittuneiden suomalaisten teollisuusyritysten määrä on suuri mutta paljon yrityksiä on sijoittunut myös muualle Suurten Järvien alueelle. Minnesota
on tunnettu parhaiten vahvasta terveysteknologia -sektoristaan. Siellä samoin kuin Wisconsinissa on myös
metsäteollisuutta ja pyrkimystä uusiutuvan energian kehittämiseen. Ohiossa on eri puolilla vahvaa teollista
perinnettä joka pyrkii uusiutumaan kasvualoille. Luovien alojen osalta Chicago tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti kuvataiteelle keskeisten myyntimessujen muodossa.
Etelän Atlanta, Miami ja Pohjois-Carolinan tutkimuskolmio ovat varteenotettavia talousalueita, joiden vahvuuksia ovat muun muassa teollinen tuotanto, ilmailu- ja lentokoneteknologia, puolustusteollisuus, tekstiiliteollisuus,
vesiratkaisut ja puunjalostus, uusiutuva energia sekä Floridan laivanrakennus- ja merenkulku/risteilysektori. Miamin kuvataidemessut ovat Chicagon messujen tavoin keskeinen tapahtuma ensikiinnostuksen herättämiseen.
Teksasin Houston on energia-yhtiöiden maailman pääkaupunki. Energiateollisuuden laitteiden ja teknologian
tuotekehityksen ansiosta se on myös arktisen teknologian ja merenkulun keskus. Dallasin alueella on laajaa
ja monipuolista ICT- ja teknologiateollisuutta. Kummastakin kaupungista löytyy merkittäviä suomalaisia yrityksiä. Austinin merkitys teknologiasektorin startup-keskuksena on kasvanut jatkuvasti. Tämän lisäksi terveysteknologia on yksi Texasin vahvuuksia. Sekä itä- että länsirannikkoa alempi kustannustaso on yksi Teksasin
osavaltion valttikortteja.
Tukirakenteita suomalaisille yrityksille löytyy useammasta paikasta. Chicagossa avautuu pian suomalaisyritysten markkinoille tuloa tukeva LandInChicago – ohjelma alueen johtavan ICT- alan 1871 -yrityshautomon
yhteyteen, ja New Yorkissa kaikkien viiden Pohjoismaan yhteistyö pohjoismaisten yritysten markkinoille tulon
systemaattiseksi tukemiseksi tiivistyy jatkuvasti.
Länsirannikon markkinanäkymät
Yhdysvaltojen länsirannikko käsittää 13 osavaltiota, joissa asuu noin 75 miljoonaa ihmistä. Nämä osavaltiot
tuottavat yhteensä noin 4 365 miljardin dollarin bruttokansantuotteen eli noin Japanin, maailman toiseksi suurimman talouden, kokoisen kansantalouden. Jo Kalifornian kansantalous yksin on maailman seitsemänneksi
suurin. Yhdysvaltojen länsiosan globaali merkitys myös kasvaa jatkuvasti Aasian talousjättien oman kehityksen
myötä. Alue on muuttovoittoista aluetta ja esimerkiksi Kalifornian osavaltion nyt vajaan 40 miljoonan suuruisen väestön arvioidaan kasvavan 60 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.
Länsirannikko on maailman johtavia talouskeskuksia monella eri toimialalla. Teknologia ja sen erilainen kehittäminen on yksi länsirannikon talouden kulmakivistä ja siellä sijaitsevat monet maailman suurimmista
ICT-yrityksistä. Keskeisimpiä ”taloushubeja” ovat Kalifornian osavaltiossa Los Angelesin alue, San Francisco /
Piilaakso ja San Diego. Washingtonin osavaltiossa Seattlen alue ja Arizonassa Phoenixin alue ovat myös kehittyviä talouskeskuksia, samoin Coloradossa Denverin alue ja Oregonissa Portlandin alue.
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Länsirannikolla luovuus yhdistyy innovaatioihin, valtavat pääomat kovaan riskinottokykyyn ja -haluun sekä
huippuyliopistot valtavaan määrään yrityksiä. Tulevaisuuteen katsotaan globaalissakin mielessä ja tulevaisuutta myös rakennetaan. Pääomien saatavuus ja määrä on globaalisti täysin ainutlaatuista. Riskirahoitussijoituksia
(venture capital) tehtiin viime vuoden aikana 37,5 miljardin dollarin arvosta. Yksittäisiä sijoituksia tehtiin yli
2000 kappaletta.
Maailman suurimmista ICT-yrityksistä muun muassa Applella, Facebookilla, Googlella, Twitterillä, Microsoftilla, HP:lla, Snapchatilla, Amazonilla ja Intelillä on pääkonttorit länsirannikolla. Niin sanotuista. uudemmista
”tulevaisuuden yrityksistä” muun muassa. Uberilla, AirBnb:llä on pääkonttori Kaliforniassa. ICT-alan työllisyys
on keskittynyt eritoten San Francisco/Piilaakson, Los Angelesin ja Seattlen alueille laajentuen myös muille
alueille (muun muassa. Portland ja Denver). ICT houkuttelee USA:ssa suurimman osan riskirahoitussijoituksista
(noin 70 prosenttia tehtyjen sijoitusten määrästä). Digitalisoitumisen myötä myös kaikki maailman suurimmat
autonvalmistajat Saksasta, Japanista ja Koreasta ovat perustaneet innovaatiokeskuksensa alueelle. Autoteollisuudessa vallankumoukseen pyrkivä Tesla on niin ikään kotoisin Kaliforniasta.
Yhdysvaltain terveys- ja hyvinvointisektori kehittyy jatkuvasti ja avaa uusia markkinointimahdollisuuksia myös
suomalaiselle osaamiselle. Yhdysvalloissa asuvat maailman ostovoimaisimmat kansalaiset. Yksi tärkeimmistä
muutoksen ajureista on vuoden 2010 Affordable Care Act (ns. ”Obamacare”), jolla on myös tärkeä merkitys
myös länsirannikon terveyssektorilla. Esimerkiksi Kaliforniassa peräti 68 prosenttia aiemmin vakuutuksettomista ihmisistä on päässyt uuden lainsäädännön myötä terveysvakuutuksen piirin. Länsirannikon keskeisimpiä
yrityksiä ovat muun muassa Fitbit, Apple, McKesson ja Kaiser Permanente. Erityisesti terveysteknologia, hyvinvoinnin ratkaisut ja genomiikka ovat mielenkiintoisimpia osa-alueita. Terveysalan tärkeimpiä hubeja ovat San
Francisco/Piilaakso, Los Angeles, San Diego, Seattle, Phoenix ja Denver. Valonpilkahduksia on näkyvissä myös
elintarvikeviennissä, erityisesti puhtailla ja terveellisillä sekä terveysvaikutteisilla tuotteilla olisi kysyntää.
Puhtaat teknologiat kuuluvat keskeisimpiin talouden kasvualueisiin länsirannikolla muun muassa globaalin
ilmastonmuutoksen ja mittavan väestönkasvun johdosta. Esimerkiksi Kaliforniassa suunnitellaan käytettävän
jopa 120 miljardia dollaria seuraavien viiden vuoden aikana puhtaan energian investointeihin. Kalifornia on
myös viimeisimpien mittareiden valossa edelleen, viidettä vuotta peräkkäin,Yhdysvaltain puhtain osavaltio
(Cleantech Leadership Index). Puhtaiden teknologioiden TOP 10 – listan kaupungeista kuusi on länsirannikolla
(San Francisco, San Diego, San Jose, Seattle, Portland ja Los Angeles) ja TOP 10 -osavaltioista viisi (Kalifornia, Havaiji, Oregon, Colorado ja Washington). Keskeisiä tekijöitä Yhdysvaltain länsiosan cleantech-johtajuudelle ovat
puhtaiden teknologioiden liiketoimintaa tukeva politiikka kaikilla tasoilla, huipputeknologioiden keskittymät
(San Francisco/Bay area, Los Angeles County ja San Diego), vihreästi ajatteleva väestö sekä merkittävät aurinko-,
tuuli-, ja geotermiset resurssit. Jäteveden puhdistus ja puhdas vesi ovat lähivuosien merkittäviä investointikohteita. Ajoneuvojen osalta Kalifornia on jo pitkään ollut Yhdysvaltain johtava pioneeri hybridi- ja sähköautoilussa.
Läntisissä osavaltioissa luovuus ja innovaatiot yhdistyvät ennen kaikkea viihdeteollisuuteen, mutta myös designiin ja taiteeseen. Pelkästään viihdeteollisuuden katsotaan työllistävän Kaliforniassa lähes 600 000 ihmistä.
Luovien alojen vuosittainen tuotto on noin 100 miljardia euroa, joista pelkän viihdeteollisuuden osuus on noin
40 miljardia. Osavaltioista Kalifornia, ja varsinkin Los Angelesin alue, on kiistatta maailman johtavia luovien alojen pääkaupunkeja. Hollywoodin ja elokuvateollisuuden globaalin merkityksen tuntevat kaikki, mutta harvoin
tiedetään se, että Los Angeles on musiikkiteollisuuden johtava kaupunki, ohi New Yorkin ja Lontoon. Maailman
viidestä suurimmasta levy-yhtiöstä kolmella (Universal Music, Sony Music ja Warner Brothers) on pääkonttori
Los Angelesissa. Los Angelesin asema myös muodin ja designin keskuksena on viime vuosina vahvistunut.
Tämä liittyy sosiaalisen median merkitykseen trendien luojana, jossa Hollywoodin elokuvatähdistä - niin naisista kuin miehistäkin - on tullut yhä tärkeämpiä ”pukeutumisen ikoneita”. Suomesta on viime vuosina entistä
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aktiivisemmin, määrätietoisemmin ja pitkäjänteisemmin pyritty tulemaan mukaan näille markkinoille muiden
Pohjoismaiden esimerkkiä seuraten.
Läntisissä osavaltioissa on myös merkittävä määrä muuta teollisuutta. Esimerkiksi ilmailuteollisuus Washingtonin osavaltion Seattlessa (Boeing), avaruusteollisuus Los Angelesissa (Space X), puolustusteollisuus (Kaliforniassa ja New Mexikossa), tekstiiliteollisuus (Los Angelesissa) sekä valmistava teollisuus Nevadan, Idahon ja
Oregonin osavaltioissa. Öljy, maakaasu sekä kaivosteollisuus ovat tärkeässä roolissa muun muassa Alaskassa,
New Mexicossa ja Nevadassa, kun taas maatalous ja siihen liittyvä kehitys sekä ruoan tuotanto ovat vahvasti
esillä maailman yhdessä ”ruoka-aitassa” Kaliforniassa sekä Montanassa ja Idahossa. Merkittävää sijoitus- ja
vakuutustoimintaa on Kalifornian lisäksi muun muassa Utahissa. Turismi on hyvin suuri talouden klusteri
lännessä, varsinkin Kaliforniassa ja Nevadassa.
Kaupanesteet
Yhdysvalloissa tullitaso on alempi kuin EU:ssa ja haasteeksi muodostuvatkin usein tullien ulkopuoliset esteet
(non-tariff measures, NTM), kuten erilaiset tuotestandardit sekä osavaltio- ja paikallistason toimialakohtaiset
lait, säännökset ja käytännöt.
Markkinoille tultaessa onkin hyvä analysoida tarkkaan sitä, mikä on mielekäs sijoittumispaikka suomalaiselle
yritykselle. Tämä riippuu niin yrityksen tuotteesta kuin tavoitteista; onko kyseessä riskirahan hankinta konseptivaiheessa olevan tuotteen kehittämiseen, asiakassuhteiden luominen, vai muilla markkinoilla jo toimivan
varttuneemman yrityksen tuominen Yhdysvaltain markkinoille.
Yhdysvaltain markkinoille pääsemiksesi paikallisen partnerien kanssa toimiminen on erittäin suositeltavaa,
koska toimintatavat poikkeavat paitsi Suomen/Euroopan toimintatavoista niin myös toisistaan eri osavaltioissa.
Suomalaisyritysten kohtaamia esteitä Yhdysvaltain markkinoilla ovat olleet muun muassa tekniset kaupanesteet
koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä kansalliset hyväksynnät ja hyväksymismenettelyt, jotka poikkeavat eurooppalaisista. Myös teollis- ja tekijänoikeuksiin ja patentteihin liittyviä ongelmia on raportoitu. Elektroniikan sekä
koneiden ja laitteiden osalta kaupanesteiksi ovat nousseet muun muassa Yhdysvaltojen erilaiset sähkönormit sekä
poikkeavat mittausnormit. Elintarvikkeiden viennissä puolestaan yrityksiltä edellytetään rekisteröitymistä elintarvike- ja lääkealan virastoon (Food and Drug Administration). Lisäksi Yhdysvalloissa on kotimaista teollisuutta suosivaa lainsäädäntöä, kuten julkisia hankintoja sääntelevä Buy American Act sekä merisektoria koskeva Jones Act.

Yleisarvio
Valtavat markkinat, teknologinen kehitys ja riskipääoman saatavuus tekevät Yhdysvalloista Suomelle hyvin tärkeän kauppakumppanin ja investointikohteen. Vuonna 2015 Yhdysvallat nousi Suomen kolmanneksi tärkeimmäksi vientimaaksi Saksan ja Ruotsin jälkeen. Maiden välinen tavarakauppa on jo pitkään ollut Suomelle ylijäämäistä.
Yhdysvallat on Suomen suurin korkean teknologian vientimaa. Palvelujen viennissä Yhdysvallat on Suomelle toiseksi suurin markkina. Tällä hetkellä erityisen lupaavia aloja USA:n markkinoilla ovat esimerkiksi energia- ja ympäristöteknologia, terveys- ja bioteknologia, tietotekniikka ja digiltalisaatio sekä mobiili-, viihde- ja peliteollisuus.
EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteluja transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) on käyty
kiihtyvällä vauhdilla ja tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Molempien osapuolten tavoitteena on laaja-alainen sopimus, jonka suurimmat hyödyt tulevat sääntelyesteiden
vähentämisestä. Tämä helpottaisi erityisesti pk-yritysten kaupankäyntiä.
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KANADA
KANADA
Pääkaupunki .................................................................................................................. Ottawa
Väkiluku ........................................................................................................................ 35,1 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 573 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................45,900 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 1.0 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 1.6 % | 28.9 % |70.5 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 6.9 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................81.8 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Kanadan talous on pysynyt lievässä kasvussa, joskin öljyn ja raaka-aineiden hinnan kova lasku
aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Euroopan unionin ja Kanadan välinen sopimus kattavasta talous- ja
kauppasopimuksesta (CETA) on määrä allekirjoittaa syksyllä 2016 ja tämän hetkisten arvioiden
mukaan CETA-sopimus tulisi voimaan vuonna 2017. Sen lisäksi, että CETA laskee merkittävästi
tullitasoa EU:n ja Kanadan välisessä kaupassa, sopimus luo myös aidosti uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin palveluissa, julkisissa hankinnoissa kuin investoinneissakin. On hyvä
muistaa, että Kanada on Suomen lähialuetta, kun maapalloa tarkastellaan suoraan pohjoisesta.
Kanadan pohjoisten ja arktisten alueiden infrastruktuurin kehittäminen luo merkittäviä uusia
yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille toimijoille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kanadan bruttokansantuotteen odotetaan vuonna 2016 kasvavan 1,5 prosenttia. Kanadan työttömyysaste
oli maaliskuussa 7,1 prosenttia. Kanadan keskuspankki odottaa inflaation nousevan noin kahteen prosenttiin
vuoden 2017 alkupuoliskoon mennessä.
Öljyn ja tiettyjen raaka-aineiden hintojen raju lasku aiheuttaa ongelmia Kanadan taloudelle. Kanadan dollari
heikkeni viime vuonna noin 30 prosenttia suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Keväällä 2016 Kanadan dollari alkoi vahvistua. Kanadassa öljyn hinnan lasku koettelee eri provinsseja varsin eri tavalla. Kärsijöitä ovat etenkin
energiantuotannosta riippuvaiset Alberta sekä Newfoundland ja Labrador. Väkirikkaiden Ontarion ja Quebecin
provinssien talousnäkymät ovat kuitenkin melko positiiviset sillä näiden teollisuustuotannot kasvavat polttoaineen hinnan alennuksen seurauksena. Öljynhinnan alhaisuus vaikuttaa myös myönteisesti kanadalaisten
kulutuskäyttäytymiseen.
Kanadan vienti etenkin Yhdysvaltoihin on kasvanut ja se kasvaa edelleen Kanadan dollarin arvon heikentymisen,
mutta myös USA:n talouskasvun seurauksena. Kanadan viennistä lähes 75 prosenttia menee Yhdysvaltoihin,
joten USA:n talouskasvu vetää myös Kanadan taloutta nousuun. Pieni notkahdus viennissä Yhdysvaltoihin oli
havaittavissa alkuvuodesta 2016, mutta tämän uskotaan olevan kausiluontoista. Yhdysvaltojen ja Kanadan
kauppasuhteita on hiertänyt sahatavarakauppaan liittyvä kiista. Edellinen Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen
sopimus vanhentui viime lokakuussa. Neuvottelut uudesta sopimuksesta olivat käynnissä tätä kirjoittaessa.
Öljyn hinnan aiheuttamien ongelmien takia Kanadan keskuspankki tuskin vielä kuluvana vuonna voi nostaa
Ministerineuvos Veli-Pekka Kaivola toimii Team Finland -koordinaattorina ja Tuulikki Olander on CIMO-harjoittelija Suomen Ottawan suurlähetystössä.
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korkotasoa, mutta korkotason nousua enteillään vuodelle 2017. Viimeisen reilun vuoden aikana keskuspankki
on laskenut yliyönkorkonsa 1,0 prosentista 0,5 prosenttiin.
Kanadan kauppatase on sahannut edestakaisin ollen joinakin kuukausina plussan puolella. Helmikuussa 2016
kauppatase oli 1,9 miljardia Kanadan dollaria alijäämäinen. Edellisenä kolmena kuukautena vienti oli ollut
hyvässä kasvussa. Usko Kanadan talouden kauppavetoiseen elpymiseen on kuitenkin yhä vahva.
Ulkomaankauppa ja investoinnit
Ulkomaankaupan kokonaismäärää vertailtaessa Kanada on 13. suurin kauppamahti maailmassa ja 10. suurin
talous. Kanadan kokonaisvienti laski vuonna 2015 noin viidellä miljardilla Kanadan dollarilla (noin 3,4 miljardilla
eurolla) edellisvuodesta. Kokonaisvienti oli viime vuonna noin 524 miljardia dollaria (noin 359 miljardia euroa).
Kanadan kokonaistuonti kasvoi vuonna 2014 noin 24 miljardilla dollarilla (noin 29 miljardilla eurolla) edellisvuodesta päätyen 548 miljardiin dollariin (376 miljardia euroa). Kanadan kokonaisviennistä 74 prosenttia
menee Yhdysvaltoihin. Vastaavasti tuonti rajan eteläpuolisesta naapurista oli 66 prosenttia kokonaistuonnista.
Kanada on 45. USA:n osavaltion suurin tai toiseksi suurin vientikohde.
Euroopan unionin jäsenmaiden osuus Kanadan kokonaisviennistä oli noin 7,5 prosenttia vuonna 2015. Vastaavasti EU:n osuus Kanadan kokonaistuonnista oli 9,7 prosenttia. CETA-sopimuksen odotetaan tuovan merkittävää lisäystä EU:n ja Kanadan väliseen kauppavaihtoon.
Ulkomaisten investointien kanta vuonna 2014 oli Statistics Canadan mukaan 732 miljardia Kanadan dollaria
(noin 502 miljardia euroa). Investoinnit kasvoivat 59,5 miljardilla dollarilla (noin 41 miljardilla eurolla) edellisvuodesta. Yhdysvallat oli totutusti ylivoimaisesti suurin investoija reilun 49 prosentin osuudella. Sen investoinnit kasvoivat 32 miljardia dollaria (22 miljardia euroa) edellisvuodesta, vaikka Yhdysvaltojen osuus investoinneista laski prosentuaalisesti noin kaksi prosenttia. Toisen vahvan investoijan – Alankomaiden – osuus kaikista
Kanadaan tulevista investoinneista oli 9,5 prosenttia. Iso-Britannian investoinnit laskivat edellisvuodesta ja
olivat 6,6 prosenttia kokonaisinvestoinneista. Aasian maiden osuus investoinneista on kasvanut vuoden 2000
4,5 prosentista vajaaseen 12 prosenttiin ja lähes 86 miljardiin Kanadan dollariin (noin 59 miljardiin euroon).
Kanada päätyi vuonna 2014 positiiviseen investointiasteeseen. Kanadalaiset investoivat ulkomaille lähes 67
miljardia Kanadan dollaria (46 miljardia euroa) enemmän kuin vuonna 2013. Investointien kokonaismäärä oli
828,8 miljardia Kanadan dollaria (yli 568 miljardia euroa). Kanadan investointikohteista tärkein oli Yhdysvallat,
yli 42 prosentin osuudellaan.
Suomen ja Kanadan välinen kauppa
Suomen ja Kanadan välisessä yhteistyössä arktinen osaamisemme ja Kanadan arktisten ja pohjoisten alueiden
yrityksille tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisin yhteistyöalue. Suomella ja Kanadalla on jo nyt kaupallista
arktista yhteistyötä. Suomalainen Arctia Shipping on keskustellut jäänmurtajayhteistyöstä kanadalaisten kanssa. Aker Arctic on ollut puolestaan mukana suunnittelemassa Kanadan Polar-luokan Diefenbaker-jäänmurtajaa.
Toinen konkreettinen yhteistyöhanke on Ilmatieteenlaitoksen ja Canadian Space Agencyn välinen satelliittisäähavaintohanke Sodankylässä. Kittilässä sijaitseva Euroopan suurin kultakaivos Suurikuusikko, on kanadalaisen
Agnico-Eagle Mines – kaivosyhtiön omistama. Maaliskuussa 2015 Suomen Arktinen Seura ja Canadian Polar
Commission sopivat yhteistyön käynnistämisestä.
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Vienti Suomesta Kanadaan on ollut kasvussa viime vuosina. Vuonna 2015 Suomen vienti laski kuitenkin 33
prosenttia. Suomen vienti on ollut vuodesta riippuen 1-1,5 prosenttia kokonaisviennistämme. Kauppatase
on ollut pitkään huomattavan positiivinen Suomelle, mutta vuonna 2015 kauppatase päätyi ensimmäistä
kertaa vuosiin negatiiviseksi. Suomen tärkeimpiä vientituotteita Kanadaan ovat olleet öljytuotteet, malmit
sekä erikoiskoneet ja muut laitteet. Viennin laskua selittänee osaltaan se, että suomalaisten öljytuotteiden
vienti ei välttämättä joka vuosi näy Suomen vientitilastoissa. Tuonti muodostui puolestaan kaivostuotteista,
erilaisista koneista sekä sähkölaitteista. Vuonna 2015 Suomesta Kanadaan vietiin reilun 481 miljoonan euron
edestä (muutosta edelliseen vuoteen -33 prosenttia). Vastaavasti Kanadasta tuotiin Suomeen tavaroita lähes
517 miljoonan euron edestä (muutosta +66 prosenttia).
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa kumulatiiviset suorat sijoitukset Kanadasta Suomeen olivat
noin 627 miljoonaa euroa. Sen sijaan suomalaiset suorat sijoitukset Kanadaan olivat noin kaksi miljardia euroa.
Suurimmat suomalaisyritykset Kanadassa ovat Kone, Metso, Neste-Oil, Wihuri, Stora-Enso, Kemira, Nokia sekä
Outotec. Kanadalaiset kaivosalan yritykset ovat oikeastaan ainoita, jotka sijoittivat Suomeen. Kanadalaisia
kaivosalan yrityksiä Suomessa ovat muun muassa kullantuottajayritys Agnico-Eagle, kaivos- ja metallialan yritykset Inmet ja First Quantum Minerals. Muista yrityksistä tunnetuimmat lienevät monialayhtiö Bombardier
sekä CGI Group Inc.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kanadassa järjestettiin liittopäivävaalit lokakuussa 2015. Uudeksi pääministeriksi nousi entisen pääministeri
Pierre Trudeaun poika Justin Trudeau.
Trudeaun johtama liberaalipuolue onnistui vaaleissa vastoin ennakko-odotuksia saavuttamaan ehdottoman
enemmistön. Tämä johtuu etenkin siitä, että aivan vaalitaistelun viime vaiheessa Tom Mulcairin johtaman
sosialidemokraattisen New Democrats – puolueen kannatus romahti.
Pääministeri Stephen Harperin konservatiivihallitus oli ollut vallassa lähes kymmenen vuotta. Kanadalaiset
halusivat liittopäivävaaleissa muutosta ja eroon Harperista, joten äänet keskitettiin Trudeaulle ja liberaaleille
Mulcairin NDP:n sijaan.
Kanadan uusi hallitus ja ”sunny ways”
Pääministeri Trudeaun johtaman liberaalien enemmistöhallituksen kärkiviestinä on ”sunny ways”. Liberaalien vaalivoitolla on tarkoitus painottaa vallanvaihdon positiivisuutta. Kanadan uudessa hallituksessa on 15
miestä ja 15 naista ja hallitusta voidaan pitää läpileikkauksena Kanadasta. Uudessa hallituksessa on mukana
kokeneita liberaalikansanedustajia, joista moni on aiemmin toiminut ministerinä kuten muun muassa Jean
Chrétienin tai Paul Martinin liberaalihallituksissa. Ministereiden joukkoon mahtuu myös monia ensimmäisen
kauden kansanedustajia.
Ranskankielisen Kanadan painoarvo on liberaalihallituksessa suurempi kuin Harperin konservatiivihallituksessa; Québecin provinssi sai hallitukseen kuusi ministeriä, mitä voidaan pitää hyvänä Euroopan unionille ja jopa
Suomelle, jonka viennistä Kanadaan lähes puolet menee Québecin provinssiin.
Pehmeämmästä tyylistään huolimatta pääministeri Trudeaun hallituksen odotetaan pitävän kiinni Kanadan
kansallisista eduista, joita myös pääministeri Harper painotti yli muun. Kansainvälisissä asioissa Justin Tru-

28

Kanada

Suomen ja Kanadan välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
deaun viesti on ollut alusta lähtien: ”Canada is back”. Kanada on palaamassa perinteiseen monenkeskistä ja
YK-järjestelmää tukevaan ”rakentavan kansainvälisyyden” ulkopolitiikkaan.
Ukrainan kriisin kärjistymisen jälkeen Kanadan hallitus veti ex-pääministeri Stephen Harperin johdolla johdonmukaisesti jämäkkää ja aktiivista linjaa suhteessa Venäjään. Kanada on toimeenpannut pakotteita sekä
Venäjää että Venäjää tukevia ukrainalaistahoja vastaan. Kanadan toiminnan ja kovan sanankäytön taustalla
on se, että Kanadassa asuu yli 1,2 miljoonaa ukrainalaistaustaista henkilöä.
Kanadan nykyhallitus on ilmoittanut avaavansa uudestaan keskusteluyhteyden Venäjän kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Trudeaun liberaalihallitus hyväksyisi Venäjän toimet Ukrainassa ja Krimillä. Kanadan
uusi johto on katsonut, ettei keskusteluyhteyden puuttuminen Kanadan ja Venäjän välillä varsinaisesti auta
Ukrainan tilannetta. Kanadan hallitus aikoo jatkossakin tuomita Venäjän toimet Krimin niemimaalla ja Itä-Ukrainassa välittäen viestinsä suoraan ja selkeästi Venäjälle.
Kanadan politiikan suurin muutos koskee suhtautumista ilmastonmuutokseen. Ympäristöpolitiikka on nyt nostettu Kanadan politiikan kärkiaiheeksi. Ympäristöpolitiikan yhtenäistäminen on kuitenkin Kanadan kokoisessa
maassa hyvin vaikeaa, koska eri provinsseilla on hyvinkin erilaiset lähtökohdat energiakysymyksissä.
Kanada on kansainvälisesti sitoutunut vähentämään päästöjään vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Keväällä 2016 Kanadassa aloitettiin neuvottelut, joiden aikana on rakentaa konkreettinen kansallinen suunnitelma kohti Kanadan kansallista ilmastostrategiaa. Tavoitteena on, että provinssien ja territorioiden pääministerit hyväksyisivät suunnitelman uudessa huippukokouksessa lokakuussa 2016.
Vaalikampailun aikana Justin Trudeau lupasi valtion rahoittamia infrastruktuurihankkeita talouden nostamiseksi. Hankkeita on tarkoitus rahoittaa alijäämäisillä budjeteilla, joita liberaalihallitus on esittänyt ainakin
vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2017 budjetti on 29,4 miljoonaa Kanadan dollaria (20 miljardia euroa) alijäämäinen. Lisää rahaa on luvassa infrastruktuurihankkeiden lisäksi ainakin lapsiperheille, vanhuksille, vete-
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raaneille, alkuperäisväestölle, kulttuurille, ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja kehitysapuun. Trudeaun
uusi ilmastopolitiikka ja infrastruktuurihankkeet tarjoavat myös suomalaisyrityksille myyntimahdollisuuksia
muun muassa. cleantech-, energia- ja rakennussektoreilla.

Sääntely-ympäristön kehitys
Vientivetoinen Kanada panosti konservatiivihallituksen aikana ulkomaankauppansa vahvistamiseen. Ulkomaankauppasuhteita on haluttu monipuolistaa vapaakauppasopimusten (voimassa 12 kpl) avulla ja vähentää
samalla ylisuurta riippuvuutta Yhdysvaltain markkinoista. Kanadalla on tällä hetkellä käynnissä kahdeksan
vapaakauppaneuvotteluprosessia.
Suomen kannalta ylivoimaisesti merkittävin on Euroopan unionin ja Kanadan välinen sopimus kattavasta talous- ja kauppasopimuksesta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).
Tyynenmeren vapaakauppasopimus (TPP) - joka allekirjoitettiin helmikuussa 2016 - neuvoteltiin Kanadan edellisen hallituksen toimesta. Ennen sopimuksen allekirjoittamista uusi liberaalihallitus halusi käydä sopimuksen
läpi. Trudeaun hallitus on ilmoittanut, että se kannattaa edellisen hallituksen tavoin vahvasti vapaakauppaa.
Allekirjoittamalla TPP-sopimuksen Kanada halusi varmistaa asemansa sopimuksen potentiaalisena osapuolena. Sopimuksen allekirjoittaminen mahdollisti myös sen, että sopimus voidaan tuoda Kanadan parlamentin
käsiteltäväksi. Ratifiointiin vaaditaan Kanadan parlamentin alahuoneen enemmistön hyväksyntä.
Seuraavaksi Kanadan hallitus aikoo teettää vaikuttavuusarvioinnin sopimuksesta, käynnistää julkiset konsultaatiot ja käydä julkista keskustelua sopimuksesta parlamentissa. Keskustelun odotetaan lisäävän kansalaisten
tietoisuutta vapaakauppasopimuksen sisällöstä ja vaikutuksista.
CETA vauhdittaa EU:n ja Kanadan välistä kauppaa
Vuonna 2009 käynnistyneet EU:n ja Kanadan väliset vapaakauppaneuvottelut saatiin päätökseen elokuussa
2014 ja sopimus julkistettiin syyskuussa 2014 Ottawassa pidetyssä EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa. Sopimus on EU:n tähänastisista sopimuksista kunnianhimoisin ja se vapauttaa merkittävästi EU:n ja
Kanadan välistä tavara- ja palvelukauppaa sekä avaa Kanadan julkisia hankintoja eurooppalaisille tarjoajille.
Suomalaisille CETA:n uskotaan parantavan liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi merenkulun, arkkitehtuurin ja insinööripalvelujen osalta.
Kanadassa CETA-sopimukseen suhtaudutaan pääsääntöisesti myönteisesti. EU-USA-sopimuksen investointiriitojen ratkaisumenettelyä koskeva eurooppalainen keskustelu ja tämän keskustelun mahdollinen vaikutus CETA-sopimuksen juridiseen viimeistelyyn ja ratifiointiprosessiin EU:n jäsenmaissa on herättänyt kanadalaisissa huolta.
Aikaansaatu sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään Euroopan unionin aiemmin tekemiä vapaakauppasopimuksia, mutta luo osin pidemmälle meneviä sitoumuksia. Tästä syystä CETA on EU:n tähän saakka tekemistä
sopimuksista kunnianhimoisin ja sitä hyödynnetään Euroopan unionin muissa vapaakauppaneuvotteluissa.
Helmikuussa 2016 CETA:n oikeudellinen viimeistely saatiin valmiiksi. Viimeistelyn yhteydessä sopimusosapuolet tekivät muutoksia investointeja käsittelevään lukuun. Tätä kirjoitettaessa CETA-sopimusteksti on käännettävänä kaikille EU-kielille, jonka jälkeen sopimusosapuolten on tarkoitus hyväksyä se. Sopimukselle tarvitaan EU:n
jäsenvaltioiden hyväksynnän lisäksi Euroopan parlamentin hyväksyntä. CETA-sopimus on määrä allekirjoittaa
EU-Kanada – huippukokouksessa lokakuussa 2016, jonka jälkeen se astuisi voimaan vuonna 2017.
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CETA-sopimuksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Sen arvioidaan lisäävän EU:n ja Kanadan kahdenvälistä tavara- ja palvelukauppaa 23 prosentilla eli 26 miljardilla eurolla sekä kasvattavan EU:n bruttokansantuotetta noin 12 miljardilla eurolla vuodessa. Sopimus laskee merkittävästi tullitasoa osapuolten välisessä
kaupassa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluissa ja investoinneissa.
CETA on ensimmäinen sopimus, joka avaa merkittävästi Pohjois-Amerikan markkinoita sen ulkopuolisille maille
ja avaa näin myös eurooppalaisille yrityksille tien Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alueelle (NAFTA). Julkisissa
hankinnoissa Kanada tulee avaamaan eurooppalaisille toimijoille pääsyn aluetason hankintoihinsa laajemmin
kuin minkään muun sopimuskumppaninsa kanssa.
Kauppakiistat WTO:ssa
Maaliskuussa 2016 Kanadalla oli Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa meneillään yhteensä 52 tapausta.
Tapausten määrä on säilynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kanada on nostanut 34 tapausta, joista
15 Yhdysvaltoja sekä 9 Euroopan unionia vastaan sekä yhteensä kahdeksan Aasian johtavia talouksia sekä
Australiaa ja Brasiliaa vastaan. Kanada on vastaajana 18 tapauksessa, joista Euroopan unioni on nostanut
kuusi, Yhdysvallat viisi, Brasilia kolme ja Japani kaksi.
Kauppaan ja investointeihin vaikuttavan sääntelyn kehitys
Kanadassa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia sen enempää tavara- kuin palvelukaupankaan sääntelyssä. Muutoksia tulee sitä mukaa, kun Kanadan solmimat uudet tai päivitettävät vapaakauppasopimukset – kuten CETA ja Kanadan Etelä-Korean kanssa solmima vapaakauppasopimus – astuvat voimaan.
CETA-sopimuksen myötä tavarakaupan tullit laskevat merkittävästi EU:n ja Kanadan välillä. Tuontitullit poistetaan 99 prosentilta tullinimikkeistä. Täysin ne poistetaan teollisuus- ja kalastustuotteilta. Maataloustuotteiden
osalta tuontitullit poistuvat Kanadassa 93 prosentilta ja EU:ssa 96 prosentilta tullinimikkeistä. Poikkeuksia
ovat Kanadan kohdalla maitotaloustuotteet ja Euroopan unionin kohdalla naudanliha, sianliha sekä maissi.
Näissä markkinoita avataan tullikiintiöiden kautta, mikä tarkoittaa, että sovittu määrä esimerkiksi naudanlihaa
voidaan tuoda alemmalla tullilla. Valtaosa tullinalennuksista toteutetaan heti kun sopimus astuu voimaan.
Loput alennuksista toteutetaan enintään seitsemän vuoden kuluessa.
Kanada kuuluu liiketoiminnan kannalta maailman ongelmattomimpiin maihin. Kanadan investointitase on
viime vuosina kääntynyt negatiiviseksi. Tästäkin syystä Kanada pyrkii aktiivisesti saamaan maahan lisää ulkomaisia investointeja. Se rajoittaa kuitenkin edelleen ulkomaisia investointeja esimerkiksi televiestinnässä sekä
lentoliikenteessä. Kanadan hallitus arvioi suuret ulkomaiset ulkomaalaiset investoinnit aina yksitellen ja ottaa
huomioon niiden strategisen merkityksen. Voimaantullessaan CETA-sopimus edistää talouskasvua lisäämällä
osapuolten yritysten ja sijoittajien halukkuutta harjoittaa liiketoimintaa ja tehdä sijoituksia toistensa alueella.
Investointisuojalla ja siihen liittyvällä riitojenratkaisulla halutaan lisätä taloudellista aktiviteettia hälventämällä huolia, jotka liittyvät lakien ja määräysten mukaan tehtyihin sijoituksiin kohdistuviin rikkomuksiin.
Kanadan liittovaltio laatii koko valtion kattavia linjauksia ja liittovaltiolla on yksinomainen toimivalta solmia
kansainvälisiä sopimuksia, jotka eivät kuitenkaan sido provinsseja. Monet talouden kannalta kiinnostavat kysymykset kuten maatalous, luonnonvarat ja julkiset hankinnat ovat pitkälti provinssien toimivallassa, mikä
merkitsee suojattuja markkinoita. Kanadassa ei ole toimivia sisämarkkinoita. Ulkomaalaisilla yrityksillä ei silti
yleensä ole suuria huolenaiheita Kanadassa, sillä protektionistisia toimia ei juuri ole pantu täytäntöön. Laivanrakennus halutaan kuitenkin pitää Kanadassa. Myös Bombardierin varassa toimivaa lentokoneteollisuutta
tuetaan julkisin varoin.
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Provinssien vahvasta asemasta johtuen on kuitenkin ollut erittäin tärkeää, että niiltä on saatu poliittinen
sitoumus panna täytäntöön EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen määräykset omilla toimialueillaan.
Erityisesti julkiset hankinnat, tekniset normit ja maantieteelliset merkinnät ovat provinssien toimivallassa. Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet ovat liittyneet lähinnä kaupan teknisiin standardeihin, tullitariffeihin,
erilaisiin maksuihin, verolainsäädäntöön sekä henkilöiden liikkuvuuteen. Kanadassa kauppaan ja investointeihin liittyvät standardit ovat nykyään kuitenkin hyvin samankaltaiset kuin Suomessa. CETA:n myötä Suomen
ja Kanadan väliselle kaupalle luodaan entistä positiivisemmat edellytykset kehittyä. On hyvä muistaa, että
jo nyt suomalaisyritykset pääsevät hyödyntämään kanadalaisia vientitukia kuten vientiluottoja ja – takuita.
Kanadan liittovaltion kuten myös provinssien toimesta säädellään työvoiman liikkuvuutta yhä monin tavoin.
Työnantajat voivat kuitenkin palkata tilapäisesti ulkomaista työvoimaa sitä varten kehitetyn erityisen TFWP-ohjelman (Temporary Foreign Worker Program) perusteella. Työnantajien on pystyttävä todistamaan, ettei Kanadassa ole saatavilla sopivaa henkilöstöä kyseessä olevaan tehtävään. Pyytämällä maahanmuuttoministeriön
alaiselta Service Canada Centreltä työmarkkinoiden kanta eli ns. Labour Market Impact Assessment (aik. Labour
Market Opinion) varmistetaan, ettei ulkomaisen työvoiman palkkaamisella ole kielteisiä vaikutuksia paikallisille
työmarkkinoille.
Euroopan unionin jäsenmaiden osalta CETA tulee tarjoamaan puitteet ammatillisen pätevyyden vastavuoroiselle tunnustamiselle esimerkiksi insinöörien ja arkkitehtien osalta. Lisäksi CETA tulee helpottamaan yritysten
johdon sekä asiantuntijoiden väliaikaisia siirtoja EU:n ja Kanadan välillä.

Yleisarvio
Suomea ja Kanadaa yhdistävät monet tekijät, kuten pohjoinen sijainti, kaksikielinen parlamentaarinen demokratia sekä samankaltainen arvopohja. Kanadaa voidaan pitää Suomelle mitä luontevimpana kauppakumppanina. Tästä huolimatta Kanadan tarjoamaa potentiaalia ei ole kyetty täysin hyödyntämään suomalaisyritysten
taholta.
Pohjoiset ja arktiset alueet ovat muodostuvassa yhä merkittävämmäksi yhteiseksi nimittäjäksi Kanadan ja
Suomen välillä. Kanadalla on valtavat luonnonvarat, maailman kolmanneksi suurimmat tunnetut öljy- ja maakaasuvarat, korkeasti koulutettu väestö sekä vahvaa yrittäjähenkisyyttä.
Pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille on myös helpompaa ponnistaa Yhdysvaltain markkinoille Kanadan kautta. Suomalaiset ovat Kanadassa erittäin tunnettuja ja pidettyjä. Osaltaan tähän ovat luonnollisesti
vaikuttaneet jääkiekkoilijat, mutta myös aikoinaan etenkin Länsi-Ontarioon saapuneet siirtolaiset, jotka ovat
yli sadan vuoden ajan rakentaneet mittasuhteiltaan mantereenkokoista valtiota. Kanadassa on noin 137 000
suomalaistaustaista henkilöä ja näistä noin 15 500 puhuu suomea. Toronton yliopistossa on 25 vuoden ajan
toiminut suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma on Pohjois-Amerikan suurin.
Useat tunnetut suomalaiset suuryritykset ovat vuosien varrella jalkautuneet Kanadaan. Tekes ja VTT ovat viitoittaneet panoksellaan Suomen ja Kanadan välistä innovaatio- ja teknologiayhteistyötä. PK-yritysten saapumista Kanadan markkinoille edesauttaa tulevaisuudessa Euroopan unionin ja Kanadan välinen kattava talousja kauppasopimus CETA. Sopimuksen uskotaan astuvan voimaan vuonna 2017.
Vaikka öljyn maailmanmarkkinahinta on parhaillaan erittäin alhainen, Kanadan monien mahdollisuuksien
energiasektori on niin Suomen kuin Euroopankin hyvä huomioida. Myös Kanadan kaivossektori tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle.
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Kanada toimintaympäristönä asettaa liiketoiminnalle oman haasteensa, kun 36 miljoonan asukkaan liittovaltio jakautuu 10 provinssiin ja kolmeen territorioon. Jokaisella provinssilla on oma hallitus ja parlamentti sekä
laajat toimi- sekä budjettivaltuudet muun muassa energia-, kaivos-, metsä-, maatalous-, opetus-, liikenne- ja
terveyssektoreilla sekä terveydenhuollon että paikallisverotuksenaloilla.
Tietyistä haasteista huolimatta Kanada on ja pysyy suomalaisyrityksille erinomaisena markkina-alueena. Kanada on pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio ja 10. suurin talous. Kun maapalloa tarkastelee suoraan
pohjoisesta, on Kanada Suomen lähialuetta. Kanadalle on erittäin tärkeätä kehittää omia arktisia ja pohjoisia alueitaan sekä parantamaan näiden alueiden asukkaiden elinolosuhteita, jotka ovat tunnetusti erittäin
haastavat ja paikoitellen jopa alkeelliset ilman toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Esimerkiksi Québecin provinssin
pohjoisten alueiden kehittämishanke (Plan Nord) tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.
Arktinen Kanada on erittäin harvaan asuttu ja on kooltaan yli kymmenkertainen Suomeen nähden. Pohjoisen ja arktisen Kanadan infrastruktuuri, erityisesti liikenneyhteydet ovat puutteelliset tai niitä ei ole lainkaan.
Maapallon arktisten ja kaukana pohjoisessa sijaitsevien alueiden strateginen ja kaupallinen merkitys kasvaa
jatkuvasti. Tämä on tilanne myös Kanadan kohdalla.
Kanadalle arktisen merenkulun ja infrastruktuurin kehittäminen on ollut prioriteetti. Suomella on Kanadalle
tarjottavana arktista osaamista muun muassa jäänmurtajien, arktisen meriliikenteen, energiantuotannon,
infrastruktuurin, peruspalveluiden, cleantech-ratkaisujen, meteorologian ja ICT-ratkaisujen osalta. Lisäksi Kanadan hallitus joutuu ottamaan kantaa muun muassa Kanadan merivoimien hankintoihin. Kanadassa on lähes
rajattomat mahdollisuudet suomalaisen arktisen osaamisen hyödyntämiseen esimerkiksi teknologiasiirtoina.
Suomalaisyritysten kannattaa aktiivisella otteella tarttua tähän mahdollisuuteen.
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ARGENTIINA
ARGENTIINA
Pääkaupunki ....................................................................................................... Buenos Aires
Väkiluku ........................................................................................................................ 43,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 578.7 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................22,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.4 %
Inflaatio...............................................................................................................................27.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....10.5 % | 29.1 % | 60.4 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 7.6 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................91.8 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Maailman 25 suurimman talouden joukkoon mahtuva Argentiina on uutta nousua hakeva
maa, jonka mittavissa luonnonvaroissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Vielä vuoden
2016 aikana talous tuskin kasvaa merkittävästi, mutta ennusteet vuodesta 2017 eteenpäin ovat
toiveikkaita. Maan hallitus ponnistelee talouden modernisaation eteen ja saadakseen sen kasvu-uralle, jonka käynnistämiseen tarvitaan kuitenkin ulkomaisia investointeja. Kansainvälisten vienti- ja investointiluotottajien paluu Argentiinaan monen vuoden tauon jälkeen parantaa
kasvun mahdollisuuksia. Suomen ja Argentiinan välinen kauppa on viime vuosina vakiintunut
noin 130 miljoonan euron tasolle, ja potentiaalia sen kasvattamiseen on. Kauppatase on Suomelle ylijäämäinen. Argentiinassa tunnetaan erityisesti Suomen koulutusosaaminen mutta uusia
mahdollisuuksia voisi löytyä energia-alalta ja kaivostoiminnasta sekä vesi- ja jätehuollossa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Argentiinan bruttokansantuote oli vuonna 2014 Maailmanpankin mukaan 537,6 miljardia dollaria, mikä nostaa sen maailman 25 suurimman talouden joukkoon. Viime vuonna Argentiinan talous kasvoi kansallisen tilastokeskuksen INDEC:n mukaan 2,1 prosenttia, kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan kasvua oli 1,5
prosenttia. Luvut vaikuttavat korkeilta, kun samaan aikaan koko Latinalaisen Amerikan talouskasvu hidastui
kaksi prosenttia ja tärkein kauppakumppani, naapurimaa Brasilia, on syvässä taantumassa. Mahdollinen talouskasvua selittävä tekijä on viime vuonna vaaleja edeltänyt julkisen kulutuksen lisääminen, mutta yleisesti
kaikkiin Argentiinaa koskeviin tunnuslukuihin tulee suhtautua varauksella. Luotettavia tilastotietoja ei viimeisten vuosien aikana ole ollut saatavilla ja riippumattomien tutkimuslaitosten tiedotkin ovat vain suuntaa antavia. Yksi Argentiinan tuoreen hallituksen tavoitteita onkin saada kansalliset tilastot taas luotettaviksi, osana
kansainvälisen luottamuksen kasvattamista.
Kuluvana vuonna Argentiinan talouden ei odoteta kasvavan ainakaan merkittävästi. Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa maan talouden supistuvan noin yhden prosentin ja toiveikkaimmat arviot ennustavat muutaman prosentin kasvua. Talouden kehitykseen vaikuttavat lyhyellä aikavälillä muun muassa tänäkin vuonna
korkeana pysyvä inflaatio (eri arvioiden mukaan 25–35 prosenttia) ja julkisen sektorin kulutuksen supistaminen. Pitkällä aikavälillä Argentiinan talouden uskotaan kuitenkin lähtevän uuteen nousuun, mahdollisesti jo
vuonna 2017.

Lähetystösihteeri Sara Henttonen toimii Team Finland-koordinaattorina Suomen Buenos Airesin suurlähetystössä.
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Argentiinan talouden selkäranka on maan monipuolisissa luonnonvaroissa. Argentiina on maailman suurimpia maataloustuottajia, joka pystyy tuottamaan ravintoa 400 miljoonalle eli omaan väestöönsä nähden
kymmenkertaiselle määrälle ihmisiä. Vuoteen 2020 mennessä maataloustuotannon arvioidaan voivan kasvaa
jopa 50 prosenttia. Maataloustuotteet muodostavat suuren osan Argentiinan kokonaisviennistä ja maa on
hyötynyt erityisesti soijan, maissin ja muiden maataloustuotteiden viennistä Kiinaan, joka on Brasilian ohella
Argentiinan tärkeimpiä kauppakumppaneita. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku sekä Kiinan ja
Brasilian talouskasvun hidastuminen vaikuttavat negatiivisesti Argentiinan vientituloihin, joten yksi hallituksen
tavoitteista on maataloustuotteiden jalostusasteen nostaminen. Välttämätöntä on myös useiden teollisuuden
alojen modernisointi, jotta paikalliset yritykset pystyvät vastaamaan kaupan avaamisen myötä lisääntyvään
kilpailuun.
Maataloussektorin lisäksi Argentiinalla on mittavat, pitkälti alihyödynnetyt kaivannais- ja energiavarannot.
Argentiinalla arvioidaan olevan maailman kuudenneksi suurimmat mineraalivarannot (erityisesti litium, kulta,
hopea ja kupari) sekä maailman suurimpiin kuuluvat liuskekaasu- ja liuskeöljyesiintymät. Uusi hallitus pyrkii
edistämään kaivosteollisuutta ja on muun muassa poistanut kaivannaisilta vientiverot. Liuskekaasun ja -öljyn
hyödyntäminen tulevaisuudessa on todennäköistä, mutta ollakseen kannattavaa se edellyttää polttoaineiden
hinnan palautumista nykyistä korkeammalle tasolle ja miljardi-investointeja vuosien ajan.
Merkittävä askel Argentiinan paluussa maailman valuuttamarkkinoille oli vuosia kestäneen velkakiistan sopiminen haaskalinturahastoiksi kutsuttujen holdout-velkojien kanssa huhtikuussa 2016. Velkojen maksusta
sopimisen myötä Argentiina laski liikkeelle 16,5 miljardin dollarin suuruisen joukkovelkakirjalainan, jonka avulla
maksettiin vanhat velat sekä saatiin varoja modernisaatio-ohjelman käynnistämiseen. Runsaasti ylimerkitty
anti toi Argentiinalle sen kipeästi kaipaamia valuuttavarantoja odotettua alemmalla korolla (6,25–8 prosenttia
kolmen ja 30 vuoden välillä vaihdelleesta laina-ajasta riippuen). Hallituksen toiveena on velanmaksulla palauttaa markkinoiden luottamus ja saada ulkomaiset investoinnit taas virtaamaan Argentiinaan.
Mittavien luonnonresurssiensa ansiosta maa on tulevaisuudessa todennäköisesti kykenevä suoriutumaan velan takaisinmaksusta. Uuden velan otto oli kuitenkin välttämätöntä, jotta maa pystyy vastaamaan infrastruktuurin ja teollisuuden kehittämisen edellyttämiin, vuosikymmenten aikana kasvaneisiin investointitarpeisiin.
Argentiinalla investointivelka on mittava: viimeisten viidentoista vuoden aikana investoinnit ovat puolittuneet
(vuonna 2013 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta verrattuna 5,6 prosenttiin vuonna 2000) ja erityisesti yksityisen sektorin investointihalukkuus on ollut vähäistä (vuonna 2013 infrastruktuuriin tehdyistä investoinneista
23 prosenttia tuli yksityiseltä sektorilta, verrattuna noin 50 prosenttia Brasiliassa ja Chilessä). Ajatushautomo
CIPPEC:n mukaan ”infrastruktuurikuilun” täyttäminen edellyttää 16 miljardin dollarin investointeja eli investointien kaksinkertaistamista prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta.
Argentiinan kansallisen tilastokeskuksen INDEC:n mukaan Argentiinan viennin arvo oli vuonna 2015 56,7 miljardia dollaria ja tuonnin arvo samana vuonna oli 59,7 miljardia dollaria, mikä teki ulkomaankaupasta Argentiinalle lievästi alijäämäistä. YK:n alaisen Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomission CEPAL:n (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) arvion mukaan vuoden 2015 aikana viennin arvo laski 16,9 prosenttia, seurauksena muun muassa perushyödykkeiden maailman-markkinahintojen laskusta.
Suomen ja Argentiinan välinen kauppa oli vuonna 2015 arvoltaan noin 129 miljoonaa euroa. Kauppa on Suomelle vahvasti ylijäämäistä, vienti Suomesta Argentiinaan oli 90,8 miljoonaa euroa ja tuonti Argentiinasta
Suomeen 38,2 miljoonaa euroa. Kaupan kehitys on viime vuosina ollut laskusuuntainen, mutta vuonna 2014
viennin lasku pysähtyi ja viime vuonna se pysyi samalla tasolla. Suomen vienti Argentiinaan koostuu pääosin
paperiteollisuuden tuotteista sekä erilaisista koneista ja laitteista. Koneiden ja muiden investointihyödykkei-
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den kysynnän voi lähivuosina odottaa kasvavan investointien lisääntyessä ja maahantuonnin helpotuttua.
Argentiinasta tuodaan Suomeen kaivosteollisuuden mineraaleja ja maataloustuotteita, kuten viiniä ja hedelmiä. Maiden välillä ei viime vuosina ole tehty merkittäviä investointeja.
Suomalaisia yrityksiä Argentiinassa toimii tällä hetkellä muutamia, pääasiassa energia- ja telekommunikaatioaloilla. Suurinta osaa suomalaisista tuotteista Argentiinassa myyvät paikalliset edustajat. Argentiinassa tunnetaan hyvin Suomen koulutusosaaminen ja koulutusvientiä on ollut jonkin verran. Etenkin nyt
kun Argentiina alkaa investoida infrastruktuuriin, uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille voisi löytyä
energia-alalta ja kaivostoiminnasta sekä vesi- ja jätehuollossa. Myös kuluttajatuotemarkkinat on syytä huomioida, etenkin Buenos Airesissa on paljon merkki- ja laatutietoista asiakaskuntaa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Vuoden 2015 lopussa Argentiinan presidentiksi valittiin monien yllätykseksi keskustaoikeistolainen Mauricio Macri, jonka vaaliliittouman muutosta luvannut kampanja tuotti tulosta paitsi valtakunnallisella tasolla
myös Buenos Airesin provinssin kuvernöörinvaalissa ja kaupungin pormestarinvaaleissa. Pääkaupungin ja
sitä ympäröivän provinssin alueella asuu lähes puolet koko maan väestöstä ja alueen taloudellinen painoarvo on kokoaan merkittävämpi. Vaalivoitto päätti 12 vuotta kestäneen kirchnerismin valtakauden, jonka
aikana Nestor Kirchnerin jälkeen maan presidentiksi nousi vuorostaan hänen vaimonsa Cristina Fernández
de Kirchner, joka oli presidenttinä kaksi kautta. Kirchnerien aikakautta leimasivat varsinkin loppua kohden
vahvasti protektionistinen kauppapolitiikka ja populistinen, taloudellisesti kestämätön tulonsiirtopolitiikka.
Tuoreen hallituksen kolme keskeistä tavoitetta ovat sekä kotimaassa että ulkopolitiikassa köyhyyden poistaminen, huumeiden vastainen taistelu sekä ihmisten yhdistäminen, joka kansainvälisesti tarkoittaa lisää
yhteistyötä muiden maiden kanssa niin kaupan alalla kuin poliittisissa kysymyksissä ja maan sisällä taas
mielipiteiltään vahvasti jakautuneen kansan yhdistämistä. Parlamentin molemmissa kamareissa Macrin
Pro-puolue on vähemmistössä, joten uusien lakien läpivieminen edellyttää neuvottelua opposition kanssa.
Tähän mennessä tämä parlamentaarinen kaupanteko on onnistunut melko hyvin, mutta voi vaikeutua
vuoden 2017 välivaalien lähestyessä.
Köyhyyden poistamisessa tärkein väline on uusien työpaikkojen luominen, johon hallitus pyrkii kauppaa
vapauttamalla ja palauttamalla maan kansainvälisille valuuttamarkkinoille, toiveena uusien investointien
houkutteleminen ja sitä kautta työpaikkojen synnyttäminen. Ensitöikseen hallitus vapautti aiemmin tiukasti säännellyn valuutanvaihdon, minkä seurauksena Argentiinan peson arvo laski alkuun noin 40 prosenttia
ja on sen jälkeen heikentynyt edelleen. Lisäksi useita viennin ja tuonnin rajoituksia poistettiin. Yritysten
pääasiassa tervetulleiksi toivottamat toimet eivät ole saavuttaneet kaikkien suosiota maassa, jossa edelleen elää tiukassa muisto 1990-luvun ääriliberaalista talouspolitiikasta ja sitä seuranneesta talouskriisistä
vuosituhannen vaihteessa.
Macrin hallituksen haasteita on siten myös yhteiskunnallisen vakauden säilyttäminen mittavien leikkausten myötä. Julkisen talouden tervehdyttämisen kannalta tukiaisten poisto on välttämätöntä, mutta tästä
seuraavat julkisen liikenteen sekä sähkön, kaasun ja veden hinnankorotukset tuntuvat suoraan ihmisten
kukkaroissa ja ovat aiheuttaneet paljon tyytymättömyyttä. Luonnollisena seurauksena inflaatio, joka hallituksen täytyy saada kuriin, kiihtyy entisestään. Myös yritykset valittavat kilpailukykynsä heikentyvän kustannusten kohoamisen vuoksi eikä tuontirajoitusten vähentäminen miellytä kaikkia teollisuudenaloja. Yleinen
ymmärrys Argentiinassa on ollut, että vuosi 2016 tulee olemaan vaikea ja sen jälkeen ajat paranevat, mutta
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Suomen ja Argentiinan välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
tämän ylläpitämiseksi hallitus kaipaa kipeästi ilmoituksia lupaamistaan ulkomaisista investoinneista ja
niiden luomista työpaikoista.
Kansainvälisessä mediassa presidentti Macri on nimetty korruption vastustajaksi ja hänen nimensä esiintyminen Panama-papereissa veroparatiisiyhtiön johdossa herättikin maailmalla huomiota. Argentiinassa
uutinen ohitettiin lähes olankohautukselle, osin koska hänen ei osoitettu hyötyneen tästä mitenkään ja
toisaalta koska oletuksena maassa on, että vallanpitäjät käyttävät asemaansa taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Korruptio on edelleen merkittävä ongelma, joka hidastaa maan kehitystä. Argentiina on
Transparency Internationalin korruptiorankingissa sijalla 107, alempana kuin esimerkiksi Kuuba, Meksiko,
Kolumbia ja Bolivia. Macri on perustanut korruptionvastaisen viraston ja tavoitteena on yleisesti hallinnon
läpinäkyvyyden lisääminen.
Argentiinassa on kuitenkin toimiva demokratia ja se on yhteiskunnallisesti Latinalaisen Amerikan vakaimpiin kuuluvia valtioita. Maan valtteihin kuuluu myös verrattain hyvin koulutettu, lukutaitoinen väestö ja
suhteellisen korkea teollistumisaste, minkä lisäksi se on alueen johtava maa IT-alalla sekä luovilla aloilla.

Sääntely-ympäristön kehitys
Argentiinan vakaa pyrkimys on muokata liiketoimintaympäristöään parempaan suuntaan ja palauttaa niin
ulkomaisten yritysten kuin sijoittajien luottamus maahan. Sekä maineessa että itse toimintaympäristössä
ja maan käytännöissä on viimeisten 15 vuoden jäljiltä paljon paikattavaa: Maailmanpankin Ease of Doing
Business 2016 -listalla Argentiina on 189 maan joukossa sijalla 121. Maailmalla tuntuu kuitenkin olevan
uskoa presidentti Macrin halllitukseen ja sen mahdollisuuksiin kääntää maan suunta. Tästä kertovat muun
muassa vuoden 2016 aikana toinen toistaan seuranneet korkean tason vierailut sekä huhtikuussa liikkeelle
laskettujen joukkovelkakirjojen suuri suosio.
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Argentiina on yksi eteläisen Amerikan yhteisen talousalueen Mercosurin (Mercado Común del Sur) perustajajäsenistä Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa (myöhemmin mukaan ovat tulleet Venezuela ja Bolivia).
Mercosurin jäsenenä Argentiina tarjoaa teoriassa väylän muiden tulliliiton jäsenmaiden markkinoille, mutta
käytännössä tavaroiden vapaa liikkuvuus on Mercosurin sisällä toiminut huonosti. Uuden hallituksen myötä
Argentiinasta on tullut aktiivinen EU–Mercosur-vapaakauppasopimuksen puolestapuhuja. Sopimusneuvottelut olivat vuosia jäissä, osin juuri Argentiinan asennoitumisen vuoksi. Toisaalta Argentiina on osoittanut halua
avautua muihinkin suuntiin ja esimerkiksi presidentti Obaman vierailun alla nousi esiin ajatus mahdollisesta
vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa.
Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen Argentiina on ollut vuodesta 1995. Vuoden 2015 lopussa Argentiina
otti käyttöön uuden tuontivalvontajärjestelmän SIMI:n (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), joka
korvasi WTO-sääntöjen vastaiseksi todetun, ennakkorekisteröintiä edellyttäneen DJAI-järjestelmän (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación). Kaikkien tavaroiden tuontiin sovellettu DJAI-järjestelmä oli yksi
keskeisistä Argentiinan ulkomaankauppaa vääristäneistä rajoituksista. Tuontiesteet eivät haitanneet ainoastaan ulkomaisia yrityksiä, vaan monet paikalliset yritykset kärsivät ja tuotanto hidastui, kun niiden tarvitsemien
osien tai investointihyödykkeiden maahantuonti oli vaikeaa.
SIMI-järjestelmässä tuontilisenssit on jaettu automaattisiin ja ei-automaattisiin lisensseihin, joista jälkimmäiset on suunnattu erityisesti niille aloille, jotka ovat Argentiinan taloudelle merkittäviä ja kilpailukyvyltään
heikkoja. Näiden noin 1 500 nimikkeen joukossa on muun muassa tekstiiliteollisuuden ja jalkineteollisuuden
tuotteita sekä myös koneita ja laitteita. Aiemman WTO-valituksen tehneet EU, Yhdysvallat ja Japani seuraavat
uuden järjestelmän WTO-sääntöjen mukaisuutta, erityisesti ei-automaattisten lisenssien osalta. Automaattisiin lisensseihin oikeutettujen tuontitavaroiden osalta yrityksiltä kuullut kokemukset ovat tähän mennessä
olleet myönteisiä. SIMI-järjestelmän käyttöönoton myötä myös esimerkiksi postimyyntikuljetukset ulkomailta
vapautuivat.
SIMI-järjestelmää ei vielä ole ulotettu palvelujen kohdalle, mutta Argentiinan palvelusektori on suhteellisen
avoin ulkomaisille yrityksille. Kansantalouden ja teollisuuden modernisoinnin myötä tähän liittyvien palvelujen
lisääntynyt kysyntä voi tarjota mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Eniten palvelusektorilla toimintaa ovat haitanneet Argentiinan aiemmin asettamat esteet voittojen, lisenssimaksujen ja rojaltien kotiuttamiselle. Valuutanvaihdon vapauttamisen myötä valuutan maastaviennin Argentiinasta oli määrä normalisoitua
täysin, mutta maksuliikenteessä esiintyy edelleen toisinaan viivästyksiä.
Viennin vauhdittamiseksi hallitus on muun muassa poistanut maataloustuotteiden vientiverot, soijan kohdalla
verotusta kevennettiin viidellä prosentilla ja veroa on luvattu laskea vuosittain, kunnes siitäkin luovutaan kokonaan. Samoin matalista maailmanmarkkinahinnoista kärsivien kaivosalan yritysten ei tarvitse enää maksaa
edellisen hallituksen määräämää viiden prosentin vientiveroa.
Huomionarvoista on myös se, ettei Yhdysvallat enää vastusta kategorisesti Argentiinan-hankkeiden rahoittamista monenvälisissä rahoituslaitoksissa (erityisesti Maailmanpankki). Lähivuosina Maailmanpankin ja
Amerikkojen kehityspankin IDB:n rahoituksella toteutettaneen Argentiinassa merkittäviä hankkeita, joiden
kilpailutuksia myös suomalaisyritysten kannattaa seurata.
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Yleisarvio
Argentiina pyrkii presidentti Mauricio Macrin hallituksen johdolla aidosti tekemään paluuta maailmanmarkkinoille ja vakavasti otettavaksi kansantaloudeksi. Maassa on paljon patoutunutta kysyntää tuontitavaroille sekä
kotitalouksissa että teollisuusyrityksissä. Niin ikään on tarvetta investoinneille erisuuruisiin infrastruktuurihankkeisiin. Hallituksen ponnisteluista huolimatta Argentiinasta ei yhdessä tai muutamassakaan vuodessa
tule liiketoimintaympäristönä helppoa, mutta jo nyt esimerkiksi maastavienti ja maahantuonti on helpompaa
ja ennakoitavampaa kuin aiemmin. Korruptioon suhtaudutaan nyt torjuvasti. Osaavien paikallisten yhteistyökumppanien avulla suomalaiset yritykset pystyvät tälläkin hetkellä toimimaan maassa menestyksekkäästi ja
todellisia mahdollisuuksia kaupankäynnin lisäämiseen on olemassa.
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BRASILIA
BRASILIA
Pääkaupunki ................................................................................................................... Brasília
Väkiluku ......................................................................................................................204,3 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 800 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................15,800 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .........................................................................................-3%
Inflaatio...............................................................................................................................10.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........ 5.9% | 22.2 % |71.9 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 6.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................85.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Brasilian talous on ollut viimeisen kahden vuoden ajan alati jyrkkenevässä alamäessä. Tämänhetkinen ennuste kuluvalle vuodelle povaa noin neljän prosentin supistumaa. Talouden ongelmien taustalla on ennen kaikkea maata koetteleva sisäpoliittinen kriisi. Toukokuussa 2016
talouden toimijoiden luottamuksen menettänyt Presidentti Rousseff on joutunut syrjään vallasta
senaatin otettua hänen viraltapanonsa käsittelyyn. Virkaa tekevänä presidenttinä toimii perustuslain mukaisesti varapresidentti Michel Temer. Temer on koonnut maahan uuden hallituksen,
prioriteettinaan palauttaa usko Brasilian talouteen ja nostaa maa takaisin kasvu-uralle. Temerin pöydällä olevat päätökset ovat kuitenkin erittäin vaikeita, ja myös hänen asemaansa maan
johdossa kohdistuu uhkia. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Brasilian talouden aallonpohja
koittaa ensi vuonna 2017. Talousennusteiden kehitys riippuu Temerin hallituksen menestyksestä
tehtävässään. Brasilia on 1,5 biljoonan euron kansantalous. Vaikeista yleisnäkymistä huolimatta
maassa etenee kohti päätöksentekoa investointeja aloilla, joissa suomalaisilla on vahvuuksia.
Suomalaisille teknologiayrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia luovat Temerin hallituksen
logistiikkasektorille vuosille 2017 ja 2018 valmistelemat 32 miljardin dollarin arvoiset yksityistämiset.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Brasilia on elänyt viimeisen kahden vuoden ajan alati pahenevan talouskriisin kautta, jossa talouden odotukset ovat muuttuneet tiiviisti maan sisäpoliittiseen kriisiin linkittyneenä. Viime vuoden lopputulemana oli 3,8
prosentin supistuma ja tämänhetkinen ennuste kuluvalle vuodelle povaa noin neljän prosentin supistumaa.
Tulevana vuonna 2017 talouden aallonpohjan odotetaan koittavan. Kasvuennusteisiin liittyy päällä olevassa
tilanteessa edelleen paljon epävarmuuksia.
Ennusteet voivat vielä parantua mikäli Temerin hallitus pysyy vallassa ja toimintakykyisenä saaden toimenpiteensä makrotalouden tasapainottamiseksi hyväksyttyä kongressissa ja edelleen toimeenpanoon. Toisaalta
ennusteet voivat myös huonontua mikäli Temer epäonnistuu tehtävässään.
Kriisin keskellä inflaatio jatkoi pitkään nousuaan saavuttaen viime vuodenvaihteessa 11 prosentin tason. Tämän jälkeen kysynnän heikkeneminen alkoi vihdoin hellittää inflaatiopaineita. Yksityissektorin viimeisimmissä
arvioissa inflaatio asettuisi kuluvana vuonna seitsemään prosenttiin ja laskevan ensi vuonna keskuspankin
tavoitehaarukan puitteisiin 5,5 prosenttiin. Brasilian valuutta real menetti arvostaan 54 prosenttia viimeisen
Ministerineuvos Juha Savolainen toimii ja Team Finland -koordinaattorina Suomen Brasiilian suurlähetystössä. Trade Commissioner Matti Landin toimii Finpron vientikeskuksen esimiehenä São Paulossa. Jere Pitkänen työskentelee vienninedistämisen koordinaattorina Suomen kunniapääkonsulaatissa São Paulossa.
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kahden vuoden aikana. Realin dollarikurssi saavutti toistaisen pohjalukemansa 4,2:n tasolla syyskuussa 2015
– alin sitten valuutan perustamisen vuonna 1994 – palautuen tästä sittemmin 3,6 tasolle.
Realin arvon menetyksen taustalla oli Brasilian pääasiallisten vientituotteiden – elintarvikkeiden ja kaivannaisten – laskeneet maailmanmarkkinahinnat sekä talouskriisin ja luottoluokituksen menetyksen kirvoittama
sijoitusvirtojen tyrehtyminen. Yksittäisenä esimerkkinä sijoitusvirroista, Norjan valtion sijoitusrahasto veti helmikuussa 2016 kerralla varoja pois Brasiliasta kaikkiaan 14 miljardin dollarin edestä. Supistuman ja valuuttakurssimuutoksen johdosta Brasilian bruttokansantuote jäi 1,77 biljoonaan dollariin vuonna 2015 ja maa putosi
seitsemännestä yhdeksäksi maailman kansantalouksien rankingissa.
Vaikka Brasilian nykyinen julkisen velan määrä ei sinänsä ole 67 prosentin bruttokansantuoteosuudellaan erityisen korkea, on maan velkautumisen nopeus huolestuttava. Kyvyttömyys kurinalaistaa finanssipolitiikkaa
yhdistettynä velanhoitokustannusten nousuun on repäissyt liittovaltion budjetin alijäämän viimeisen kahden
vuoden aikana kolmesta kymmeneen prosenttiin, minkä myötä velka-aste on noussut samalla jaksolla 7,3
prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta. Samalla kansainväliset luottoluokittajat ovat sysänneet Brasilian
takaisin roskaluokkaan, mikä entisestään nostaa velaksi elämisen kustannuksia. Maksukyvyttömyyden partaalla liikkuvat osavaltiot muodostavat ylimääräisen taakan liittovaltiolle. Ulkomaanvaluuttavarantoja on kuitenkin
edelleen 20 prosenttia bruttokansantuotteesta ja välitöntä finanssikriisin uhkaa ei ole.
Vuonna 2015 Brasilian talouden investointiaste laski 18,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2014
lukemasta 20,2 prosenttia. Absoluuttiset euromääräiset investoinnit laskivat 14,1 prosentilla. Laskuun vaikuttivat olennaisesti valtion öljy-yhtiön Petrobrasin ongelmat, joilla oli yhtiön mittavien ja moniulotteisten
arvoketjujen myötä suuret kerrannaisvaikutukset. Petrobras pyrkii pelastamaan olemassa olevan öljyntuotanto
ja –jalostustoimintansa jäädyttämällä investoinnit uusiin esiintymiin ja hankkiutumalla irti ydintoimintansa
ulkopuolisista hankkeista muun muassa kaasunsiirrossa ja sähköntuotannossa. Yleisen investointitilanteen
johdosta myös ulkoiset suorat investoinnit Brasiliaan olivat laskussa. Nämä putosivat 97 miljardin dollarin
tasolta vuonna 2014 aina 75 miljardiin dollariin vuonna 2015. Ennusteessa ulkoisten suorien investointien
arvioidaan laskevan edelleen 55 miljardiin dollariin vuonna 2016 palautuen tämän jälkeen 60 miljardiin dollariin vuonna 2017.
Brasilian ulkomaankauppa laski vuonna 2015 kokonaisarvoltaan vuoden 2009 tasolle. Vientiä oli 191 miljardilla
dollarilla 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja tuontia 171 miljardilla dollarilla 25 prosenttia vähemmän.
Kauppataseen 20 miljardin dollarin ylijäämä edusti suurinta ylijäämää neljään vuoteen. Ulkomaankaupan
arvon supistuman taustalla oli Brasilian viemien raaka-aineiden hintojen aleneminen sekä maan talouskriisin
heikentämä tuontikysyntä. Toisaalta määrissä – tonneissa – laskettuna rautamalmin, soijan ja raakaöljyn vienti
ylsi ennätyslukemiin.
Brasiliassa ulkomaankaupan 25 prosentin osuus bruttokansantuotteesta on kansainvälisessä vertailussa varsin matala. Maassa on kokoonsa nähden suhteellisen vähän viejäyrityksiä – noin 20 000 kappaletta – ja yksi
prosentti näistä yrityksistä vastaa peräti 59 prosentista vientiä. Brasilia on pysynyt pitkälti ulkopuolella muuta
maailmaa kuluneen 20 vuoden ajan dominoineesta teollisten toimintojen maantieteellisen hajauttamisen
trendistä. Heikon kilpailukyvyn omaava brasilialaisteollisuus on suuntautunut kotimaahan ja Mercosur-maihin
ja se kärsinyt näiden heikoista yleisistä kasvunäkymistä. Poikkeuksen muodostavat lentokoneteollisuus sekä
luonnonvaroihin pohjautuvat elintarvike-, puunjalostus- ja kaivosteollisuudet, jotka ovat kansainvälisessä vertailussa kilpailukykyisiä ja suuntautuvat laajasti maailman markkinoille.
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Tullin tilastojen mukaan Suomen tavarakauppa Brasilian kanssa säilyi vuonna 2015 edellisvuoden yhden miljardin euron kokonaistasolla. Brasilian prosenttiosuus viennissä on pysynyt viime vuodet ennallaan 0,9 prosentissa. Tuonnissa osuus sen sijaan laski hieman 1,1:stä 1,0 prosenttiin viime vuonna. Brasilia säilytti asemansa
Suomen ylivoimaisesti merkittävimpänä kauppakumppanina Etelä-Amerikassa, sen osuuden ollessa 47 prosenttia maanosan kanssa käymämme kaupan kokonaisuudesta.
Suomen Brasiliaan kohdistuvan viennin kokonaissaldo vuonna 2015 oli 475 miljoonaa euroa. Suurimpien vientituotteiden osalta oli havaittavissa nousua 14 prosentilla teollisuuden koneissa ja laitteissa, merkittävimpinä yksittäisinä nousijoina puunjalostuskoneet sekä vaihdelaatikot ja voimansiirtokoneet. Kemian teollisuuden vienti
Brasiliaan nousi peräti 81 prosenttia, kärjessä fosfaatit, lannoitteet ja väriaineet. Paperissa ja pahvissa sen sijaan
havaittiin 25 prosentin lasku edellisvuodesta. Myös paperimassassa saatiin laskua 11 prosenttia edellisvuodesta.
Brasilian tuontimme kokonaissaldo vuonna 2015 oli 568 miljoonaa euroa. Tuonnin koostumus pysyi pitkälti ennallaan. Merkittävin yksittäinen tuontituote oli paperimassa 165 miljoonan euron osuudellaan. Brasilia on ollut
viimeisen 10 vuoden ajan Suomen merkittävin paperimassan toimittaja. Elintarviketuontia oli 153 miljoonan
euron edestä, saattaen Brasilian osuuden Suomen elintarviketuonnin kokonaisuudessa neljään prosenttiin.
Rautamalmi oli 107 miljoonalla eurolla kolmas merkittävä Brasilian tuontituotteemme.
Tilastokeskuksen vastikään julkistamien vuotta 2014 koskevien tietojen mukaan Brasiliassa toimii 59 suomalaisten yritysten tytäryritystä yhteenlasketulla 1,8 miljardin euron liikevaihdolla ja työllistäen 13 570 brasilialaista. Yritysten lukumäärä nousi edeltäneestä vuodesta neljällä, toisaalta liikevaihto laski 600 miljoonalla
eurolla ja työllistävyys laski noin 1500 hengellä. Muutoksen taustalla saattaa olla Nokian latinalaisen Amerikan
toimintojen supistuminen sekä lisäksi Kemiran Brasilian yhdyskuntavesikemikaalien liiketoiminnan myynti.
Liikevaihdossa vuosi 2012 edustaa edelleen tähänastista huippua 3,6 miljardilla eurolla ja vuosi 2011 työllistävyydessä 21 600:n tasollaan.
Saatavilla olevissa Tilastokeskuksen lukemissa eivät vielä näy Petrobrasin ongelmien vaikutukset suomalaisyritysten, kuten Wärtsilän, Konecranesin ja Almacon liiketoimintoihin Brasiliassa, mikä on realisoitunut pitkälti
vasta vuosien 2015 ja 2016 aikana. Merkittävä yksittäinen ongelma Petrobrasin arvoketjussa koskee yhtiölle
öljynporauslauttoja merenalaisten pré-sal-esiintymien hyödyntämiseksi toimittamaan luotua yhtiötä Sete
Brasilia, joka on hankkiutunut huhtikuussa 2016 selvitystilaan. Perustettaessa vuonna 2010 Sete Brasilin oli
tarkoitus rakennuttaa 28 öljynporauslauttaa Petrobrasille. Petrobras sittemmin pienensi tilauksensa 15 lauttaan eikä se ole vielä solminut sopimusta yhdestäkään näistä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Brasiliaa viimeiset kaksi vuotta hallinnut sisäpoliittinen kriisi on yhdistelmä maan poliittista järjestelmää laajasti järkyttävää korruptiovyyhtiä, toimeenpanovallan strategisia virheitä sekä lainsäädäntötyön lähes täydellistä jähmettymistä. Kriisillä on myös kääntöpuolensa, joka voi pidemmällä tähtäimellä osoittautua tärkeäksi
myönteiseksi tekijäksi Brasilian kehitystarinassa, sillä oikeuslaitos on osoittanut toimivansa hyvin.
Liittovaltion poliisin maaliskuussa 2014 havaitseman epäilyttävän varainsiirron pohjalta vähitellen purkautunut vyyhti valtion öljy- ja kaasuyhtiö Petrobrasissa on mittavin Brasiliassa koskaan paljastunut korruptiotapaus. Monille brasilialaisille suurin pettymys on ollut siinä, että vyyhdin keskiöstä löytyi työväenpuolue PT,
joka oli tullut valtaan vuonna 2003 vanhan poliittisen eliitin ulkopuolelta, ja jonka äänestäjät halusivat nähdä
erilaisena kuin muut puolueet. Korruptiopaljastuksen myötä Brasilia putosi alkuvuodesta 2016 julkistetussa
Transparency Internationalin korruptioindeksissä seitsemän sijaa viime vuodesta päätyen sijalle 76.
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Suomen ja Brasilian välinen kauppa
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Lähde: Tullihallitus
Brasilian oikeuslaitos on edennyt päättäväisesti Lava Jatona tunnetussa Petrobrasin korruptiotapauksen purkamisessa. Niin yritysjohtajiin kuin eri puolueiden poliitikkoihin kohdistuneet tutkimukset ovat johtaneet
syytteisiin ja pidätyksiin ja edelleen vankeustuomioihin, joita on annettu yhteensä jo 1000 vuoden edestä.
Oikeuslaitos on hyödyntänyt työssään vuonna 2013 voimaan tulleen anti-korruptiolainsäädännön mahdollistamia plea bargain-sopimuksia, joilla voidaan kannustaa kiinni saadut paljastamaan, kevennettyä tuomiota
vastaan, tietonsa heitä ympäröivistä laajemmista korruptiovyyhdeistä. Lisäksi oikeuslaitos on tukkinut uusilla
perustuslain tulkinnoillaan tuomittujen mahdollisuudet pysytellä vapaalla valitusoikeutta hyväksikäyttäen.
Kukaan Brasiliassa ei tiedä kuinka kauan Lava Jato-tutkinta kestää ja mihin se päättyy. Lähes puolet liittovaltion
kongressiedustajista on tällä hetkellä tutkinnan kohteena. Poliittiset toimijat ovat tehneet lukuisia yrityksiä
tutkinnan hillitsemiseksi. Oikeuslaitoksen päättäväisyys yhdistettynä kansalaisten ja median luomiin paineisiin
tukee kuitenkin tämän jatkumista. Maan tilannetta verrataan Italian suureen korruptionvastaiseen aaltoon
1980–90-lukujen vaihteessa. Tutkinnan seurauksena Brasilian poliittisen eliitin piirissä nähdään mahdollisesti
vielä useita uusia kaatumisia. Tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida, mitkä olisivat tämän seuraukset. Kestävä muutos edellyttäisi muun muassa vaalikampanjoiden rahoituspohjan täyttä uudistusta.
Lava Jato-tutkimuksen silmässä oleva presidentti Rousseffin toisen kauden hallituskoalitio natisi liitoksistaan koko
lyhyen olemassaolonsa ajan. Vaikka Rousseff valittiin toiselle kaudelleen Brasilian vaalihistorian kapeimmalla
marginaalilla, jakoi hän tärkeimmät hallituspaikat omilleen, jättäen kongressin suurimman puolueen, PMDB:n,
syrjään vallasta. PMDB näytti tämän jälkeen voimansa kampanjoimalla omat edustajansa kongressin johtoon
sillä seurauksella, että Rousseff menetti otteen kongressista ja edellytykset lainsäädäntötyölle kuivuivat kokoon.
Taloudenpidossa Rousseffin toista kautta dominoi päättämättömyys. Ensin Rousseff nimitti markkinoiden
painostuksesta valtiovarainministeriksi konservatiivin pankkiirin Joaquim Levyn. Levyn säästöesitysten myötä
Rousseff kuitenkin menetti oman puolueensa PT:n tuen ja hän päättikin lopulta luopua niin Levystä kuin säästöistä PT:n tuen takaisin saadakseen. Tämä oli viimeinen pisara kansainvälisille luottoluokittajille. Seurauksena
talous luisui vapaaseen pudotukseen ja Rousseffin edellytykset johtaa maata katosivat.
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Prosessi kohti Rousseffin viraltapanoa sai alkunsa kongressissa joulukuussa 2015. Prosessin takana oli alahuoneen silloinen puhemies Eduardo Cunha, Rousseffin vannoutunut vastustaja, joka toimi asiassa pitkälti
henkilökohtaisten intressiensä pohjalta. Se, että viraltapano sai tämän jälkeen tuulta purjeisiin kongressissa,
juontui kuitenkin siitä laajemmasta poliittisen luottamuksen menetyksestä, jonka Rousseff oli jo kongressissa
kärsinyt. Merkittävää oli myös se, että kansalaiskyselyissä valtaosa päätyi kannattamaan viraltapanoa.
Muodollisena perusteena Rousseffin virkasyytteelle kongressissa toimi, ei Lava Jaton puitteissa tehdyt paljastukset, vaan ns. pedaladas, eli laittomat varainsiirrot liittovaltion talouden taseen kaunistelemiseksi. Liittovaltio
oli Rousseffin siunauksella lainvastaisesti lainannut tilivuoden lopussa hetkellisesti varoja valtionpankeilta
rahoittaakseen näin vuoden lopussa eräytyneitä tulonsiirtoja kotitalouksille, saaden täten tilivuoden lopputaseensa näyttämään paremmalta kuin mikä asianlaita todellisuudessa oli. Ilmiö ei ole Brasiliassa uusi, mutta
Rousseffin aikana nämä varainsiirrot ovat olleet huomattavasti aikaisempaa suurempia, ja liittovaltion tilituomioistuin oli tästä syystä jo kertaalleen hylännyt vuoden 2014 tilit.
Tätä kirjoitettaessa toukokuussa 2016 presidentti Rousseff on joutunut määräajaksi syrjään vallasta kongressin
ylähuoneen, senaatin, otettua hänen viraltapanonsa käsittelyyn. Virkaa tekevänä presidenttinä toimii, perustuslain mukaisesti, varapresidentti Michel Temer. Senaatin tulee tehdä päätös Rousseffin viraltapanosta 180
päivän kuluessa asian käsittelyyn ottamisesta. Viraltapanon toteutuessa virkaa tekevä presidentti Temer nimitettäisiin maan varsinaiseksi presidentiksi.
Michel Temer on koonnut maahan uuden keskustaoikeistolaisen hallituksen, ytimessään hänen oma puolueensa PMDB sekä PSDB, entinen pääoppositiopuolue. Ministereitä uudessa hallituksessa on 23, eli yhdeksän
ministeriä vähemmän kuin Rousseffilla. Temer on nimennyt taloustiimin markkinoiden mieleen, nostaen valtiovarainministeriksi Lulan aikaisen keskuspankin pääjohtajan Henrique Meirellesin ja keskuspankin pääjohtajaksi
Meirellesin entisen alaisen ja viimeksi Itaú Únibancon pääekonomistina toimineen Ilan Goldfajnin. Temer ja ministerinsä tunnetaan hyvistä suhteistaan kongressiin ja hallitus nauttii kahden kolmasosan enemmistön tukea
kongressissa. Toisaalta Temerin hallitus on jo alkutaipaleellaan hapuillut pahasti, sillä tähän mennessä kaksi
hänen ministeriä on joutunut jättämään tehtävänsä korruptiotutkintoihin liittyvien paljastusten johdosta.
Temerin tavoitteena on palauttaa usko Brasilian talouteen ja nostaa maa takaisin kasvu-uralle. Hänen on luotsattava kansallinen pelastussuunnitelma, joka hidastaa velkaantumistahtia ja tuo rakenteellisia muutoksia
taloudenpidon saattamiseksi kestävämmälle pohjalle. Asetelma on Temerille haastava, sillä lokakuussa 2016
koittavat paikallisvaalit vähentävät hallituksen liikkumatilaa ja PT osaltaan hyödyntänee mahdollisuuden asemoitua vaaleihin oppositioasemasta.
Temerin tulevaisuus hallituksen päämiehenä on edelleen riippuvainen niin kongressista kuin oikeuslaitoksesta. Senaatissa arvioidaan tällä hetkellä olevan vaadittava kahden kolmasosan enemmistö – 54 senaattoria
81:sta – Rousseffin viraltapanon sinetöimiseksi. Tämän enemmistön säilyminen ei ole kuitenkaan selvä asia.
Temerin liittolaiset senaatissa ajavatkin viraltapanon jouduttamista, tavoitteenaan Temerin nostaminen maan
varsinaiseksi presidentiksi mahdollisesti jo ennen 5.8. alkavia Rion Olympialaisia. Lisäksi kongressissa on alkanut elämään aloite ennenaikaisten presidentinvaalien järjestämisestä lokakuun paikallisvaalien yhteydessä.
Toistaiseksi tällä perustuslain muutosta vaativalla aloitteella ei ole nostetta, mutta Temerin epäonnistuessa
maan johdossa ei voi pois sulkea sitäkään mahdollisuutta, että aloite saisi tuulta purjeisiin.
Lisäksi useat Temerin ministereistä ovat niiden valtakunnan tason poliitikkojen joukossa, joita liittovaltion
poliisi tutkii Lava Jaton puitteissa. Samalla Rousseffin ja Temerin asemiin presidenttinä ja varapresidenttinä
vaikuttaa edelleen erillinen tutkinta liittovaltion vaalituomioistuimessa siitä, vastaanottivatko Rousseffin ja
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Temerin puolueet Petrobras-korruptiovaroja vuoden 2014 presidentinvaalikampanjassa. Mikäli vaalituomioistuin toteaa näin tapahtuneen, tarkoittaisi tämä Rousseffin ja Temerin voiton mitätöintiä ja todennäköisesti
uusia vaaleja. Tämän hetkisten arvioiden mukaan vaalituomioistuimen tuomio asiassa saataneen vasta vuoden
2017 puolella.
Poliittisen ja talouskriisin seuraukset brasilialaisessa yhteiskunnassa ovat jo selkeästi nähtävissä. Kriisi on kasvattanut työttömyysprosentin 6:stä 11:een kahdessa vuodessa ja tuoreimmat arviot povaavat luvun nousevan
14:een kuluvan vuoden loppuun mennessä. Samalla absoluuttinen köyhyys rikollisuuden kaltaisine lieveilmiöineen on uudessa nousussa. Julkisen talouden syvä alijäämä pakottanee hallituksen leikkaamaan kansallisista
tulonsiirto-ohjelmista, joista monet köyhät kotitaloudet ovat riippuvaisia. Vuodesta 2013 lähtien kasvussa
olleet mielenosoitukset ovat olleet toistaiseksi ensisijaisesti korruptioon kyllästyneen keskiluokan dominoimia. Presidentti Rousseffin viraltapanoprosessin liikkeelle lähdettyä myös työväenpuolueen tukijat marssivat
kaduille. Väkivaltaisilta yhteenotoilta on kuitenkin pitkälti säästytty, eikä vuonna 2013 mielenosoituksiin soluttautuneen vandaaliryhmittymän Black blocsin tapainen ilmiö ei ole toistunut.
Brasilian koettelemusten sarjaa kuluneen vuoden ajalta täydentää zika-virusepidemian puhkeaminen. Zika-virusta pidetään todennäköisenä mikrokefaliaa, vakavaa kehityshäiriötä vastasyntyneissä, aiheuttavana tekijänä.
Presidentti Rousseff julisti marraskuussa 2015 kansallisen hätätilan zika-viruksen johdosta. Rousseff kutsui armeijan tuhoamaan virusta levittäviä aedes aegypti-hyttysiä sekä tiedottamaan kansalaisille kuinka suojautua
hyttysiltä. Brasilian terveysministeriön toukokuussa 2016 julkaiseman raportin mukaan tammi-huhtikuussa
2016 koko maassa oli 31 616 vahvistettua zikavirustapausta sekä 1384 vahvistettua mikrokefalia-tapausta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Virkaa tekevä presidentti Temer on julkistanut viikko hallituksensa kokoamisen jälkeen ensimmäisen talouspoliittisen lainsäädäntöpakettinsa. Hallitus pyrkii saamaan investoijien ja kuluttajien luottamuksen takaisin menoleikkauksia painottavalla keskipitkän aikavälin budjettikehyksellä. Hallitus on viemässä kongressiin esityksen,
joka mitätöisi liittovaltion menojen nykyisen osittaisen sitomisen liittovaltion tuloihin ja inflaatioprosenttiin ja
korvaisi sitomiset menorajoituksilla. Esityksessä on kyse perustuslain muutoksesta, joka vaatii läpi mennäkseen
kolmen viidesosan enemmistön kongressissa.
Temerin hallitus jättää esityksessään kuluvan vuoden runsaan alijäämäiseksi venyvän budjetin ennalleen, sillä
lyhyellä tähtäimellä hallitus on selkä seinää vasten talouden karujen realiteettien kanssa. Monet peruspalveluista vastaavista osavaltioista ovat maksukyvyttömyyden partaalla ja tarvitsevat liittovaltion apua velkojensa
uudelleenjärjestelyssä. Lisäksi menopuolella painavat tarve vastata zika-virukseen sekä Rion kesäolympialaisten kustannuserien hoitaminen.
Tulopuolen arvioinnista on muodostunut vaikea tehtävä talouden jyrkässä alamäessä. Vaikka Temerin hallituksen paino tulee olemaan menoleikkauksissa, joutunee se lisäksi harkitsemaan veronkorotuksia. Tulopuolella
haetaan tällä hetkellä lisävaroja Rousseffin vahvistamalla lailla, joka kannustaa brasilialaisia palauttamaan
maahan verottajalle ilmoittamattomatta jättäneensä varat ulkomaisilla pankkitileillä. Brasilialaisten pankkien
arvioiden mukaan tällaisia varoja olisi olemassa kaikkiaan 78 miljardin dollarin edestä. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat palauttaa ilmoittamattomia varojaan huhti-lokakuun aikana ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia
maksamalla 15 prosentin tuloveron sekä 15 prosentin sakon.
Elinkeinopolitiikassa Temerin hallituksen odotetaan lisäävän voimallisesti valtionyhtiöiden yksityistämisiä
investointiasteen kohottamista kannustavana toimena. Hallitus asettanee valtion kehitysrahoituslaitoksen
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BNDES:n, Temerin vastikään nimittämän uuden pääjohtajansa Maria Silvia Bastos Marquesin johdolla, yksityistämisprosessin koordinoijaksi. Suomalaisille teknologiayrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia luovat hallituksen logistiikkasektorille vuosille 2017 ja 2018 valmistelemat 32 miljardin dollarin arvoiset yksityistämiset.
Näiden puitteissa satamiin kohdistuu investointeja arviolta kymmenen miljardin dollarin edestä, rautateihin
kahdeksan miljardin sekä lentokenttiin kahden miljardin dollarin edestä.
Lisäksi suomalaisyrityksille luovat Brasiliassa parhaillaan mahdollisuuksia investoinnit 4G -kommunikaatioteknologiaan ja sähkön tuotantoon sekä siirtoon, mukaan lukien älykkäisiin sähköverkoihin, koulutukseen sekä
terveyteen. Muita lupaavia kasvusektoreita ovat bioenergian tuotantoteknologia ja jätepohjaiset energiaratkaisut sekä kierrätysteknologiat. Brasilialla on maailman korkein biomassan osuus energiamatriisissaan noin
28 prosentilla ja Suomella on toiseksi korkein noin 25 prosentilla. Huomioiden, että noin 80 prosenttia Brasilian
sähköstä tuotetaan vesivoimalla, on maalla huomattavan korkea uusiutuvien lähteiden osuus koko energiamatriisissaan, noin 45 prosenttia. Nopeimmin kasvava uusiutuvan energian muoto Brasiliassa on tuulivoima.
Tuulivoimaa asennetaan noin kaksi GW vuodessa ja sen tuotantokapasiteetin arvioidaan nousevan 16,5 GW:n
tasolle vuoteen 2020 mennessä.
Suomen ja Brasilian taloussuhteissa tulee metsäteollisuudella olemaan jatkossakin merkittävä rooli. Suomalaiset yritykset ovat tärkeimpiä teknologiatoimittajia Brasilian nopeasti kasvavalle selluteollisuudelle. Myös muussa edulliseen biomassaraaka-aineeseen perustuvassa biotaloudessa, kuten esimerkiksi etanolin, biodieselin ja
biokemikaalien tuotannossa, tulee Brasilialla olemaan merkittävä rooli maailmassa, ja suomalaiset yritykset
ovat samoin asemoimassa itseään näillä markkinoilla, niin teknologiatoimittajina kuin biomassan jalostajina
Pidemmällä tähtäimellä on odotettavissa, että Brasilian tekemä sitoumus osana Pariisin ilmastosopimusta
joulukuussa 2015 osaltaan luo maassa uusia mahdollisuuksia suomalaisille puhtaille teknologioille. Brasilia sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen tason vuoteen 2025 mennessä 37 prosenttia alle näille
asettamansa vuoden 2005 lähtötason.
Kauppapolitiikassa on syytä odottaa Brasilian kotimaista teollisuutta suojelevan ja tuontia syrjivän perusvireen
jatkuvan. Tämän puolesta puhuu muun muassa intressiryhmien voimakas taustavaikutus politiikanteossa.
Vuosikymmeniin pahimmassa lamassaankin Brasilia ylläpitää useimpia tuonnin rajoitteita huolimatta näiden
luomasta taakasta julkiselle taloudelle sekä näiden kyvyttömyydestä nostaa paikallista teollisuutta. Toisaalta,
tuonnin rajoitteiden tehottomuudet tiedostetaan ja joitain askelia niiden madaltamiseksi ollaan jo ottamassakin. Mielenkiintoinen seurannan kohde on muun muassa pahasti kriisiytynyt öljy- ja kaasusektori.
Tammikuussa 2016 Rousseffin hallitus julkisti asetuksen, joka muuntaa öljy-yhtiöitä koskevia kotimaisuusastevaatimuksia. Tähänastinen vaatimus, jonka mukaan yhtiöiden on tehtävä 60 prosenttia laitehankinnoistaan
paikallisilta yrityksiltä, on ollut kritiikin kohteena öljynporauksen kustannuksia nostavana ja viiveitä aiheuttavana tekijänä. Uuden asetuksen mukaan öljy-yhtiöt voivat kerryttää niin sanottuja kotimaisuusastepisteitä
Brasiliaan tekemillään investoinneilla, ilman että näiden täytyy tehdä hankintoja paikallisilta yrityksiltä. Lisäksi sittemmin on poistettu vaatimus valtion öljy-yhtiön Petrobrasin osallistumisesta kaikkien merenalaisten
pré-sal-öljykenttien porausoperaatioihin ja oikeuden omistaa vähintään 30 prosentin osaomistuksen operaatioista. Petrobrasilla tulee toisaalta säilymään jatkossakin etuoikeus tarttua uuteen esiintymään, joten sikäli
kenttä ei ole jatkossakaan täysin vapaa muille alan toimijoille.
Brasilian tuontia syrjivät kansalliset verokäytännöt ovat olleet joulukuusta 2013 lähtien EU:n pyynnöstä Maailman kauppajärjestön WTO:n riidanratkaisuelimen puitavana. Brasilian toimet koskettavat tuoteryhmistä
muun muassa moottoriajoneuvoja ja näiden osia, puolijohteita, aurinkokennoja, kuluttajaelektroniikkaa, auto-
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matisoituja teollisuuden koneita sekä lääkinnällisiä laitteita. WTO:n päätöstä asiassa odotetaan loppuvuodesta
2016, mutta todennäköisenä pidetään lopullisen ratkaisun venyvän vuoteen 2017 Brasilian käytössä olevan
valitusmenettelyn johdosta.
Brasilian kansainvälisten talous- ja kauppasuhteiden sopimusympäristö on erittäin ohut. Argentiinan, Brasilian, Paraguayn, Uruguayn ja Venezuelan muodostaman talousalueen, Mercosurin, sisäisen yhteistyön kehitys
on ollut kuluneen vuoden aikana vähäistä. Temerin hallitus on kuitenkin ilmoittanut panostavansa vahvasti
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin maan päävientimarkkinoilla, kuten EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Uusi ulkoministeri José Serra PSDB-puolueesta on nostanut kauppapolitiikan ulkosuhteiden ykkösprioriteetiksi ja nimittänyt
valtiosihteerikseen maan WTO-suhteista vastanneen pysyvän edustajan Genevessä, Marcos Galvãon. Ulkoministeriö ottaa lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriöltä koordinaatiovastuun tuonnin sääntelystä vastaavasta
poikkihallinnollisesta päätöksentekovälineestä CAMEX:sta sekä vienninedistämisestä vastaavasta valtionlaitoksesta APEX:sta.
Euroopan Unionin ja Mercosurin väliset vapaakauppasopimusneuvottelut ottivat toukokuussa 2016 merkittävän askeleen eteenpäin. Neuvotteluosapuolet vaihtoivat tällöin markkinoillepääsytarjouksia ja ryhtyvät nyt
neuvottelemaan tarjousten pohjalta vapaakauppasopimuksesta, joka neuvotteluiden onnistuessa mahdollisesti solmittaisiin vuoden 2017 puolella. Toteutuessaan sopimus saattaisi edistää merkittävästi Suomen
vientiä Brasiliaan. Tällöin suomalaisten yritysten brasilialaisten tytäryhtiöiden nykyinen 1,8 miljardin euron
arvoinen valmistus altistuisi kansainväliselle kustannuskilpailulle ja yhtiöiden nykyisille brasilialaisasiakkaille
telekommunikaatio-, kaivos-, puunjalostus- ja energiasektoreilla toimitteisiin jatkossa kasvavasti Brasilian ulkopuolella, myös Suomessa, valmistettuja investointihyödykkeitä. Samalla suomalaisten vientiyritysten kauppa
Brasiliaan kasvaisi näiden voittaessa markkinaosuuksia nykyisin keskimäärin 14 prosentin tuontitullien poistuessa tai madaltuessa.
EU-komissio julkaisi toukokuussa 2016 arvion EU-Mercosur-vapaakauppasopimuksen potentiaalisista hyödyistä EU:lle. Arviossa todetaan Mercosurin olevan 250 miljoonan kuluttajan markkina-alue. Tavarakaupassa se
on tänä päivänä merkittävin kohde EU-maiden viemille lannoitteille, 6. merkittävin lääkkeille ja 7. merkittävin
kemian teollisuudelle. Alue on lisäksi 8. merkittävin palveluvientimarkkina EU-yrityksille ja Brasilia yksistään
9. merkittävin. Se on myös merkittävä julkisten hankintojen markkina, jossa yksistään Brasilian julkisten hankintojen markkinat ovat lähes 150 miljardin dollarin arvoiset.
EU-Mercosur-vapaakauppasopimus toisi EU-jäsenmaiden yrityksille etuoikeutetun aseman, sillä Mercosurilla ei
ole tällä hetkellä vapaakauppasopimuksia solmittuna eikä neuvotteluja käynnissä muiden merkittävien kauppakumppanien kanssa. Sopimus toisi merkittäviä suoria etuja poistuneiden tai alentuneiden tavarakaupan
tuontitullien muodossa, huomioiden että 85 prosenttia EU:n viennistä Mercosuriin on tänä päivänä tullien
alaista. Julkisten hankintojen kohdalla sopimus edellyttäisi Mercosur-maiden viranomaisia julkaisemaan nykyistä transparentimmin tietoa hankinnoista mahdollistamaan käytännössä ulkomaisten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuihin.
Vapaakauppasopimusneuvotteluiden etenemistä odotellessa helpotusta tuontitullien korkeaan tasoon Brasiliassa voi saada yksittäisen tuotteen sovelletun tullitason määräaikaisen madalluksen, niin sanotun ex-tarifárion, muodossa. Brasilialaisviranomaiset voivat myöntää tällaisen brasilialaisen maahantuojan hakemuksesta, mikäli hakija pystyy osoittamaan, ettei kyseistä tuotetta tuoteta Brasiliassa. Listoja määräaikaisten
madallusten kohteeksi otetuista tuotteista julkistetaan säännöllisesti. Madallettujen tullien voimassaoloajat
vaihtelevat muutamasta kuukaudesta vuoteen pariin, minkä jälkeen tulli palautuu takaisin entiselle tasolleen.
Ex-tarifáriot ovat kuitenkin vaikeasti ennakoitavia. Ne tuottavat brasilialaiselle maahantuojalle väliaikaista hel-

47

Brasilia

potusta yksittäisen tuotteen maahantuonnin kustannuksissa. Niistä kuitenkaan harvoin koituu taloudellista
etua ulkomaisille viejille.
Käytännön helpotusta suomalaisten yritysten kaupankäynnissä Brasiliassa tuottaa maan liittyminen elokuusta
2016 lähtien kansainväliseen Haagin sopimukseen, joka tunnetaan myös Apostille-sopimuksena. Tämän liittymisen myötä vientiyrityksen joutuessa esittämään suomalaisia asiakirjoja viranomaisille Brasiliassa, hoituu
asiakirjojen laillistaminen suomalaisesta maistraatista saatavalla apostille-todistuksella aikaisemman kolmiportaisen menettelyn sijaan, jossa asiakirjat tuli käyttää maistraatin jälkeen Suomen ulkoministeriössä ja sitten
Brasilian suurlähetystössä Helsingissä.

Yleisarvio
Tätä kirjoitettaessa toukokuussa 2016 on Brasilia ottamassa merkittävää askelta kohti viimeiset kaksi vuotta
maata kourissaan pitäneen poliittisen ja taloudellisen kriisin mahdollista ratkaisua. Virkaa tekevänä presidenttinä toimii, perustuslain mukaisesti, varapresidentti Michel Temer, joka on koonnut maahan uuden hallituksen,
prioriteettinaan palauttaa usko Brasilian talouteen ja nostaa maa takaisin kasvu-uralle ensi vuoteen 2017
mennessä.
Brasilian tilanteessa on edelleen useita epävarmuuselementtejä. Tämän hetken ennusteiden mukaan talouden
aallonpohja koittaa tulevana vuonna 2017. Ennusteet voivat vielä parantua mikäli Temerin hallitus pysyy vallassa ja toimintakykyisenä saaden toimenpiteensä makrotalouden tasapainottamiseksi hyväksyttyä kongressissa
ja edelleen toimeenpanoon. Toisaalta ennusteet voivat myös huonontua mikäli Temer epäonnistuu tehtävässään.
EU-Mercosur-vapaakauppasopimusneuvotteluissa eletään tulevana vuonna ratkaisun hetkiä. Toteutuessaan
sopimus toisi EU-jäsenmaiden yrityksille etuoikeutetun aseman, sillä Mercosurilla ei ole tällä hetkellä vapaakauppasopimuksia solmittuna eikä neuvotteluja käynnissä muiden merkittävien kauppakumppanien kanssa.
Brasilian 1,5 biljoonan euron kansantaloudessa etenee kohti päätöksentekoa investointeja suomalaisten vahvuusaloilla. Teknologiayrityksillemme kiinnostavia mahdollisuuksia luovat Temerin hallituksen logistiikkasektorille vuosille 2017 ja 2018 valmistelemat 32 miljardin dollarin arvoiset yksityistämiset. Näiden puitteissa
satamiin kohdistuu investointeja arviolta kymmenen miljardin dollarin edestä, rautateihin kahdeksan miljardin
sekä lentokenttiin kahden miljardin dollarin edestä.
Lisäksi suomalaisyrityksille luovat Brasiliassa parhaillaan mahdollisuuksia investoinnit 4G -kommunikaatioteknologiaan ja sähkön tuotantoon sekä siirtoon, mukaan lukien älykkäisiin sähköverkoihin, koulutukseen sekä
terveyteen. Muita lupaavia kasvusektoreita ovat bioenergian tuotantoteknologia, jätepohjaiset energiaratkaisut, kierrätysteknologiat kuin myös selluteollisuus.
Suomen ja Brasilian taloudet ovat toisiaan täydentäviä. Brasilialla on valtavat luonnonvarat, suuret kotimaiset
markkinat ja paljon tarvetta teollisuutensa tuottavuuden parantamiseksi. Suomella on huipputeknologiaa
Brasilian tuottavuushaasteeseen vastaamiseksi sekä kansainvälisesti vahvaa osaamista erityisesti luonnonvaroihin pohjautuvilla aloilla.
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CHILE
CHILE
Pääkaupunki ........................................................................................Santiago/Valparaiso
Väkiluku ........................................................................................................................ 17,5 milj.
BKT .........................................................................................................................240 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................23,800 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.3 %
Inflaatio................................................................................................................................. 4.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ............ 3.4 % |35 % |61.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 6.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................89.5 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Chile on johdonmukaisesti panostanut liberaaliin talouspolitiikkaan ja vapaakauppaan 1980-luvulta lähtien. Tämä yhdistettynä poliittis-yhteiskunnalliseen vakauteen ja Chileen maailman suurimpana kuparintuottajana ovat luoneet edellytykset talouskasvulle, köyhyyden vähentämiselle
ja hyvinvoinnin lisääntymiselle. Menestystarina johti Chilen täysjäsenyyteen OECD:ssä vuonna
2010. Chilen talous kasvoi vuonna 2015 1,7 prosenttia, vaikkakin kasvu on hidastunut aikaisempien vuosien ennätyslukemista Kiinan talouskasvun hidastuessa ja raaka-aineiden hintojen
laskiessa. Kasvuennuste vuodelle 2016 on 1,25–2 prosenttia ja vuodelle 2017 2,5–3 prosenttia.
Julkisen velan ennustetaan silti pysyvän noin 17,7 prosentissa ja luottoluokituksen muuttumattomana (AA-). Chile pyrkii tuottavuuden parantamiseen sekä monipuolistamaan elinkeinorakennettaan ja löytämään ratkaisuja erityisesti kaivosteollisuutta vaivaaviin energia- ja vesipulaan.
Tämä avaa mahdollisuuksia suomalaisille korkean teknologian yrityksille. Suomen koulutusalan osaaminen kiinnostaa chileläisiä erittäin paljon. Chile on suomalaisyrityksille kiinnostava markkina vahvojen kaivos- sekä metsäsektorien vuoksi. Vakaa ja turvallinen Chile on myös
hyvä ponnahduslauta muille Latinalaisen Amerikan markkinoille. Suomen maakuva Chilessä
on poikkeuksellisen positiivinen eikä sitä ole vielä kokonaisuudessaan hyödynnetty. Suomen ja
Chilen välisen kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen neuvottelu on loppusuoralla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Chilen talous jatkaa kasvu-uralla, mutta kasvu on hidastunut viime vuosien ennätyksellisen korkeista, jopa yli
viiden prosentin lukemista. Chilen keskuspankin mukaan talous kasvoi vuonna 2015 noin 1,7 prosenttia. Kasvun
hidastumista selittävät erityisesti kaivosteollisuuden vaikeudet Kiinan talouden jäähtyessä ja raaka-aineiden
hintojen laskiessa sekä heikentynyt kotimainen kysyntä, joka selittyy kuluttajien madaltuneella luottamuksella
poliittisiin päättäjiin. Talouden syklistä huolimatta Chilen talous on vakaalla pohjalla, työttömyys alhaisella
tasolla (2015: 5,8 prosenttia ), ja inflaatio maltillista (2015: 4,4 prosenttia). Julkinen velka on noususta huolimatta edelleen erittäin alhainen (17,7 prosenttia bruttokansantuotteesta) ja Chilen luottoluokitus pysyneekin
ennallaan nykyisellä tasolla AA-.
Chilen talouden vahvuuksia ovat yhteiskunnallinen vakaus ja hyvin hoidettu makrotalous. Talouskasvun odotetaan palaavan potentiaaliselle kasvu-uralleen tulevina vuosina erityisesti yksityisen sektorin vetämänä, sillä
Markus Leinonen toimii suurlähettiläänä ja Yamina Guerfi ulkoasiainsihteerinä ja Team Finland -koordinaattorina Suomen Santiago de Chilen suurlähetystössä. Maria Ala-Kaila toimii Santiago de Chilessä Finpron vientikeskuksen päällikkönä ja Mikko Nyman
Finpron CIMO- korkeakouluharjoittelijana.
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Chilen vientiteollisuuden arvioidaan hyötyvän suhteessa dollariin devalvoituneesta pesosta sekä maailmantalouden elpymisestä. Myös Tyynen valtameren vapaakauppa-järjestelystä TPP:stä odotetaan vetoapua kasvulle.
Chilen keskuspankin ennuste tämän vuoden talouskasvulle on 1,25–2 prosenttia ja vuodelle 2017 2,5- 3. Maan
yli 25 vuotta jatkunut taloudellinen kasvu on erityisesti viime vuosina alkanut houkutella runsaasti korkeasti
koulutettuja maahanmuuttajia muista Etelä-Amerikan maista sekä Euroopan kriisimaista, minkä arvioidaan
tukevan Chilen talouskasvua tulevaisuudessa.
Chilen talouden suurimpana haasteena on edelleen talouden rakenteen yksipuolisuus ja siten alttius sykleille.
Kupariin keskittynyt kaivosteollisuus muodostaa jopa noin 20 prosenttia Chilen bruttokansantuotteesta sekä
yli puolet viennistä. Siten erityisesti Kiinan talouskehityksellä sekä kuparin hinnalla on suuri vaikutus Chilen
talouskehitykseen. Luottoluokittaja Moody’sin arvion mukaan Latinalaisen Amerikan maista Chilen talouskasvu on kaikkein vahvimmin sidoksissa Kiinan talouden kehitykseen. Keskeinen haaste Chilessä on myös työn
alhainen tuottavuus.
Kaivos- ja metsäala hakevat uutta tehokkuutta
Chilelle elintärkeä kaivosteollisuus on kärsinyt kuparin maailmanmarkkinahinnan laskusta. Kuparin hinta on
ollut vuonna 2016 alimmalla tasollaan vuosiin. Chilen kaivosteollisuuden ennusteet tämän vuoden markkinahinnaksi ovat olleet selvästi yläkanttiin. Kuparin halpa hinta on leikannut merkittävästi kaivosyritysten
marginaaleja ja tämä asettaa paineita tuotannon sopeuttamiselle sekä tuottavuuden parantamiselle.
Myös kallis energia, jatkuva vesipula sekä kiristyneet ympäristövaatimukset ovat asettaneet kaivosteollisuuden
uusien haasteiden eteen. Yhä enemmän haetaan prosessitehokkaita ratkaisuja, joilla pyritään paitsi säästämään kustannuksissa, niin myös ottamaan erityisesti huomioon ympäristön kannalta kestävät ratkaisut. Tämän johdosta esimerkiksi suomalaisten cleantech-yritysten tuotteille on kysyntää.
Metsäteollisuus on kaivos- ja energia-alan ohella Suomen ja Chilen kaupallisen yhteistyön tärkein alue. Chilen
metsäteollisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja tuotteiden vienti on monipuolistunut. Markkinat
Aasiassa vetävät vuosi vuodelta lisää muun muassa sahatavaraa. Chilen metsätalouden tarpeisiin tuoduista
koneista ja laitteista jo 40 prosenttia on Suomesta, mutta markkinapotentiaalia on vielä erityisesti PK–yrityksille metsänhoidon, puunhakkuun, sahaamisen ja logistiikan aloilla.
Energia-alalla uusia mahdollisuuksia suomalaisille
Chilen energiapolitiikka on maan talouden kehittymisen kannalta erittäin keskeisessä asemassa. Jotta talouden
suotuisa kehitys saadaan jatkumaan, Chilen on löydettävä keinot monipuolistaakseen energiamatriisiaan, joka
tällä hetkellä perustuu lähes yksinomaan fossiilisiin polttoaineisiin ja on riippuvainen tuontienergiasta. Tämä
on aiheuttanut kalliit energiakustannukset, jotka syövät esimerkiksi kaivosteollisuuden kilpailukykyä.
Chile on luonnonvaroiltaan rikas vesivoimassa, aurinkoenergiassa, tuulivoimassa, biomassavaroiltaan sekä aaltoenergiassa. Vesivoimaa lukuun ottamatta Chilen hallitukset eivät ole ohjanneet energiapolitiikkaa näiden
uusien energioiden käyttöön vasta kuin aivan viime vuosina. Syyskuussa 2015 Chilen hallitus asetti tavoitteekseen, että vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia kotimaisesta energiantuotannosta on uusiutuvaa energiaa.
Vuonna 2014 bioenergia, aurinko-, tuuli- sekä pienimuotoinen vesivoima tuottivat vain 12 prosenttia koko
energiantuotannosta. Esimerkiksi Chilen metsävarantojen käyttö biomassan tuottamiseen ja siitä energiaksi
on kolmen prosentin luokkaa. Uusimmat arviot näyttävät, että biomassa voisi tuottaa jopa 12 prosenttia Chilen
energiasta. Tämä on valtava mahdollisuus myös suomalaisille toimijoille.

50

Chile

Chilen hallituksen tavoitteena on monipuolistaa maan elinkeinorakennetta vähemmän raaka-aineista riippuvaiseksi. Chilen talouden suotuisa kasvu on ollut pitkälti seurausta raaka-aineiden viennistä. Lisäksi bruttokansantuotteen kehityksen korrelaatio kuparin hintakehityksen kanssa on ollut hälyttävän korkea. Erityisesti kuparin hinnan suuri epävakaisuus on asettanut haasteita valtiontaloudelle. Hallitus tavoittelee talouden rakenteen
monipuolistamista erityisesti teknologiaintensiivisille sekä korkean osaamisen aloille. Tässä suhteessa Suomi
nähdään yhtenä esimerkkimaana. Myös palvelusektorilla ja turismissa nähdään merkittävää kasvupotentiaalia.
Chilen ulkomaankaupan kehitys
Chilen kokonaisviennin arvo vuonna 2015 oli 62 miljardia dollaria, supistuen noin 16 prosenttia vuodesta 2014.
Tuonnin kokonaisarvo oli 59 miljardia dollaria. Vuonna 2014 vastaava arvo oli 68,5 miljardia dollaria. Chilen
kaupan ja palveluiden tase oli ylijäämäinen 3,5 miljardia dollaria vuonna 2015, mutta vaihtotase lievästi alijäämäinen, noin 4,8 miljardia dollaria, erityisesti maasta pois maksetuista tuotannontekijäkorvauksista johtuen.
Chilen vienti koostuu pääosin raaka-aineista, erityisesti kuparista ja tuonti energiasta, koneista sekä kalustosta
ja kulutushyödykkeistä. Kärjistetysti Chilen asema globaalissa arvoketjussa on tuottaa kuparia Kiinan valmistusteollisuudelle, joka myy tuotteensa USA:han ja Eurooppaan.
Chilen tärkeimmät kauppakumppanit olivat vuonna 2015 suuruusjärjestyksessä Kiina (25 prosenttia), USA (16
prosenttia) ja EU (14 prosenttia). Tärkeimmät kauppakumppanit Latinalaisessa Amerikassa olivat Brasilia (6 prosenttia), Argentiina (3 prosenttia), Meksiko (2 prosenttia) ja Peru (2 prosenttia). Kauppa pienempien Latinalaisen
Amerikan maiden kanssa on vähäistä. Tulevaisuudessa erityisesti kaupan Tyynenmeren Allianssin jäsenvaltioiden sekä nousevien Aasian talouksien kanssa käytävän kaupan odotetaan lisääntyvän TPP:n siivittämänä.
Vuonna 2015 Chilen tärkeimmän vientituotteen kuparin osuus kokonaisviennistä oli noin puolet, arvoltaan 32
miljardia dollaria, hieman vähemmän kuin sitä edeltävänä vuotena. Vuonna 2015 kuparia kaivettiin Chilessä
lähes saman verran kuin vuonna 2014, 5,7 miljoonaa tonnia eli noin 30 prosenttia koko maailman kuparintuotannosta. Noin 45 prosenttia ulkomaisista investoinneista suuntautui kupari- ja kaivosteollisuuteen. Vaikka kuparin tuotantomäärät ovat pysyneet ennallaan, laskenut maailmanmarkkinahinta on vähentänyt olennaisesti
kuparista saatavia vientituloja. Muita Chilelle tärkeitä vientituotteita ovat erityisesti maataloustuotteet, kuten
hedelmät, kala sekä viinit. Tammikuussa 2015 Chile solmi Kiinan kanssa sopimuksen pakastetun punaisen lihan
(nauta ja lammas) viennistä Kiinaan, minkä odotetaan kasvattavan vientiä tulevina vuosina ja mahdollisesti
avaavan ovia muille Aasian markkinoille.
Chilen tuonti koostuu kulutushyödykkeistä, koneista ja kalustosta sekä erityisesti kaivosteollisuuden tarvitsemasta energiasta. Huolimatta Chilen yksipuolisista vientiartikkeleista ja laajasta tuonnista, maassa on vahva
konsensus vapaakaupan puolesta eikä esimerkiksi MERCOSUR- maissa pinnalla oleva protektionismi ole saanut
kannatusta Chilessä.
Euroopan unioni on suurin ulkomainen investoija Chilessä. Pienestä väkiluvustaan huolimatta Chile on edelleen Latinalaisen Amerikan houkuttelevimpia investointikohteita. Suurin osa investoinneista tulee kaivos- energia-, infrastruktuuri- ja elintarvikesektorille. Chilen investointi-suoja on kansainvälisesti huipputasoa.
Suomen ja Chilen välinen kauppa
Chile oli vuonna 2015 kauppavaihdoltaan Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Latinalaisessa
Amerikassa Brasilian ja Meksikon jälkeen. Kokonaisuudessaan kauppa kasvoi sekä viennin että tuonnin osalta
edellisvuoteen verrattuna. Chilen osuus koko Suomen ulkomaankaupasta tuonnin osalta oli 0,3 prosenttia ja
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Suomen ja Chilen välinen kauppa
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viennin osalta 0,4 prosenttia. Suomen vienti Chileen koostuu pääosin koneista ja kalustosta kaivos- ja metsäteollisuuteen ja tuonti pääosin kuparista, maataloustuotteista, hedelmistä ja viineistä. Esimerkiksi chileläinen
Gato Negro oli vuonna 2015 Suomen myydyin viini.
Kokonaisuudessaan tuonti Chilestä Suomeen oli vuonna 2015 noin 174 miljoonaa euroa ja vienti 212 miljoonaa
euroa. Suomen kauppatase Chilen kanssa oli vuonna 2015 noin 39 miljoonaa euroa Suomelle ylijäämäinen.
Lukuihin vaikuttavat paljon suuret yksittäiset kaupat ja siten kehityksen suuntaa on vaikeaa arvioida luotettavasti näiden lukujen perusteella. Viennin osalta Chile sijoittui Suomen kauppaluvuissa vuonna 2014 kolmannelle sijalle Latinalaisessa Amerikassa Brasilian ja Meksikon jälkeen ja toiselle sijalle kone-, laite ja kuljetusvälineryhmän viennissä heti Brasilian vanavedessä. Tuonnin osalta Chile sijoittui kolmanneksi muutaman miljoonan
euron erotuksella Meksikon ja Perun jälkeen.
Suurlähetystön ja Finpron vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisella teknologialla ja osaamisella on Chilessä hyvä maine ja arviomme mukaan kysyntä suomalaiselle teknologialle erityisesti kaivos- ja
metsäteollisuudessa tulee kasvamaan. Myös arktista osaamistamme kannattaa pitää esillä. Chilen kaivosteollisuudella on suuria paineita kasvattaa tuottavuuttaan ja ratkaista energian tuotantoon sekä siirtoon ja kaivoksien riittävään vedensaantiin liittyvät ongelmat. Suomi on koulutusjärjestelmänsä ansiosta poikkeuksellisen
paljon esillä chileläisessä mediassa ja Suomea pidetään Chilessä esimerkkimaana myös korkean teknologian
ja innovaatioiden saralla.
Chilessä toimii paikan päällä lähes 20 suomalaisyritystä, minkä lisäksi noin 80 yrityksellä on edustaja Chilessä.
Suurlähetystön ja Finpron haastattelututkimuksen mukaan Chile on liiketoimintaympäristönä kohtuullisen
helppo suomalaisyrityksille ja liiketoimintakulttuuri on lähinnä suomalaista Latinalaisessa Amerikassa.
Suomen ja Chilen välillä on ollut vuodesta 1993 lähtien investointisuojasopimus ja kaksinkertaisen verotuksen
estävän sopimuksen valmistelu on loppusuoralla.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Chilen yhteiskunnallinen tilanne on vakaa ja Chilessä valta vaihtuu vapailla vaaleilla joka 4. vuosi. Vuosina
2006–2010 presidenttinä toiminut Michelle Bachelet valittiin joulukuussa 2013 presidentinvaalien toisella
kierroksella Chilen presidentiksi vuosiksi 2014–2018 suurella äänten enemmistöllä. Samaan aikaan pidetyissä
parlamenttivaaleissa Bachelet’n keskusta-vasemmistolainen koalitio sai enemmistön kongressin molemmissa
kamareissa. Bachelet’n henkilökohtaiset kannatusluvut ovat sittemmin laskeneet vuoden 2014 yli 50 prosentin
lukemista noin 25 prosenttiin. Hallituksen toimintaa epäonnistuneena pitää 68 prosenttia chileläisistä. Kannatuksen laskuun ovat vaikuttaneet Bachelet’n miniän liiketoimintaan kohdistuvat epäilykset, useiden sekä
hallitus- että oppositiopoliitikkojen vaalikampanjoiden ja toiminnan rahoituksessa ilmenneet ja tutkinnassa
olevat epäselvyydet sekä suuren, kuusi puoluetta käsittävän hallituskoalition sisäiset ristiriidat ja jännitteet.
Chilessä vallitseekin luottamuspula poliitikkoja kohtaan, mutta tämä ei tarkoita institutionaalista kriisiä. Keskeiset instituutiot, kuten oikeuslaitos, ovat Chilessä vakaita.
Bachelet’n johtaman keskusta-vasemmistolaisen ”Nueva Mayoria” -koalition kunnianhimoisen reformiagendan kärkihankkeet ovat koko koulutusjärjestelmän mukaan lukien opettajakoulutuksen uudistaminen, vaalijärjestelmän muuttaminen, verotusjärjestelmän ja työlainsäädännön reformit sekä abortin salliminen tietyissä
olosuhteissa. Myös perustuslaki on tarkoitus uudistaa.
Bachelet’n hallitusohjelma lupaa ”ilmaisen ja laadukkaan koulutuksen kaikille”. Chilen tämänhetkinen koulutusjärjestelmä perustuu uusliberalistiseen ajatteluun, jonka mukaan koulutuspalveluiden tarjoaminen ja
ostaminen on täysin vapaata. Tämä on johtanut eriarvoiseen koulutukseen, mikä puolestaan on omiaan syventämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja siirtämään sen sukupolvelta toiselle. Koulutusreformin
odotetaan myös helpottavan pulaa koulutetuista työntekijöistä, nostavan englannin osaamisen tasoa Chilessä
ja parantavan työvoiman tuottavuutta tulevina vuosina.
Chilen senaatti hyväksyi 14.1.2015 vaalijärjestelmäreformin. Reformin myötä Chile siirtyy kongressivaaleissa
omintakeisesta binomiaalisesta vaalijärjestelmästä suhteelliseen vaalijärjestelmään vuoden 2017 kongressivaaleista alkaen. Chilen binomiaalinen järjestelmä suosi vaaleissa erityisesti toiseksi eniten ääniä saanutta
puoluetta, ja siten oikeisto- ja vasemmistopuolueet säilyivät vaaleista toiseen lähes tasavahvoina. Binomiaalista järjestelmää kritisoitiin erityisesti sen epädemokraattisista piirteistä ja oikeistopuolueiden suosimisesta.
Chilen ulkopolitiikka
Chilen ulkopoliittinen asema on vakaa ja suhteet tärkeimpiin kauppakumppaneihin hyvät. Presidentti Piñeran
hallituksen aikana (2010-2014) Chilen ulkopolitiikan fokus oli lähes yksinomaan taloudellisissa ulkosuhteissa
ja presidentti Bachlet’n hallitus on syyttänyt edellistä hallitusta varsinaisen politiikan unohtamisesta. Piñeran
hallituksen aikana syntyi Latinalaisen Amerikan skaalassa harvinaisen hyvin toimiva vapaakauppajärjestely
Tyynenmeren allianssi (Alianza del Pacífico) Meksikon, Kolumbian ja Perun kanssa. Talouden kehityksen kannalta erityisesti Chilen suhde Kiinaan on erittäin tärkeä. Kiina ostaa vuositasolla noin 30 prosenttia kaikesta
maailmassa tuotetusta kuparista ja on siten mineraalirikkaalle Chilelle elintärkeä kumppani. Presidentti Piñeran kaudella myös suhteet Kiinaan keskittyivät kauppaan eikä Chile ottanut esille esimerkiksi Kiinan ihmisoikeuskysymyksiä. Myös Bachelet’n hallitus on panostanut hyviin Kiinan kauppasuhteisiin ja keskinäisen suhteen
odotetaan pysyvän jatkossakin hyvänä ja toimivana.
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Chilen suhteet sen toiseksi tärkeimpään kauppakumppaniin USA:han ovat läheiset ja toimivat. Presidentti
Obama on todennut Chilen olevan Latinalaisen Amerikan taloudellinen ja yhteiskunnallinen menestystarina
ja USA:n hallinto on lausunut Chilen olevan yksi läheisimmistä liittolaisistaan Latinalaisessa Amerikassa.
Chilen suhteet EU-maihin ovat kaikin puolin hyvät ja toimivaa ulkomaankauppaa tukevat. Chile ja EU ovat
vastikään sopineet niiden välisen assosiaatiosopimuksen modernisoinnista.
Chilen suhde Argentiinaan on ensiarvoisen tärkeä myös taloudelliselta kannalta, sillä energiapulasta kärsivä
Chile tuo suuren osan kaivosteollisuuden tarvitsemasta energiasta naapurista Argentiinasta. Maiden väliset
suhteet ovat hyvät, vaikkakin kiistoja esimerkiksi kaivosteollisuuden jätteiden sijoittamisesta rajan tuntumaan
on ollut. Kiistat eivät ole kuitenkaan kärjistyneet. Suhteen odotetaan pysyvän toimivana tulevina vuosina ja
vahvistuvan presidentti Macrin toimikaudella.
Chile ja Peru sopivat kiistansa merirajasta Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa alkuvuodesta 2014.
Maiden väliset suhteet ovat lämpenemään päin muun muassa Tyynenmeren Allianssi -yhteistyön johdosta.
Jännitteitä on kuitenkin aiheuttanut muun muassa Perun maaliskuussa 2015 esittämä syytös, että Chile olisi
vakoillut siltä sotilastietoja. Myös suhteet Boliviaan ovat jännitteiset Bolivian nostettua Chileä vastaan kanteen kansainväliseen tuomioistuimeen. Bolivia havittelee pääsyä merelle, jonka se menetti hävittyään sodan
1879–1883 Chileä vastaan.
Chilen suhteet Etelä-Amerikan suurimman valtion ja tärkeimmän talouden, Brasilian, kanssa ovat olleet ohuehkot: Brasilian presidentti ei kertaakaan käynyt virallisella vierailulla Chilessä edellisen hallituksen aikana. Bachelet’n kaudella presidentti- ja ulkoministeri-tasoisia vierailuita on ollut jo useita. Brasilia on chileläisten yritysten
suurin yksittäinen sijoituskohde.
Bachelet’n hallitus pannee myös enemmän painoa monenväliselle diplomatialle. Chile valittiin YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 2014–2015. Presidentti Bachelet’n kaudella Chile on panostanut
erityisesti YK:n naisjärjestön kautta tasa-arvoasioihin ja naisten oikeuksiin sekä ilmoittanut lisäävänsä osallistumistaan YK:n rauhanturvaoperaatioihin Afrikassa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Chilellä on vapaakauppasopimukset maihin, jotka tuottavat yhteensä 97 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta (22 sopimusta 60 maan kanssa). Vuoden 2015 lopulla saatettiin loppuun Tyynenmeren alueen
vapaakauppasopimus (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) jonka perustajajäsen Chile on Uuden- Seelannin, Brunein ja Singaporen ohella. Sopimusneuvotteluihin ovat sittemmin liittyneet Yhdysvallat, Australia,
Vietnam, Peru, Malesia, Japani, Kanada ja Meksiko. Kyse on tällä hetkellä maailman dynaamisimmin kasvavasta
alueesta.
Chile on mukana Tyynenmeren Alliansissa (Alianza del Pacífico), jossa Chile, Meksiko, Peru ja Kolumbia pyrkivät
menemään keskinäisiä vapaakauppasopimuksiaan pidemmälle integraatiossaan edistääkseen hyödykkeiden,
palveluiden, rahavirtojen ja ihmisten vapaata liikkuvuutta. Lähestymistapa yhteistyöhön pyritään pitämään
mahdollisimman pragmaattisena ja joustavana tulosten saavuttamiseksi, jotta Allianssille ei käy niin kuin monille jumissa oleville Latinalaisen Amerikan integraatioaloitteille. Latinalaisessa Amerikassa Chilellä on vapaakauppa- tai kauppasopimukset kaikkien maiden kanssa Surinamia ja Guyanaa lukuun ottamatta. Tyynenmeren
allianssi on herättänyt laajaa kiinnostusta ympäri maailmaa ja sillä on jo 42 tarkkailijajäsentä, Suomi mukaan
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lukien. Chilen mukaan Tyynenmeren allianssin taustalla eivät ole pelkästään sisäiset integraatiopyrkimykset,
vaan kyseessä on joukko samanmielisiä maita, jotka yhdessä pyrkivät Aasian markkinoille. Allianssin maat
ovat perustaneet yhteisiä vientikeskuksia resurssien optimoimiseksi sellaisiin maihin, joissa mikään niistä ei
ole edustettuna.
Tyynenmeren allianssin tavoitteena on tehdä blokista ja Tyynenmeren alueesta houkuttelevampi investoinneille ja parantaa siten alueen talouskasvua. Integraatiojärjestelyn tulokset ovatkin olleet lupaavia. Neljän
maan ministerit ovat yhdessä todenneet allianssin olevan paras keino taistella Latinalaisen Amerikan alueelle
tyypillistä protektionistista politiikkaa vastaan.
Chile suomalaisten yritysten toimintaympäristönä
Chilen sijoitukset liiketoimintaympäristövertailuissa ovat hyviä, ja maa on epäilemättä Latinalaisen Amerikan
helpoimpia paikkoja liiketoiminnalle. Chile pärjää myös globaalissa vertailussa yritysmyönteisyyden ja vahvojen
instituutioiden ansiosta. Maailmanpankin Doing Business -indeksissä Chile on sijalla 41, Latinalaisen Amerikan
maista edelle ovat ponnistaneet Peru ja Meksiko. Transparency Internationalin korruptioselvityksessä Chile
sijoittuu vuosittain 20. sijan tienoille jättäen taakseen useita Keski- ja Etelä-Euroopan maita.
Ulkomaalaisten yritysten toiminta Chilessä on yleensä ottaen suhteellisen vaivatonta, kun tuntee paikalliset
perusrutiinit. Muun muassa notaarin vahvistuksen hakeminen eritasoisiin asiakirjoihin on hyvin yleistä. Chile
liittyy Apostille-sopimukseen 30.8.2016. Suurin osa ulkomaankaupasta tapahtuu vapaakauppa-sopimusten
puitteissa eikä merkittäviä kaupanesteitä ei juuri ole. Tuontitullit ovat kohtuullisia, sillä EU-maat kuuluvat tullietuuskohtelun piiriin. Tullilaitos kiinnittää erityistä huomiota elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuonnin valvomiseen, näille tuotteille säännökset ovat tiukemmat kuin useimmissa muissa maissa. Eurooppalaiset
yritykset kohtaavat vähän kaupanesteitä Chilessä.
Pankkitilin avaaminen on haasteellinen prosessi, jossa yrityksen, joko tytäryhtiön tai laillisen edustajan maksukäyttäytyminen, varallisuus sekä kassavirta, tutkitaan tarkkaan ja sen pitää olla moitteeton. Esimerkiksi
luottohäiriömerkintä tai työtekijöiden sosiaalimaksujen maksamattomuus vaikeuttaa pankkitilin avaamista
huomattavasti.
Tuotteiden markkinoille hyväksymisen ja rekisteröinnin sekä tekijänoikeuksien valvomisen suhteen on esiintynyt epäjohdonmukaisuutta erityisesti kemian-sektorilla ja lääkesektorilla. Toisaalta esimerkiksi terveydenhoitoon liittyviltä laitteilta ei vaadita raskasta ja kallista hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessia, kuten joissain muissa
maissa. Kansainvälisiä tuotenimike ja -merkki-ilmoituksia ei Chilessä automaattisesti kunnioiteta. Presidentti
Piñeran hallituksen aikana toteutettiin monia lainsäädännöllisiä toimia tekijänoikeuksien aseman parantamiseksi, mutta monia avoimia kysymyksiä on edelleen ja aihe pysyy herkkänä Chilelle.
Chilessä kaupankäynti on suhteellisen suoraviivaista, mutta yrityskulttuuri on hierarkkinen. Strategiset päätökset tehdään ylimmän johdon tasolla, joita alemmat portaat suorittavat. Keskijohdon mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon ovat rajalliset ja riskienottoa vältetään. Tästä syystä on tärkeää luoda suhteet ylimpään
johtoon. Suomalaisilla yrityksillä on hyvä maine, joten ovien avaaminen onnistuu yleensä suhteellisen nopeasti.
Chile on ulkomaalaisille yrityksille sijoituskohteena kiinnostava taloudellisen vakauden, liberaalin markkinapolitiikan ja ulkomaalaisille yrityksille myönteisen politiikkansa vuoksi. Chilellä on myös Latinalaisen Amerikan
paras maariskiluokitus (AA-). Ulkomaiset investoinnit on suojattu samanarvoisina kotimaisten investointien
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kanssa ja pääomien siirtäminen on pääasiallisesti vapaata. Investoijien kannalta Chilen haasteena on riskirahoituksen kehittymättömyys. Pankit ja eläkerahastot ovat konservatiivisia ja olleet varovaisia esimerkiksi
uusiutuvan energian hankkeiden rahoituksessa.
Keskeisessä asemassa ulkomaisten investointien houkutteluun Chileen on yleisessä käytössä oleva julkisen ja
yksityisen yhteistyön konsessio eli toimilupamalli. Chilessä konsessiojärjestelmä on otettu käyttöön jo vuonna 1993. Sen kautta on perustettu noin 60 hanketta eri sektoreille, kuten moottoritiet, lentokentät, satamat,
sairaalat ja vankilat. Chilen julkisen sektorin hankinnat rakennusprojekteja ja konsessioita lukuun ottamatta
tehdään lähinnä internet-portaali Chile Compran kautta. Järjestelmä on avoin myös ulkomaalaisille tarjoajille,
mutta todettakoon sen olevan hyvin kilpailtu. Hallitus ja ulkomaisten investointien komitea houkuttelevat
ulkomaalaisia investoijia avosylin.
Verotuskäytäntö on Chilessä selkeä, mutta muun muassa palvelu- ja software-sektoreilla on hyvä vertailla
erilaisia toimintavaihtoehtoja verokohtelun kannalta. Chilen kongressin 29. syyskuuta 2014 hyväksymä veroreformi muuttaa Chilen verojärjestelmää paikoittain merkittävästi. Reformi siirtää verojärjestelmän painopistettä välittömiin veroihin sekä progressiivisempaan suuntaan. Reformin tavoitteena on kasvattaa verotuloja
8,2 miljardilla dollarilla vuodessa (kolme prosenttia bruttokansantuotteesta) ja rahoittaa tällä erityisesti koulutusreformia. Erityisesti edellisen verojärjestelmän heikkoudet loivat paineita järjestelmän uudistamiselle.
Edellinen verojärjestelmä oli rakennettu kannustamaan yrityksiä jättämään voittojaan yrityksen sisään ja investoimaan niitä. Tavoitteesta huolimatta järjestelmä ei kuitenkaan tutkimusten mukaan lisännyt tuottavien
investointien määrää taloudessa, vaan lähinnä kannusti laajaan verosuunnittelun sekä veronkiertoon, ja siten
verotaakka jäi vahvasti palkansaajien maksettavaksi.
Reformin myötä Chilen yritysveroaste tulee nousemaan asteittain 27 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä.
Reformi luo myös vuodesta 2017 alkaen yrityksille ja osakkeenomistajille kaksi rinnakkaista verotusvaihtoehtoa
mistä valita. Muutoksista huolimatta, Chilen kokonaisverotus on edelleen kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla.
Tärkeimpien tilintarkastustoimistojen mukaan reformin olennaisimmat muutokset koskevat osakkeenomistajien verotusta, yritysverotuksen asteittaista nousua, liikearvon (Goodwill) poistamista kirjanpidossa, alikapitalisaatiosäädöksiä, konsernien ja omistusyhteysyritysten sisäisten maksujen vähennyskelpoisuutta sekä uusia
veronkiertoa rajoittavia säädöksiä. Reformia on kuitenkin kritisoitu siitä, että siinä on annettu liian paljon
väljyyttä erilaisille poikkeustapauksille.
Chile on noussut myös ulkoistettavien palvelutoimintojen sijoituspaikkana monessa maavertailussa kärkisijoille. Kun yritys haluaa myydä palveluja chileläisille asiakkaille, usein edullinen vaihtoehto on sijoittaa oma
toimipiste Chileen. Palvelujen myynnistä peritään lisävero, mikäli suomalaisella tai muulla ulkomaalaisella
yrityksellä ei ole Chilessä laskuttavaa yksikköä. Tämä jopa 20–30 prosentin lisävero pidätetään suoraan asiakkaan maksamasta palkkiosta.
Yrityksen perustamiseen tarvittava käsittelyaika on nykyään nopeimmillaan 16 päivää. Uuden yrityksen voi
perustaa ilman aloituspääomaa. Kun käytetään paikallista lakimiestä, joka tuntee yrityksen prosessin, aikaa
menee viranomaisvahvistuksissa noin kuukausi. Uuden yrityksen perustajat ovat kuitenkin saattaneet kohdata
enemmän haasteita pankkitilin avaamisessa kuin viranomaispuolella. Chileläiset pankit harjoittavat valikoivaa
asiakaspolitiikkaa sekä yksityis- että yrityspuolella. Ne ovat selvinneet globaalista kriisistä hyvin.
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Kilpailulainsäädännön ja politiikan osalta on tapahtunut kehitystä viime vuosina. Esimerkiksi kilpailulainsäädännön valvontaa tehostettiin, kun viranomaiset puuttuivat apteekki- ja siipikarjakartelleihin sekä yritysfuusioihin, kuten chileläisen lentoyhtiön Lanin ja brasilialaisen lentoyhtiön Tamin tapauksessa. Kilpailulainsäädäntöön suunnitellaan tarkempia ohjeistuksia, muun muassa horisontaalisten yritysfuusioiden osalta, jotka
ovat muodostaneet enemmistön Chilen kansallisen kilpailuviranomaisen tutkimista tapauksista viime vuosina.
Työreformin tavoitteena on siirtää työehtosopimusten sopimista keskitetymmäksi ja vahvistaa työntekijöiden
oikeuksia. Joidenkin arvioiden mukaan reformi tulee jäykistämään Chilen työmarkkinoita, mutta toisten mukaan taas luomaan vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoille.
Suurlähetystön ja Finpron 2015 tekemän haastattelu-tutkimuksen mukaan Chilen liiketoiminta-kulttuuri on
lähimpänä suomalaista Latinalaisessa Amerikassa. Suurimmat erot liittyvät chileläisten organisaatioiden tiukempiin hierarkioihin, chileläisten väljempään aikakäsitykseen, suullisten lupausten pitämiseen sekä chileläisten maltillisempaan riskinottoon.

Yleisarvio
Chile on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita Latinalaisessa Amerikassa, eikä suotta: Chile on yritysystävällinen ja vakaa maa, jossa perusasiat liiketoiminnalle ovat kunnossa. Chile on vapaakaupan edelläkävijä ja
sillä oli vuonna 2015 vapaakauppa-sopimukset yhteensä 60 maahan, jotka tuottavat yhteensä yli 97 prosenttia
maailman bruttokansantuotteesta. Tavaran tuonti ja vienti on tehty Chilessä helpoksi, mikä ei ole lainkaan itsestäänselvyys Latinalaisessa Amerikassa. Chilen teknologisesti kehittyneet kaivos- ja metsäteollisuus tarjoavat
hyvät markkinat suomalaisille korkean teknologian tuotteille. Chilen potentiaalia ja Suomen poikkeuksellisen
positiivista mainetta Chilessä ei olekaan vielä kokonaisuudessaan hyödynnetty, ja erityisesti kaivosteollisuuden
paine tehostaa tuotantoaan, luoda omia energiaratkaisuja ja lisätä puhtaan teknologian käyttöä luovat mitä
parhaimpia mahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille.
Chile tulisi nähdä porttina Latinalaiseen Amerikkaan: Chile on monien tutkimusten mukaan Latinalaisen Amerikan helpoin paikka aloittaa liiketoiminta ja arviomme mukaan Chilen liiketoimintakulttuuri on lähimpänä
suomalaista Latinalaisessa Amerikassa. Chilen markkinan sopiva koko tekee Chilestä erinomaisen alustan siipien kokeilemiselle Latinalaisen Amerikan markkinoilla sekä tuotteiden jatkokehitykselle Latinalaisen Amerikan
markkinoilla.
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MEKSIKO
MEKSIKO
Pääkaupunki ................................................................................................................... México
Väkiluku ......................................................................................................................121,7 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 161 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................18,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.3 %
Inflaatio................................................................................................................................. 2.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 3.5 % | 34.1 % |62.4 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 7.7 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................39.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Meksiko on ajanut läpi useita rakenteellisia uudistuksia, joiden hallitus toivoo muuttavan maan
kilpailukykyisemmäksi, lisäävän talouskasvua ja tuovan maahan ulkomaisia investointeja. Talouden lisäksi reformit koskettavat myös opetusalaa, oikeusjärjestelmää ja poliittista järjestelmää. Talouden alalla keskeisimpiä uudistuksia ovat energia- ja televiestintäalan reformit, joiden
tarkoitus on avata kilpailulta suljetut sektorit. Molempien reformien toteutus on edennyt suotuisasti. Öljy- ja kaasusektorilla on järjestetty vuoden 2015 aikana useita tarjouskilpailukierroksia
maan öljy- ja kaasukentistä. Televiestintäsektorilla mittavan 4G–verkkohankkeen kilpailutuksen odotetaan ratkeavan syksyllä. Käynnissä olevat muutokset avaavat uusia mahdollisuuksia
myös suomalaisyrityksille. Vaikka joidenkin reformien kohdalla on jo nähtävissä tuloksia, kuten
puheluhintojen halpeneminen, pitkän aikavälin vaikutusten näkemistä joudutaan odottamaan
pidempään.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Meksiko on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan maailman 11:nneksi suurin talous ostovoimapariteetilla mitattuna (15:nneksi suurin nimellisarvolla mitattuna). Sen odotetaan nousevan kymmenen suurimman talouden joukkoon vuoteen 2020 mennessä.
Meksikon bruttokansantuotteen kasvu jäi vuoden 2015 aikana odotettua pienemmäksi, 2,5 prosenttiin, joka
kuitenkin riittää nostamaan maan yhdeksi Latinalaisen Amerikan valopilkuista. Kasvua pienentäneiksi tekijöiksi
nähtiin odotettua heikompi teollisuustuotteiden vienti, globaali talous ja öljynhinnan lasku. Turvallisuusongelmat, heikot oppimistulokset ja laaja epävirallinen sektori (noin 57 prosenttia työvoimasta) ovat kroonisempia
pullonkauloja. Kasvun odotetaan hidastuvan hieman tänä vuonna, mutta piristyvän jälleen vuonna 2017.
Suorat ulkomaiset investoinnit Meksikoon nousivat viime vuonna 11 prosenttia (yhteensä 28 miljardia dollaria).
Eniten suoria sijoituksia tehtiin Yhdysvalloista (53 prosenttia sijoituksista). Hallitus odottaa, että rakenteelliset
uudistukset houkuttelevat jatkossa investointeja erityisesti energia-, televiestintä- sekä rahoitussektoreille.
Meksikon kokonaisviennin arvo väheni neljä prosenttia vuonna 2015. Yhdysvallat on Meksikon tärkein vientikohde (80 prosenttia viennistä) ennen Kanadaa ja Kiinaa Erityisesti tuonti Kiinasta on lisääntynyt voimakkaasti

Matti Keppo ja Hanna Gehör työskentelevät ulkoasiainsihteereinä. Hanna Gehör toimii myös Team Finland -koordinaattorina
Suomen Meksikon suurlähetystössä.
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viimeisen vuosikymmenen kanssa, mutta Meksikon vienti on pysynyt toivottua alhaisemmalla tasolla, kuten
myös kiinalaisinvestointien määrä Meksikossa. Meksikon kauppatase Kiinan kanssa on 65 miljardia dollaria
alijäämäinen. Rahalähetykset Yhdysvalloista ovat kansantaloudellisesti huomattava tulon- ja valuutanlähde
Meksikolle. Rahalähetykset ylittivät arvoltaan öljyviennistä saadut tulot vuonna 2015. Suuri riippuvuus Yhdysvaltojen taloudesta aiheuttaa sen, että pohjoisnaapurin talouden tilan heilahdukset heijastuvat herkästi
Meksikoon.
Meksiko on pyrkinyt monipuolistamaan talouttaan öljystä viime vuosikymmeninä ja onnistunut siinä hyvin.
Maan talouden pilareita ovat myös teollisuustuotanto, turismi ja maatalous. Erityisesti autoteollisuus on Meksikossa kasvanut voimakkaasti. Öljytulot lukeutuvat kuitenkin yhä valtiontalouden kulmakiviin. Meksiko on
suojannut vakuutusjärjestelyin osan öljytuloistaan hinnanmuutoksilta ja lisännyt verotulojaan veroreformin
avulla, mutta öljyn hinnanlasku on silti johtanut julkisella sektorilla säästöihin ja infrastruktuurihankkeiden
peruuntumiseen. Erityisen suuria ongelmia öljyn hintatilanne on aiheuttanut jo ennestään talousongelmien
kanssa kamppailleelle kansalliselle öljy-yhtiölle Pemexille, johon suuri osa budjettileikkauksista on kohdistunut.
Pemexin pääjohtaja vaihdettiin helmikuussa ja yhtiö on ilmoittanut tuhansien työntekijöiden irtisanomisista.
Meksikon valtio suunnittelee pääomittavansa Pemexiä yhtiön pitämiseksi pinnalla.
Huolimatta öljyn hinnanlaskusta Meksikon talouden näkymät ovat yhä hyvin valoisat. Meksikon talouden tila
on suhteellisen vakaa, maan pankkisektori on hyvässä kunnossa ja luottokelpoisuus hyvä (Standard & Poor’s
luokitus BBB+).
Valtion budjetin alijäämä oli vuoden 2015 lopussa 3,4 prosenttia ja julkinen velka 45,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Molemmat luvut ovat suurimmillaan sitten 1990-luvun alun. Meksikon velkaantumisaste on
kuitenkin huomattavasti OECD-maiden keskiarvoa alhaisempi. Meksikon inflaatio oli viime vuonna historiallisen alhainen, keskimäärin 2,13 prosenttia.
Reformit avaavat mahdollisuuksia energia- ja televiestintäsektoreilla
Presidentti Enrique Peña Nieton hallituksen kärkihankkeina on joukko kunnianhimoisia reformeja, joiden hallitus odottaa toimivan veturina Meksikon talouskasvulle, johtavan dynaamisempaan kilpailuympäristöön,
luovan työpaikkoja meksikolaisille, puuttuvan korruptioon, lisäävän läpinäkyvyyttä sekä korjaavan opetusjärjestelmän. Kongressi hyväksyi mittavat lakiuudistukset 2013–2014.
Erityisesti energiareformi on historiallinen uudistus, jolla vuonna 1938 kansallistettu öljy- ja kaasusektori –
talouden moottori ja kansallisen ylpeyden aihe – avataan yksityissektorin investoinneille. Valtio omistaa valtavat öljy- ja kaasuvarannot, joiden hyödyntämiseen Pemexillä ei ole tarvittavia rahamääriä, teknologiaa tai
osaamista. Myös Meksikon sähkösektori avautuu osittain.
Energiareformin ansiosta yksityiset yritykset pystyvät tekemään sopimuksia valtion kanssa fossiilisten energianlähteiden etsimisestä ja hyödyntämisestä. Reformi pyrkii takaamaan Meksikon energiamarkkinoiden
läpinäkyvyyden ja houkuttelemaan maahan lisää sijoituksia. Sektorin avautuminen johtaa lisääntyviin mahdollisuuksiin sekä öljysektorin upstream-, midstream- että downstream-toiminnoissa. Meksikon ja sektorille
investoivien yritysten odotetaan tarvitsevan teknologiaa ja osaamista.
Osana energiareformia Meksikossa käynnistyi vuoden 2015 alussa niin sanottu ykköskierros, jonka aikana yksityissektorin toimijat saavat esittää tarjouksia etsintä- ja porausoikeuksista Meksikon kaasu- ja öljykentillä.
Meksiko on järjestänyt kolme öljykenttien etsintä- ja porausoikeuksia koskevaa tarjouskilpailukierrosta ja nel-
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jännen – syvänmeren kenttiä koskevan – on määrä ratketa joulukuussa 2016. Bensiinin ja dieselin maahantuonti vapautettiin huhtikuussa.
Toinen keskeinen reformi on televiestintäalaa koskeva uudistus, joka purkaa monopoleja ja avaa yhden Meksikon pahiten keskittyneistä sektoreista kilpailulle. Televiestintäalan reformi luo alalle lisää valvontaa ja lisää
kilpailua puuttumalla muun muassa monopoliasemassa olevien yritysten lupien saantiin. Osana reformia
Meksiko kilpailuttaa vähintään 85 prosenttia maan väestöstä kattavan 4G-laajakaistaverkon toimittamisen
(ns. Red Compartida, suom. ”jaettu verkko”). Verkko toteutetaan open access –periaatteella, jonka mukaisesti
verkon haltija ei itse tarjoa operaattoripalveluita, vaan verkosta myydään kapasiteettia virtuaaliverkko-operaattoreille ja perinteisille operaattoreille. Verkko on parhaillaan kilpailutusvaiheessa ja voittajan odotetaan
ratkeavan syksyllä 2016. Odotettu investointi on noin seitsemän miljardia dollaria. Verkko mahdollistaa myös
esimerkiksi koulutus- ja oppimispalveluiden sekä terveyspalveluiden tarjoamisen Meksikon syrjäisemmille ja
vähemmän kehittyneille alueille.
Hallituksen odotus reformien vaikutuksesta talouskasvuun on parin prosenttiyksikön luokkaa, OECD odottaa
yhden prosenttiyksikön vaikutusta, jos reformit toteutetaan oikein ja määrätietoisesti. Vaikka joitakin tuloksia
on jo nähtävissä, esimerkiksi alentuneet puheluhinnat, reformien toimeenpano on vielä alkuvaiheessa ja vaikutusten odotetaan näkyvän vasta pidemmällä aikavälillä.
Meksiko nousussa suomalaisyritysten kartalla
Suomalaisyritysten kiinnostus tehdä kauppaa Meksikossa on lisääntynyt viime vuosina. Erityisesti energiaja televiestintäalan reformit sekä Meksikon kunnianhimoinen infrastruktuuriohjelma ovat nostaneet maan
houkuttelevuutta.
Suomen ja Meksikon välinen kauppa kaksinkertaistui vuosien 2011–2014 välisenä aikana. Vuonna 2015 viennin
arvo Meksikoon kuitenkin väheni 17 prosenttia (vienti yhteensä 320 miljoonaa euroa). Tullin tilastojen perusteella Meksiko oli vuonna 2015 Suomen vientikohteiden listalla 30. sijalla Indonesian ja Itävallan välissä (-5
sijaa edellisvuodesta). Suomen kokonaisviennistä maailmalle Meksiko edusti vuonna 2015 noin 0,6 prosenttia.
Viennin arvon laskun taustalla on öljytuotteiden viennin väheneminen (-65 prosenttia). Samaan aikaan muiden tärkeiden vientiartikkelien, etenkin paperiteollisuuden tuotteiden (+19 prosenttia), sähkölaitteiden (+215
prosenttia) ja lannoitteiden (ei vientiä vuonna 2014) vienti kasvoi. Palveluvienti Meksikoon oli tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2014 noin 88 miljoonaa euroa (+26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna).
Tuonti Meksikosta (173 miljoonaa euroa vuonna 2015) on ollut nousussa (+9 prosenttia edellisvuodesta). Meksikosta suuntautuneesta tuonnista koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ovat muodostaneet suurimman osan
tuonnista. Lisäksi Meksikosta tuodaan Suomeen muun muassa raaka-aineita, kemikaaleja, erilaisia valmistuotteita ja jonkin verran elintarvikkeita ja hedelmiä.
Investointikohteena Meksiko on kiinnostava maantieteellisen sijaintinsa, suhteellisen edullisen ja koulutetun
työvoiman, vakaan valuutan sekä lukuisten vapaakauppasopimusten vuoksi. Meksikon muutosprosessit ja infrastruktuuriohjelma, johon sisältyy muun muassa pääkaupunkiin rakennettava uusi lentokenttä (investoinnin
odotettu arvo USD yhdeksän miljardia), avaavat maassa kiinnostavia uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Meksikossa on läsnä tällä hetkellä noin 35 suomalaisyritysten tytäryhtiötä, joista vajaalla viidellätoista on maassa yksi tai useampi tuotantolaitos. Sen lisäksi noin 80 yrityksellä on Meksikossa paikallinen
edustaja. Meksikon talousministeriön tilastojen mukaan kumulatiiviset investoinnit Suomesta Meksikoon
2000–2015 olivat 680 miljardia dollaria (0,2 prosenttia kaikista suorista ulkomaisista investoinneista). Suo-
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Suomen ja Meksikon välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
men tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 suomalaisyritykset työllistivät Meksikossa noin 16 000 henkilöä.
Meksikolaisinvestoinnit Suomeen ovat olleet vain muutamia miljoonia dollareita. Suomen ja Meksikon välillä
on investointisuojasopimus ja kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Turvallisuusongelmista ja sosiaalisista ongelmista huolimatta Meksikon poliittinen tilanne on vakaa. Presidentti Peña Nieton ohjelma on talouspainotteinen ja reformien toimeenpano pitänee kärkipaikkaa hallituksen asialistalla seuraaviin vaaleihin asti (2018). Myös turvallisuuden parantaminen pysyy hallituksen prioriteettilistalla
korkealla ja pyrkimykset korruptioon, köyhyyteen ja oikeusvaltion ongelmiin puuttumiseksi jatkuvat. Kolme
suurta puoluetta – vallassa oleva PRI (vasemmistokeskusta), PAN (oikeisto) ja PRD (vasemmisto) – hallitsevat
poliittista karttaa, mutta myös uusia puolueita on nousussa (etenkin vasemmistopuolue Morena).
Huumekonflikti lieveilmiöineen, erilaiset sosiaaliset vastakkainasettelut sekä korkealle poliittiselle tasolle yltävät kriisit ja esimerkiksi korruptioon liittyvät skandaalit aiheuttavat vakavimmat haasteet Meksikon vakaudelle,
etenkin alueellisella ja paikallisella tasolla. Kartellit ovat paikoittain merkittäviä paikallisia voimatekijöitä, jotka
kilpailevat viranomaisten kanssa vallasta. Erityisesti paikallistasolla viranomaisia on myös syytetty ja tuomittu
yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa.
Erityisesti köyhimmissä osavaltioissa, kuten Chiapasissa ja Oaxacassa, sosiaalisten konfliktien riski on koholla.
Viranomaisten mukaan köyhyys lisääntyi Meksikossa 0,7 prosenttiyksiköllä vuosien 2012 ja 2014 välisenä aikana (46,2 prosenttiin väestöstä). Äärimmäinen köyhyys väheni samalla aikavälillä 0,3 prosenttiyksikköä (9,5
prosenttiin väestöstä).
Korkean tason korruptiotapauksia tai epäiltyjä eturistiriitoja nousee aika ajoin julkisuuteen. Presidentti Peña
Nieto on vannonut taistelevansa korruptiota vastaan, mutta toistaiseksi tulokset ovat jääneet laihoiksi. Uuden
lainsäädännön hyväksyminen ja toimeenpano ovat edenneet hitaasti.
Päivänvaloon tulleet joukkomurhat ja ihmisoikeusrikkomukset, joissa armeijan ja poliisin epäillään olleen osallisina, sekä niihin liittyvä rankaisemattomuus ovat nakertaneet presidentin suosiota ja vaikuttaneet kielteisesti
kansalaisten luottamukseen oikeusvaltion toteutumista kohtaan.
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Henkirikosten määrä kääntyi nousuun
Turvallisuustilanne ja järjestäytyneen rikollisuuden valta ovat Meksikossa keskeisiä huolenaiheita. Neljä vuotta
jatkuneen laskutrendin jälkeen henkirikosten lukumäärä vaikuttaa alustavien arvioiden perusteella kääntyneen
viime vuonna jälleen nousuun. Viranomaisten tietoon tulleiden sieppausten, kiristysten ja järjestäytyneeseen
rikollisuuteen liittyvien rikosten määrän kerrotaan vähentyneen.
Meksikon henkirikosluvut (16 henkirikosta 100 000 asukasta kohden vuonna 2014) ovat huomattavasti alhaisemmat kuin sen eteläisissä naapureissa, mutta korkeammat kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Paikallinen
vaihtelu on suurta.
Väkivalta keskittyy Meksikossa tiettyihin osavaltioihin ja osavaltioiden sisällä usein tietyille alueille. Painotukset
muuttuvat huumekonfliktin kulloistenkin polttopisteiden mukaan. Viime vuosina väkivalta ja rikollisuus ovat
levittäytyneet aiempaa laajemmille alueille etenkin maaseudulla. Toisaalta joissakin suurissa kaupungeissa ja
etenkin maan pohjoisosissa turvallisuustilanne on kehittynyt myönteisesti. Vielä joitakin vuosia sitten Ciudad
Juárez oli yksi maailman murhapääkaupungeista, mutta turvallisuus siellä on alkanut kohentua samaan aikaan, kun esimerkiksi Michoacánin, Sinaloan, Tamaulipasin ja Guerreron osavaltioissa turvallisuustilanne on
heikentynyt.
Vaikka lukuisia huumekartellien johtohahmoja on pidätetty tai surmattu, Meksikon turvallisuusongelmiin ei
ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua. Järjestäytyneen rikollisuuden jalansija on vahva ja oikeusvaltioon, heikkoihin instituutioihin sekä korruptioon liittyvät ongelmat – kuten köyhyys ja eriarvoisuuskin – ruokkivat turvallisuusongelmia.

Sääntely-ympäristön kehitys
Meksikolla on yhteensä 11 vapaakauppasopimusta, jotka kattavat 46 maata. Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA on ollut Meksikolle vapaakauppasopimuksista merkittävin yli 20 vuoden ajan.
Meksikon helmikuussa 2016 allekirjoittama Tyynenmeren kumppanuussopimus (Trans-Pacific Partnership, TPP)
tulee voimaanastuttuaan siirtämään maan uuteen kaupalliseen elinympäristöön. TPP:n uskotaan tarjoavan
Meksikolle uusia mahdollisuuksia etenkin Aasiassa ja lisäävän investointeja maahan. Samalla TPP uhkaa meksikolaistuotteiden asemaa sen pääkauppakumppanin Yhdysvaltain markkinoilla ja saattaa vaikuttaa maan
sensitiivisiin sektoreihin, kuten tekstiili-, auto- ja lääketeollisuuteen. Meksikon kaikesta viennistä 85 prosenttia
suuntautuu TPP:n jäsenmaihin. Tästä määrästä ylivoimaisesti suurin osa – 94 prosenttia – suuntautuu Yhdysvaltoihin. Tuonnista 59 prosenttia on TPP-maista. Meksikon odotetaan ratifioivan TPP-sopimuksen kuluvan
vuoden aikana. EU-globaalisopimuksen päivittäminen on korkealla Meksikon agendalla.
Meksiko on yksi harvoja nousevia talouksia, jolla on vapaakauppasopimus sekä Yhdysvaltojen, EU:n että Japanin
kanssa. Meksiko on aktiivinen toimija maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, jossa se ajaa nykyisen kauppaneuvottelukierroksen päättämistä uuden monenkeskisen sopimuksen muodossa ja vastustaa protektionismia.
Meksikon tavoitteena on laajentaa markkinoitaan erityisesti Latinalaisen Amerikan ja Aasian suuntaan, minkä
vuoksi se on päivittänyt aiempia kauppasopimuksiaan ja käynyt vapaakauppaneuvotteluita alueen maiden
kanssa. Meksiko on mukana Latinalaisen Amerikan merkittävimmässä hankkeessa Tyynenmeren allianssissa
yhdessä Chilen, Kolumbian ja Perun kanssa. Allianssin jäsenvaltiot pyrkivät dynaamisin toimin yhdenmukaista-
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maan ja edistämään vapaakauppaa erityisesti Tyynenmeren alueella. Suomelle myönnettiin tarkkailija-asema
helmikuussa 2014. Meksiko kuuluu myös OECD:hen ja G20:een.
Kaupan teknisiä esteitä vain vähän
Meksiko on varsin avoin talous varsinkin teollisuustuotteiden tuonnin osalta, ja kauppaa hankaloittavia todellisia kaupan teknisiä esteitä on varsin vähän. Tilanne on hyvä erityisesti useisiin muihin kasvaviin markkinoihin
verrattuna. Palvelusektorilla tuonnille on kuitenkin useanlaisia rajoituksia ja maksuja. Usein saatetaan vaatia
myös erilaisia lisenssejä ja rekisteröintejä.
Standardien eroavaisuudet asettavat omat rajoitteensa samoin kuin raskaat eläin- ja kasvitauteja koskevat
määräykset (SPS). Lisäksi Meksikon tullin toiminta on monimutkaista, joskus jopa epäjohdonmukaista, eikä
missään nimessä läpinäkyvää. Polkumyynti-instrumenttien laaja käyttö sekä tekijän- ja teollisoikeuksien vajavainen kunnioitus heikentävät osaltaan liiketoimintaympäristöä. Tekijän- ja teollisoikeuksien valvonta on
heikkoa, minkä vuoksi piraattituotteita, erityisesti vaatteita, elektroniikkaa sekä kosmetiikkaa, myydään laajalti.
Useimmat ongelmat eivät ole koskettaneet suomalaisia yrityksiä. Suomen ja Meksikon välistä kauppaa ovat
kuitenkin vaikeuttaneet jossain määrin tullaukseen liittyvät ongelmat ja maksut sekä kansalliset tekniset vaatimukset. Monissa tapauksissa ulkomaisia testituloksia ei hyväksytä vaan ne täytyy toistaa paikallisesti, mikä voi
viedä runsaasti aikaa. Erityisesti lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden rekisteröiminen ja tarpeellisten lupien saanti
on aikaa vievä prosessi. Tilanne on ollut helpottumaan päin viime vuosina. Myös erilaisten tuotenäytteiden
maahantuonti on osoittautunut ongelmalliseksi useille yrityksille. SPS-kysymyksillä on tulevaisuudessa yhä
suurempi merkitys, mikäli Suomen luonnosta saatavia raaka-aineita sisältäviä tai terveysvaikutteisia elintarvikkeita yritetään tuoda myös Meksikon markkinoille.
Julkiset hankinnat jakautuvat yhtäältä liittovaltion hankintoihin ja toisaalta osavaltioiden ja kuntien hankintoihin. Jälkimmäisten osalta kukin osavaltio määrittelee oman hankintasäännöstönsä, joka usein suosii paikallisia
toimittajia. Liittovaltion hankinnat jakaantuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin hankintoihin. Edellisten osalta
vaaditaan vähintään 50 prosenttista kotimaisuusastetta. EU-yrityksille annetaan vapaakauppaa koskevan sopimuksen perusteella suurin piirtein sama pääsy kuin NAFTA-maiden yrityksille. Voidaan sanoa, että koko maan
julkisista hankinnoista (mukaan lukien valtionyhtiöt) EU-mailla on pääsy 70–80 prosenttiin.
Investointien sääntely liberaalia
Investointien sääntelynormisto on kansainvälisellä mittapuulla varsin liberaali. Ulkomaisia investointeja koskeva investointilaki sallii ulkomaisen investointipääoman liittämisen osaksi kaikkien yritysten osakepääomaa. Laki
sallii erityyppisten käyttöomaisuuksien oston, uusien taloudellisten aktiviteettien aloittamisen sekä uusien
tuotantomallien lanseeraamisen. Laki sallii myös uusien yritysten avaamisen ja johtamisen sekä vanhojen
laajentamisen ja uudelleen sijoittamisen. Uudet reformit sallivat ulkomaiset investoinnit myös energia-, tv- ja
radiotoiminnan sekä televiestinnän sektoreilla, jotka aiemmin olivat tarkoin suojattuja.
Kannustinohjelmat vaihtelevat osavaltioittain. Meksikoon investoimista harkitsevan yrityksen kannattaa ehdottomasti tehdä tarkka ja laaja selvitys eri osavaltioiden tarjoamista ehdoista ja kannustimista ja kilpailuttaa
niitä keskenään, kuten myös ottaa selville osavaltion sopivuus liiketoiminnalle (alihankkijaverkosto, työvoiman
koulutus ja saatavuus, logistiikka ja tuotantokustannukset). Meksikossa toimivien ulkomaisten yritysten tuotto
on saman valtionverotuksen alla kuin vastaavien meksikolaisten yritysten tuotto.
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Meksiko Latinalaisen Amerikan paras Doing Business -vertailussa
Meksiko sijoittuu sijalle 38 (/189) Maailmanpankin Doing Business 2016–vertailussa (+1 sija edellisvuoteen
verrattuna). Sijoitus on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen paras. Kauppaa hankaloittavien rajoitteiden
suhteen tilanne on useisiin muihin kasvaviin markkinoihin verrattuna varsin hyvä. Suomen ulkoasiainministeriön syksyllä 2012 teettämässä suomalaisyrityksille suunnatussa kaupanestekyselyssä Meksikoa koskevia
esteitä ilmoitettiin vain kuusi. Esimerkiksi Brasilian osalta esteitä ilmoitettiin 60.
Liiketoimintaa vaikeuttavina tekijöinä on pidetty muun muassa byrokratiaa, kilpailun puutetta, kallista energiaa sekä vaativaa työlainsäädäntöä. Monet ongelmat koskevat myös meksikolaisia yrityksiä, eikä kyse ole siten
kaupan teknisistä esteistä tai syrjinnästä, joka kohdistuisi vain ulkomaisiin yrityksiin. Käynnissä olevien reformien on määrä puuttua useisiin näistä ongelmakohdista.

Yleisarvio
Meksikon rakenteellisten uudistusten toimeenpano on sujunut tiukkojen aikapaineiden alla ja yhteiskunnan
ristiriitaisten intressien paineessa kiitettävästi. Toimeenpano on vasta alussa ja talousvaikutukset näkyvät myöhemmin. Kriittistä reformien onnistumisen kannalta on, kuinka tehokkaasti, läpinäkyvästi ja määrätietoisesti
ne toteutetaan. Suomalaisten yritysten kannalta oikea aika katsoa Meksikoon on kuitenkin jo nyt.
Öljynhinnan lasku syö vuoden 2016 talouskasvua, pakottaa valtion säästöihin ja painaa Pemexin sekä mahdollisesti koko teollisuudenalan näkymiä jatkossakin. Reformit herättävät kuitenkin positiivisia odotuksia talouden
kehittymisen suhteen. Meksikon poliittinen tilanne on vakaa, mutta korruptio, järjestäytynyt rikollisuus, heikot
instituutiot ja oikeusvaltion puute ovat kroonisia ongelmia. Hallitus on osoittanut halua puuttua ongelmiin,
mutta muutokset ovat parhaimmillaankin hitaita.
Meksikon maantieteellinen sijainti ja laaja vapaakauppasopimusverkosto ovat merkittäviä etuja. Meksikossa
on edullinen ja varsin koulutettu työvoima, 120 miljoonaa asukasta ja runsaasti luonnonvaroja. Makrotalouden
tila on hyvä, inflaatio pysynyt alhaalla ja maan luottokelpoisuus kunnossa. Moniin muihin kasvaviin markkinoihin verrattuna Meksikon liiketoimintaympäristö on varsin suotuisa ja toimiva. Parhaaksi koettu tapa toimia
Meksikon markkinoilla on huolella valitun paikallisen edustajan kautta.
Kiinnostus Meksikoa kohtaan on nousussa, mikä on näkynyt Team Finlandille osoitettujen tiedustelujen määrän lisääntymisenä sekä maahan suuntautuvien erilaisten kaupallisten matkojen määrän kasvuna. Meksikossa
onkin näköpiirissä erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille useilla sektoreilla, joita ovat esimerkiksi
tieto- ja viestintäteknologia (ICT), meriteollisuus, vihreä talous (cleantech, uusiutuva energia, jätesektori, vesi),
koulutus, kaivosteknologia, metsä- ja selluteknologiat sekä terveydenhuolto ja hyvinvointi.
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Pääkaupunki ........................................................................................................................ Lima
Väkiluku ........................................................................................................................ 30,4 milj.
BKT ..................................................................................................................... 179.9 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................12,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........... 7 % | 34.5 % |58.5 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 6.1 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................78.6 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Peru on kuulunut Latinalaisen Amerikan dynaamisimpiin talouksiin viimeisen vuosikymmenen ajan, ja sen talouskasvun odotetaan ohittavan useimmat alueen maat myös seuraavan viiden vuoden ajan. Vastuullisen makrotalouden ohjauksen lisäksi Perun talouskasvua selittää
pitkään jatkunut poliittinen konsensus siitä, että alueellisen integraation syventäminen ja vientimarkkinoiden laajentaminen lukeutuvat maan ykkösprioriteetteihin. Helmikuussa 2016 allekirjoitetun TPP-sopimuksen myötä Peru liittyi osaksi maailman suurinta vapaakauppa-aluetta,
joka edustaa 800 miljoonaa kuluttajaa ja kattaa 40 prosenttia maailmantaloudesta, 30 prosenttia
maailman vientikaupasta ja 25 prosenttia maailman tuontikaupasta. Perulle tämä sopimus on
erittäin tärkeä myös poliittisesti, sillä sen toivotaan toimivan ensimmäisenä kimmokkeena kohti
kaikki APEC-maat kattavaa vapaakauppasopimusta. Vaikka Kiinan talouden jäähtyminen ja
matalat raaka-ainehinnat ovat hidastaneet kaikkien alueen maiden kasvua, Peru on sietänyt
ulkoiset paineet poikkeuksellisen hyvin, ja onnistunut jatkamaan maltillista kasvuaan 2-3 prosentin vuosivauhdilla. Maa menestyy hyvin erilaisissa investointisuojaa ja investointi-ilmapiiriä
koskevissa kansainvälisissä vertailuissa ja sen kaivosvarannot lukeutuvat maailman suurimpiin. Ei olekaan mikään yllätys, että yhä useampi suomalainen kaivosalan yritys on päättänyt
asettautua vakituisesti Peruun. Myös Team Finland Kaivosalan kasvuohjelma on valinnut sen
yhdeksi viidestä prioriteettimaastaan koko maailmassa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Harva Perussa vieraileva liikemies tulee tänä päivänä ajatelleeksi, että vielä 1980-luvulla maassa vallitsi poliittinen ja taloudellinen sekasorto, terrori-iskuineen ja hyperinflaatioineen. Vain muutamassa vuosikymmenessä
tilanne on saatu käännettyä päälaelleen, ja tänä päivänä Peru nähdään yhtenä maailman kiinnostavimmista
kaivosmarkkinoista ja -investointikohteista.
Perun kaivosvarannot lukeutuvat maailman suurimpiin ja se on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin hopean
tuottaja ja kolmanneksi suurin kuparin tuottaja. Joidenkin arvioiden mukaan Peru voisi saavuttaa toisella sijalla
olevan Chilen tuotantotason jo vuoteen 2030 mennessä. Kuparin ja hopean ohella kasvavia investointikohteita
ovat kullan, raudan ja lyijyn tuotanto. Perun kaivossektorille sijoitettiin vuonna 2015 noin 7,5 miljardia dollaria,
mikä nostaa kaivosinvestointien kokonaisarvon jo 56 miljardiin dollariin. Vuoden 2016 alun hyviin uutisiin lukeutui kiinalaisen jätti-investoinnin, ”Las Bambasin”, kuparin tuotannon käynnistyminen pitkän odotuksen jälkeen.
Mika Koskinen toimii Suomen suurlähettiläänä Perussa, Maria Ruuskanen toimii kaupallis-taloudellisten ja poliittisten asioiden
koordinaattorina Suomen Liman suurlähetystössä ja Klaus Lüttjohann toimii Senior Advisorina Finpron Liman toimistossa.
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Merkkinä nousukaudesta, rannikon nopeasti kasvaviin kaupunkeihin on noussut liikekeskuksia ja ostoskeskuksia kuin sieniä sateella, ja pääkaupunki Lima tuntuu isännöivän joka vuosi jonkin maailmanluokan tapahtuman,
viimeisimpinä COP-20 ilmastokokous (2014) ja Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n
vuosikokous (2015). APEC:in vuosikokousta vietetään myöhemmin tänä vuonna. Vierailijat ihailevat kilpaa Perun kulttuuririkasta historiaa, monimuotoista luontoa ja herkullista keittiötä, joka on nostanut Liman yhdeksi
tämän hetken muodikkaimmista kulinaristisista pääkaupungeista. Myös kansainvälinen muotiteollisuus on
innostunut Andien perinteisistä materiaaleista, käsityötaidosta ja kuoseista, joita yhdistellään moderneihin
elementteihin New Yorkin muotiviikoilla ja Voguen kansissa.
Kasvava maailmanlaajuinen kiinnostus Perua ja perulaisia tuotteita kohtaan on pyritty hyödyntämään erilaisten vapaakauppasopimusten avulla, jotka kattavat tänä päivänä jo 95 prosenttia maan vientikaupasta ja
tukevan maan talouskasvua noin 1-2 prosentilla vuodessa. Tärkeitä kauppakumppaneita ovat Kiina, Yhdysvallat,
Brasilia, Kanada, Japani ja EU. Tärkeimmät vientiartikkelit ovat kupari, kulta, hopea, sinkki, tekstiilit ja kalajauho. Tavoitteena on kuitenkin raaka-aineisiin pohjautuvan viennin monipuolistaminen (lisäarvon nostaminen)
uuden kansallisen teollistumissuunnitelman avulla.
Vastuullisen makrotalouden ohjauksen lisäksi Perun talouskasvua selittää pitkään jatkunut poliittinen konsensus siitä, että alueellisen integraation syventäminen ja vientimarkkinoiden laajentaminen lukeutuvat maan
ykkösprioriteetteihin. Perun entisen presidentin, Alan Garcían, aloitteesta perustettu Tyynenmeren allianssi on
herättänyt dynaamisella otteellaan ja kevyellä rakenteellaan runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Hankkeen
tarkkailijajäsenten joukko on kasvanut jo 42:een ja niihin lukeutuu myös Suomi. Toinen merkittävä hanke,
joka saatiin loppusuoralle helmikuussa 2016, on kahdentoista valtion allekirjoittama Tyynenmeren kauppakumppanuussopimus (Trans-Pacific Partnership, TPP). Vapaakauppa-alue tulee kattamaan noin 40 prosenttia
maailmantaloudesta. Perulle tämä sopimus on erittäin tärkeä myös poliittisesti, sillä sen toivotaan toimivan
ensimmäisenä kimmokkeena kohti kaikki APEC-maat kattavaa vapaakauppasopimusta.
Vastuullista makrotalouden ohjausta
Lukuisista vapaakauppasopimuksista huolimatta, Perun vientikauppaan on vaikuttanut viime vuosina voimakkaasti kansainvälinen taloustilanne, erityisesti Kiinan talouden jäähtyminen ja matalat raaka-aineiden
hinnat, mikä näkyi vuonna 2015 vientikaupan ennätyslaskuna (15 prosenttia). Kaiken kaikkiaan vientikauppa
on laskenut jo neljä perättäistä vuotta. Suhteessa naapurimaihin Peru on kuitenkin sietänyt ulkoiset paineet
poikkeuksellisen hyvin, ja onnistunut jatkamaan maltillista kasvuaan 2-3 prosentin vuosivauhdilla.
Vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa Perun kannalta on ollut ratkaisevaa viime vuosituhannen lopulta
saakka harjoitettu vastuullinen makrotalouden ohjaus ja julkisen talouden hoito. Raaka-aineiden supersyklin
päättymisestä huolimatta Perun valuutta (sol) on pitänyt asemansa alueen vakaimpana valuuttana ja maan
luottoluokitus on monia naapurimaita korkeampi (A3/ Moody’s ja BBB+/S&P). Perulla on myös valuuttavarantoja yli 60 miljardia dollaria (30 prosenttia bruttokansantuotteesta), mikä on yksi korkeimmista luvuista
nousevien talouksien keskuudessa. Nämä merkittävät valuuttavarannot mahdollistavatkin nyt maltillisen
julkisen elvytyksen.
Arviot ensi vuoden talouskasvusta liikkuvat 3-4 prosentin välillä, mikä on alueen korkein ennuste. Perun keskuspankin mukaan 3,4 prosentin kasvu riittäisi köyhyyden vähentämiseen ja neljän prosentin kasvu riittäisi
parantamaan työllisyyttä. Perun keskipitkän aikavälin kasvupotentiaali riippuu kuitenkin pitkälti siitä, saadaanko maan alhaista tuottavuuden tasoa parannettua. Tuottavuutta nakertavat tällä hetkellä erityisesti väestön
heikko koulutustaso. Lisäksi puutteellinen infrastruktuuri (liikenneverkko, sähkönjakelu), suuret kehityserot
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Peru nähdään yhtenä maailman
kiinnostavimmista kaivosmarkkinoista
ja -investointikohteista.
iStock.com/SlobodanMiljevic
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maaseudun ja kaupunkien välillä, liiallinen byrokratia, suuria investointihankkeita viivästyttävät sosiaaliset ja
ympäristökonfliktit sekä laajalle levinnyt harmaa talous (70 prosenttia) asettavat omat haasteensa positiiviselle talouskehitykselle.
Kiinnostavat markkinat suomalaisyrityksille
Maailmanpankin liiketoiminnan helppoutta mittaavan vertailun mukaan Peru on Kolumbian ohella yksi Latinalaisen Amerikan yritysystävällisimpiä maita, heti Chilen ja Meksikon jälkeen. Vaikka Suomella ei ole kovin
merkittäviä investointeja Perussa, maassa toimii vakituisesti jo lukuisia suomalaisyrityksiä, kuten Metso, Outotec, Konecranes, Pöyry, Nokia Networks, Normet, Lamor, Wärtsilä ja Robit, joista pääosa edustaa kaivossektorille suunnattuja puhtaita teknologioita ja -ratkaisuja. Lisäksi noin 25 suomalaisyrityksellä on paikallinen
myyntiedustaja Perussa (muun muassa Vaisala, Kone, Oilon, Kemira, Ruukki, Rahapaja ja UPM). Kaivosjätti
Metso, joka avasi hiljattain huoltokeskuksen Arequipaan ja kumitehtaan Limaan, teki vuonna 2015 alueen
parhaan tuloksensa Perussa.
Vaikka maiden välinen kauppa on Suomelle voimakkaasti alijäämäistä, oli vuoden 2015 kehitys positiivinen
suomalaiselle vientikaupalle, joka ylsi 77 miljoonaan euroon. Perun vienti Suomeen puolestaan laski lähes
kolmanneksella, 180 miljoonaan euroon. Tätä ilmiötä selittää raaka-ainehintojen lasku. Suomen tärkeimmät
vientisektorit Peruun ovat paperi ja kartonki, kaivos-, informaatio- ja sairaalateknologia sekä sähköntuotantolaitteet. Perusta tuodaan pääasiassa kuparia ja sinkkiä, sekä jonkin verran hedelmiä, kahvia ja tekstiilituotteita.
Suomalaisyritysten kannalta mainitsemisen arvoinen asia on se, että nykyhallitus on ilmoittanut haluavansa
kehittää Perun kaupallista metsäsektoria voimakkaasti. Pitkän aikavälin tavoitteena on istutusmetsien lisääminen ja metsäteollisuustuotteiden jalostusasteen nostaminen. Metsäsektorin tämän hetkinen osuus Perun
bruttokansantuotteesta on yksi prosentti. Hallituksen tavoitteena on nostaa se kolmeen prosenttiin vuoteen
2021 mennessä. Suomi on saanut paljon positiivista näkyvyyttä metsäsektorin asiantuntijamaana alueellisen,
kestävään metsätalouteen keskittyvän kehitysyhteistyöohjelmansa myötä. Lisäksi Suomen tuella käynnistettiin
Perun kansallisen metsäinventaarion toteutus.
Muita suomalaisyritysten kannalta kiinnostavia sektoreita ovat uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus, ympäristöteknologia, offshore- ja meriteollisuus, terveys ja hyvinvointi, opetus- ja koulutussektori, elintarviketeollisuus sekä tietoturva- ja IT-ala. Ympäristöteknologian alalla suomalaisyrityksistä sai vuonna 2016 runsaasti
näkyvyyttä porvoolainen Lamor, joka palkattiin puhdistamaan öljyvuodon aiheuttamaa laajaa vahinkoa Perun
Amazoniassa. Tapaus sai runsaasti julkisuutta kansainvälisessä mediassa ja nosti Suomen profiilia ympäristösektorilla. On myös hyvä huomata, että Peruun on viime vuosina kasvanut merkittävä keskiluokka, joka vaatii
entistä parempia koulutus- ja terveyspalveluita. Tämä kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös näiden alojen suomalaisyrityksille.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Perussa koettiin vuosina 2002-2012 ennätyksellinen talouskasvun kausi, jolloin keskimääräinen kasvu ylsi huimaan 6,4 prosenttiin. Tämä ilmiö, jota ei keskeyttänyt edes vuoden 2009 kansainvälinen finanssikriisi, nosti
maan lyhyessä ajassa terrorismin leimaamasta kehitysmaasta ulkomaisten sijoittajien suosikiksi, ”Latinalaisen
Amerikan tiikeriksi”. Vuoden 1993 perustuslakiuudistusta ja talouden avautumista ovat seuranneet lukuisat
kaivosalan investoinnit, joiden myötä maan bruttokansantuote on kolminkertaistunut lyhyessä ajassa. Ennätyskasvu on edesauttanut köyhyyden ja eriarvoisuuden vähenemistä, luoden maahan uuden, merkittävän
keskiluokan.
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Suomen ja Perun välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus
2000-luku on merkinnyt Perulle myös poikkeuksellista poliittisen vakauden kautta. Edustuksellista demokratiaa
on vahvistettu, hallintoa on hajautettu ja vallankaappauksilta on vältytty. Radikaalia vaalikampanjaa vuonna 2011 vetänyt vasemmistopresidentti Ollanta Humala on osoittautunut maltilliseksi pragmaatikoksi, joka
on jatkanut edellisten presidenttien vapaakauppaa tukevalla linjalla. Peru on saavuttanut Humalan kaudella
useita YK:n vuosituhattavoitteita ennätysajassa, mukaan lukien köyhyyden puolittuminen ja lapsikuolleisuuden vähentyminen kahdella kolmasosalla. Lisäksi talouskasvu on ollut vähintään maltillista ja julkisen velan
osuus bruttokansantuotteesta on laskenut 20 prosenttiin. Normatiivisiin uudistuksiin ovat lukeutuneet uusi
virkamieslaki, uusi opettajalaki sekä uusi yliopistolaki, joilla on pyritty perustavanlaatuiseen koulutussektorin
reformiin. Eriarvoisuuteen on puututtu muun muassa perustamalla uusi kehitysministeriö, joka ajaa kaikkein
haavoittuvaisimpien ryhmien asiaa, sekä erilaisin sosiaalisin ohjelmin, joista onnistuneimpana pidetään Beca
18 –stipendiohjelmaa vähävaraisille ja lahjakkaille opiskelijoille.
Kansainvälisen profiilin nosto on merkinnyt myös sitä, että Peru on voinut ensi kertaa haaveilla OECD-jäsenyydestä, jonka toivotaan toteutuvan vuoden 2021 juhlavuoteen (Perun itsenäisyyden 200-vuotisjuhla) mennessä.
Asiantuntija-arvioiden mukaan Perulla on strategisen sijaintinsa ja historiallisen Callaon satamansa vuoksi
hyvät edellytykset nousta Tyynenmeren alueen yhdeksi logistiseksi solmukohdaksi, edellyttäen, että maan
infrastruktuuria kehitetään voimakkaasti.
Korruptio, heikot instituutiot ja muut yhteiskunnalliset haasteet
Koko 2000-luvun jatkuneesta talouskasvusta, demokratian vakiintumisesta ja köyhyyden puolittumisesta huolimatta (21,8 prosenttia vuonna 2015), Perulla on edelleen merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita ratkaistavanaan. Alueellinen eriarvoisuus on huomattavaa ja maaseudun väestöstä jopa 46 prosenttia asuu köyhyysrajan
alapuolella. Vaikka väestön nuorta keski-ikää pidetään positiivisena kilpailuetuna, yleinen koulutustaso on heikko ja maan tuottavuuden taso on alhainen. Kansainvälinen huumekauppa ja siihen kytkeytyvä järjestäytynyt
rikollisuus on laajalle levinnyttä. Amazonin sademetsää uhkaavat laittomat hakkuut ja laiton kaivostoiminta,
ja sisäisen turvattomuuden hinnaksi arvioidaan jo 4,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Lisäksi korruption
vaikutukset kansantalouteen arvioidaan jopa 11 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisiksi, mikä vastaa noin
kahdeksaa prosenttia bruttokansantuotteesta. Onkin hälyttävää huomata, että yli 80 prosenttia perulaisista
pitää oikeusjärjestelmäänsä korruptoituneena ja tehottomana.
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Kaikkien näiden ilmiöiden kohdalla läpileikkaavaksi teemaksi nousee julkisten instituutioiden heikkous. Yhden
henkilön ympärille nousevat poliittiset liikkeet eivät ole kykeneviä pitkän tähtäimen konsensuspolitiikkaan.
Heikot poliisivoimat ovat herkkiä korruptiolle eikä niillä ole uskottavuutta kansalaisten silmissä. Oikeuslaitosta
pidetään mielivaltaisena ja parlamenttia hyvä-veli-verkostona. Julkisten instituutioiden heikkous heijastuu
myös talouselämään, sillä sen arvioidaan heikentävän Perun kilpailukykyä huomattavasti. Maailman talousfoorumin kilpailukykyindeksi (GCI) 2015-2016 sijoittaa Perun tällä hetkellä sijalle 69/140, mikä merkitsee laskusuhdannetta edellisiin vuosiin verrattuna (sijat 61 ja 65). Tässä vertailussa Perun vahvuuksiksi luetellaan
muun muassa makrotaloudellinen ympäristö, hyödykemarkkinoiden tehokkuus ja markkinoiden koko, kun taas
merkittävimpinä heikkouksina pidetään julkisia instituutioita, innovointikykyä ja teknologista kehitystä. Perussa olisikin runsaasti kysyntää suomalaiselle osaamiselle, muun muassa teknisen avun, asiantuntijavierailujen
ja teknologiansiirron muodossa.
Pedro Pablo Kuczynki –niukalla vaalivoitolla Perun presidentiksi
Kesäkuussa 2016 pidettävien presidentinvaalien voittajaksi selviytyi niukalla äänienemmistöllä (50,12%/49,88%)
Pedro Pablo Kuczynski (entinen Maailmanpankin ekonomisti ja talousministeri). Pedro Pablo Kuczynski voitti vaalit äärimmäisen niukasti: ero kandidaattien välillä oli äänissä noin 40.000 kpl (äänestäneitä oli näissä vaaleissa noin 17 miljoonaa; äänioikeutettuja reilut 22 miljoonaa). Vaalituloksen kerrotaan olevan tiukin
Latinalaisessa Amerikassa 25 vuoteen. Niukasti hävinneen Keiko Fujimorin kohtalon ratkaisi hyvin suurella
todennäköisyydellä Perussa edelleen voimakkaasti vaikuttava antifujimorismi, Keikon isän Alberto Fujimorin
presidentinkaudella syntynyt yhteiskunnallinen liikehdintä, joka vastustaa fujimorismia Alberton hallitukseen
liitettyjen korruptio- ja ihmisoikeusrikosten vuoksi. Keiko Fujimorin vakuuttelut poliittisesta eronteosta isäänsä
eivät riittäneet vakuuttamaan perulaisia näissä vaaleissa. Juuri antifujimorismin vuoksi myös Frente Amplio–
vasemmistopuolue asettui vaalien loppumetreillä uusliberalistista talouspolitiikkaa ajavan Kuczynskin taakse.
Haastavaksi Pedro Pablo Kuczynskin (PPK) hallituksen aseman tekee se, että kongressin enemmistö on Keiko Fujimorin puolueen Fuerza Popularin edustajia (73/130). Kuitenkin verrattuna esimerkiksi vielä vallassa olevaan
presidentti Ollanta Humalaan Pedro Pablo Kuczynski on huomattavasti kokeneempi: hänellä on kokemusta
ministerin viroista, mutta myös yritys- ja mediakokemusta. Lisäksi PPK:n ydinporukkaan kuuluu entisiä kokeneita ministereitä ja varaministereitä. Fuerza Popular on vakuuttanut toimivansa demokraattisena ja vastuuntuntoisena oppositiopuolueena kongressissa.
Kuczynskin hallituksen talousministerinä tulee toimimaan ekonomisti Alfredo Thorne. Hän on valmistunut
taloustieteiden maisteriksi Cambridgesta ja tohtoriksi Oxfordista. Hän on oman konsulttiyrityksensä Thorne
& Associates:n lisäksi työskennellyt muun muassa Maailmanpankin asiantuntijana kahdeksan vuotta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Peru on sijoittunut jo pitkään hyvin erilaisissa liiketoiminnan helppoutta vertailevissa tutkimuksissa. Vähintään
viiden miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointi (kaivos-, maakaasu- ja öljysektorille vaaditaan kymmenen
miljoonaa dollaria) takaa ulkomaiselle sijoittajalle laajan oikeussuojan (muuttumaton verotus, pysyvät työlainsäädännön ehdot, tasapuolinen kohtelu ulkomaisille ja kotimaisille sijoittajille, valuuttavapaus ja välimiesmenettely) kymmenen vuoden ajaksi. Investointisuojan takaa vuoden 1993 perustuslaki.
Vaikka lainsäädännöllinen kehikko ulkomaankaupan ja investointien edistämiseen on siis hyvä, ulkomaiset
yritykset kärsivät valitettavan usein turhasta byrokratiasta, joka voi pahimmillaan viivästyttää hankkeiden
käynnistymistä tai etenemistä. Perussa sovelletaan tällä hetkellä yli 600 000 erilaista normia. Tarpeettoman
byrokratian kitkeminen nousseekin korkealle seuraavan hallituksen agendalla.
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Byrokraattiset kaupanesteet mainitaan myös eurooppalaisten yritysten puolelta suurimmaksi kahdenvälistä kauppaa hidastavaksi tekijäksi. Erityisesti maataloustuotteita Peruun vievät eurooppalaiset yritykset ovat
kohdanneet tuskastuttavan hitaita terveys- ja hygieniasäännösten soveltamisia, EU:n kanssa solmitusta vapaakauppasopimuksesta huolimatta. Eurooppalaisten yritysten kohtaamia byrokraattisia kaupanesteitä pyritään ajamaan alas Euroopan komission tasolla, kahdenvälisissä teknisissä työryhmissä, sekä paikallisesti,
ulkomaanedustustojen toimesta.
Uusi metsälaki tukee metsäsektorin kaupallista kehittämistä
Perun mittavasta pinta-alasta 53 prosenttia on metsien peitossa, mikä tarkoittaa sitä, että Perun metsävarat
ovat kymmenenneksi merkittävimmät koko maailmassa ja toiseksi merkittävimmät Etelä-Amerikassa, heti Brasilian jälkeen. Noin 92 prosenttia Perun metsävaroista sijaitsee Amazonin valuma-alueella, maan koillisosassa,
lähellä Kolumbian, Brasilian ja Ecuadorin rajaa. Noin 83 prosenttia metsäalueista on valtion omistuksessa, loppujen ollessa yksityisessä tai yhteisöomistuksessa. 68 miljoonan hehtaarin metsävaroista noin 33,3 miljoonaa
hehtaaria on korvamerkitty jatkuvaan tuotantoon. Käytännössä tuosta määrästä vain hieman yli puolet, 18,7
miljoonaa hehtaaria, on allokoitu puuteollisuuden toimijoille.
Istutusmetsä-tyyppinen tuotanto muodostaa toistaiseksi vain hyvin pienen osan Perun metsäteollisuudesta
(alle 300 000 ha). Valtavista metsävaroista huolimatta, Perun metsäteollisuus onkin toistaiseksi melko kehittymätön verrattuna esimerkiksi naapurimaa Chileen. Vertailun vuoksi todettakoon, että kun 68 miljoonan
metsähehtaarin Perussa metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on alle yksi prosenttia, 16,2 miljoonan
metsähehtaarin Chilessä vastaava osuus on yli kolme prosenttia. Yksi merkittävimmistä eroista maiden välillä
on se, että Chilen metsäsektori nojaa voimakkaammin plantaasi-tyyppiseen metsänhoitoon, kun taas Perussa
ovat tyypillisiä pitkän aikavälin konsessiot, jotka ovat työintensiivisempiä, mutta jotka voivat tuottaa laadukkaampia puulajeja ja mahdollistaa kestävämmän luonnonmetsien hoidon. Sektorin pullonkauloja on selvitetty
myös Suomen tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden avulla.
Viimeisen vuoden aikana paikallinen tuotantoministeriö on alkanut kiinnittää uudella tavalla huomiota metsäsektorin edustamaan potentiaaliin, kun pohditaan keinoja Perun tuotantomatriisin monipuolistamiseksi.
Johtopäätöksenä on todettu, että plantaasi-tyyppisen metsänhoidon puuttuminen estää Perua lukeutumasta maailman johtaviin metsämaihin. Toisin sanoen, Peru voisi tulevaisuudessa olla samalla tasolla Suomen,
Brasilian ja Chilen kanssa, mikäli se seuraisi näiden maiden esimerkkiä ja lisäisi metsänviljelykapasiteettiaan.
Uudistunut metsälaki (2014) pyrkii edistämään metsäsektorin kaupallista kehittämistä, tekemällä eron luonnonmetsien ja istutusmetsien hyödyntämisen välille. Tämä helpottaa puuraaka-aineen saatavuutta. Lisääntyvien metsäplantaasien myötä syntyvät myös markkinat puunkorjuu- ja jalostusteknologialle, mikä edustaa
kiinnostavia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.
On myös hyvä huomata, että vuosina 2011-2015 toteutetut, Suomen ulkoministeriön rahoittamat metsäalan hankkeet (kuten kansallisen metsäinventaarion toteuttaminen, taimien jalostaminen) ovat lisänneet
suomalaisen metsäosaamisen tunnettuutta Perussa, luoden ainutlaatuisen pohjan kaupallisten suhteiden
syventämiselle myös tällä sektorilla.
Alhainen sähkön hinta hidastaa uusiutuvien energiamuotojen läpilyöntiä
Perun yli vuosikymmenen jatkunut vahva talouskasvu on johtanut myös energiantuotannon voimakkaaseen
kasvuun. Vuosina 2002-2012 Perun kansallinen energiantuotanto kasvoi 86 prosenttia, eli keskimäärin 6,4
prosentin vuosivauhtia. Suurin syy energian tuotannon kasvuun on ollut energiaintensiivinen kaivosteollisuus,
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mutta myös kaupungistuminen ja palvelusektorin kasvu ovat lisänneet energian tarvetta. Nykyinen energiamatriisi perustuu vahvasti maakaasuun ja vesivoimaan. Pienen, jäljelle jäävän osan muodostavat öljy, hiili ja
uusiutuvat energialähteet.
Uusiutuvilla energiamuodoilla, joiksi Perussa luetaan aurinko- ja geoterminen energia, tuulivoima, biomassa,
alle 20 MW:n vesivoimalat sekä aaltoenergia, arvioidaan olevan suuri potentiaali Perussa. Toistaiseksi tuosta
potentiaalista on kuitenkin hyödynnetty vain murto-osa. Kannustimet investoida uusiutuviin energioihin ovat
olleet heikot alhaisen sähkön hinnan vuoksi. Energiatarpeen kasvaessa sähkön hinnan uskotaan kuitenkin
nousevan. Hallituksen julkaisemassa energiasuunnitelmassa vuosille 2010-2040 mainitaan lisäksi pyrkimys
energiaomavaraisuuden ja –tehokkuuden lisäämiseen. Erityisesti teollisuusyritykset, kuten kaivosyhtiöt, haluaisivat olla omavaraisempia energiantuotannossa. Toisaalta, teknologian kehittyminen ja halpeneminen
lisäävät auringolla ja tuulella tuotetun energian houkuttelevuutta erityisesti maaseuduilla ja alueilla, joilla ei
ole pääsyä sähköverkkoon.
Viime vuosina Perun energia- ja kaivosministeriö (MINEM) on säätänyt useita lakeja ja säädöksiä, jotka sisältävät erilaisia investointeja helpottavia toimia, kuten arvonlisäveron palautuksen. Vuonna 2008 säädetyn uusiutuvia energiamuotoja koskevan lain (Decreto Legislativo 1002) mukaan viisi prosenttia kansallisen sähköverkon
(SEIN) tuottamasta sähköstä tulee tuottaa uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi uusiutuvaa energiaa koskevien
hankkeiden edistämiseksi on järjestettävä vähintään kahden vuoden välein julkinen tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun järjestää OSINERGMIN yhteistyössä energia- ja kaivosministeriön (MINEM) kanssa. Kaikille hankkeille
taataan pääsy valtakunnan verkkoon (SEIN). Lisäksi laki sisältää syöttötariffeja koskevan kohdan, jonka mukaan
ei-perinteistä uusiutuvaa energiaa (ml. tuuli-, aurinko- ja aaltovoima, geoterminen energia ja pienvesivoima)
tuottavat yritykset saavat vuosittaisen korvauksen/kannustimen, joka lasketaan OSINERGMIN:in asettaman
perustariffin ja Spot –markkinoiden marginaalikustannusten erotuksena, taaten hankkeille vähintään 12 prosentin kannattavuuden. Tarjouskilpailussa määräytyneet tariffit energialle ovat voimassa 20 vuotta. Viimeisin
uusiutuvien energiamuotojen tarjouskilpailu järjestettiin vuonna 2015.
Tyynenmeren allianssi ja TPP - uusi väylä Aasian markkinoille
Alueellinen integraatio ei ilmiönä ole uusi Latinalaisessa Amerikassa. Tyynenmeren allianssi ja TPP-sopimus
edustavat kuitenkin uutta, dynaamista linjaa, joka on herättänyt voimakasta kiinnostusta myös alueen ulkopuolella.
Meksikon, Kolumbian, Perun ja Chilen muodostaman strategisen vapaakauppa-alueen, Tyynenmeren allianssin,
yhtenä tärkeänä tavoitteena on taata porrastettu, ympärivuotinen maataloustuotanto Aasian markkinoita
varten. Allianssi edistää myös pörssimarkkinoiden integraatiota vuonna 2010 perustetun MILA:n kautta, joka
on jo noussut Latinalaisen Amerikan suurimmaksi pörssiksi, ohittaen Sao Paulon BM&F Bovespan. Kansainvälisestä kiinnostuksesta kielii se, että Allianssi on tähän mennessä hyväksynyt tarkkailijajäsenikseen jo 42
maata, mukaan lukien Suomen. Suomelle tarkkailijajäsenyys merkitsee yhä syvempien poliittisten siteiden
muodostumista dynaamiseen ja kasvavaan talousalueeseen, mikä tukee myös vienninedistämisponnisteluja.
Helmikuussa 2016 allekirjoitetun TPP-sopimuksen myötä Peru liittyi osaksi maailman suurinta vapaakauppa-aluetta, joka edustaa 800 miljoonaa kuluttajaa ja kattaa 40 prosenttia maailmantaloudesta, 30 prosenttia
maailman vientikaupasta ja 25 prosenttia maailman tuontikaupasta. Perulle sopimus merkitsee vapaakaupan
saavuttamista Australian, Uuden-Seelannin, Vietnamin, Malesian ja Brunein kanssa. Perulaisten ei-perinteisten
vientituotteiden, kuten kalasäilykkeiden, kvinoan, rypäleiden, parsan, puuvillavaatteiden ja korujen viennin
arvioidaan kasvavan sopimuksen myötä merkittävästi. Sopimus on Perulle myös poliittisesti hyvin merkittävä,
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sillä sen toivotaan toimivan alkusoittona koko APEC-alueen kattavalle vapaakauppasopimukselle. Peru isännöi
APEC-maiden huippukokouksen marraskuussa 2016.
Kaksinkertainen verotus
Peru on toistaiseksi solminut kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen vain Kanadan, Chilen, Brasilian,
Meksikon, Etelä-Korean, Sveitsin ja Portugalin kanssa. Uusia sopimuksia ei ole solmittu tällä hallituskaudella,
siitä huolimatta, että suurin ulkomainen investoija, Espanja, on sellaista peräänkuuluttanut. Myös neuvottelut
Suomen kanssa ovat olleet viime vuosina jäissä. Syy tähän on epäselvä, mutta sen arvioidaan liittyvän hallituksen omiin laskelmiin sopimuksen mukanaan tuomista taloudellisista haitoista ja hyödyistä. Uuden hallituksen
astuessa valtaan heinäkuussa 2016, kaksinkertaista verotusta estävää sopimusta pyritään taas edistämään
aktiivisesti korkean tason vierailuilla.

Yleisarvio
Peru on kuulunut alueen dynaamisimpiin talouksiin viimeisen vuosikymmenen ajan, ja sen talouskasvun odotetaan ohittavan useimmat Latinalaisen Amerikan maat myös seuraavan viiden vuoden ajan. Maan talousnäkymät näyttäytyvät kuitenkin aiempia vuosia mutkikkaampina, kasvavista ulkoisista paineista ja suhteellisen
kilpailuedun hiipumisesta johtuen. Tulevien vuosien kasvupotentiaali tuleekin olemaan hyvin riippuvainen
siitä, kuinka maan tuottavuuden tasoa saadaan parannettua. Kilpailukyvyn parantamiseen on panostettava
muun muassa koulutusta kehittämällä, julkishallinnon tehokkuutta ja instituutioita vahvistamalla, korruption
vastaisella työllä, panostamalla infrastruktuuriin sekä kehittämällä sellaista tiede- ja innovaatiopolitiikkaa,
joka todella tukee innovaatioiden syntyä. Ilman tätä kehitystä, menneiden vuosien huikeaa talouskasvua on
mahdoton enää saavuttaa.
Talouskasvun jatkuminen on puolestaan perusedellytys sille, että valtio voi panostaa sen yhteiskunnallisen
ja maantieteellisen eriarvoisuuden kitkemiseen, joka muistuttaa itsestään säännöllisesti lähes kahdensadan
sosiaalisen ja ympäristökonfliktin muodossa. Voidakseen jatkaa syrjäytymättömyyteen tähtäävää yhteiskunnallista kehitystä, Perun on nyt pystyttävä tuottamaan enemmän, tehokkaammin ja suuremmalla lisäarvolla.
Oman lisämausteensa tulevaisuudennäkymiin tuo Pedro Pablo Kuczynskin (PPK-puolue) vähemmistöhallitus.
Koska PPK:lla (puolue) on Perun kongressissa vain 18 kansanedustajaa (kongressissa on yhteensä 130 kansanedustajaa), yhteistyö muiden puolueiden kanssa on tärkeää. PPK on jo korostanut tätä yhteistyötä ja dialogia
muiden puolueiden kanssa. Fujimorin Fuerza Popular –puolueen vaalilistoilla oli paljon kutsuvieraita puolueen
jäsenistön ulkopuolelta. Politiikan asiantuntijat arvioivat Fuerza Popularin sisäistä koheesiota puutteelliseksi.
PPK:n (puolue) odotetaan etsivän temaattisia alliansseja Fuerza Popularin kanssa. Lakiesityksien läpiviemiseksi
se tarvitsee muiden tukea parlamentissa (48 ääntä puuttuu). Toisaalta Fuerza Popular pystyy mm. yksin hyväksymään lakeja, estämään presidentin matkoja (tarvitaan kongressin enemmistön hyväksyntä) ja antamaan
hallitukselle epäluottamuslauseen.
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AUSTRALIA
AUSTRALIA
Pääkaupunki ...............................................................................................................Canberra
Väkiluku ........................................................................................................................ 22,8 milj.
BKT .................................................................................................................... 1 241. mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................65,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.9 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ..........3.7% | 28.9% | 67.4%
Työttömyysaste ................................................................................................................. 6.2 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................89.4 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Australia on suuri mahdollisuus, jonka merkitys Aasian taloudessa kasvaa jatkuvasti. Suomen
taloussuhteita Australian kanssa määrittää yhä enemmän suomalaisten yritysten erinomainen
menestys maan markkinoilla. Vaikka vientiluvut kehittyvät kansainvälisten arvoketjujen määrääminä, samaan aikaan suomalaisten yritysten liikevaihto ja niiden tuottama lisäarvo kasvaa
tasaisesti. Australian väestö kasvaa yli 1,5 prosentin vuosivauhtia ja talouskasvu on tulevat
vuodet todennäköisesti 2,5 prosentin paremmalla puolella. Australia on vapaakauppasopimuksin integroitunut Intian–Tyynenmeren-talousalueeseen. Alueen jatkuvasti kasvava keskiluokka
on puhtaiden ja arvostettujen australialaisten tuotteiden ja palveluiden markkina. Sekä Australian oma kasvu että maan yhä vahvempi sitoutuminen Aasiaan ovat mahdollisuuksia myös
suomalaisille yrityksille esimerkiksi terveysteknologian, kaupunki-infrastruktuurin, energian,
pakkauksien ja nettipalveluiden saralla.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Australian talous jatkaa kasvuaan, vuoden 2015 kasvu oli 2,5 prosenttia. Economist Intelligence Unit (EIU)
ennustaa samansuuruista kasvua myös tuleville vuosille. Edellisestä lamasta on jo neljännesvuosisata.
Resurssibuumin lopun piti heilauttaa mineraaliviennistä riippuvaista Australiaa kunnolla, mutta maan talous
onkin osoittanut poikkeuksellista joustavuutta ja vastustuskykyä. Työttömyysaste ei ole noussut juuri yli kuuden prosentin ja talouskasvu jatkuu vakaana, vaikkakin hieman pitkäaikaisen trendin tasoa alempana.
Australian talouden vastustuskyvyn merkitystä ei voi vähätellä. Maa on kohdannut useita shokkeja viime aikoina: rautamalmin ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen romahdus, Kiinan kysynnän lasku,
kymmenientuhansien huippupalkattujen kaivostyöpaikkojen menetykset ja rajusti nousseet asuntojen hinnat
ovat esimerkkejä iskuista, jotka olisivat pudottaneet monet muut taloudet polvilleen. Australia ainakin toistaiseksi on selvinnyt kaikista ongelmista ilman työttömyyden kasvua ja merkittävää pudotusta talouskasvuun.
Kiinteistömarkkinakin vaikuttaa terveeltä, vaikka kalliilta.
Australian vastustuskyvyn ovat huomanneet myös investoijat. Ennen kaikkea aasialaisten investoijien kiinnostus maata kohtaan näyttää kasvavan jatkuvasti. Raaka-aineet ja puhdas ruoka houkuttelevat varsinkin kiina-

Antti Niemelä on Suomen Canberran suurlähetystön edustuston päällikön sijainen ja Team Finland -koordinaattori Australiassa
ja Uudessa-Seelannissa.
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laisia katsomaan Australian mahdollisuuksia. Kun maassa on samalla reilut 150 000 kiinalaista opiskelijaa, on
Australia myös tunnettu liiketoimintaympäristö kiinalaisille. Kiina onkin Australian suurin kauppakumppani.
Suomalaisille yrityksille Australia on pitkään ollut menestyksekäs markkina. Suurimmat suomalaiset yritykset
pyörittävät Australiassa satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa, suurin jopa yli miljardin euron liikevaihtoa.
Samat yritykset työllistävät suoraan tuhansia australialaisia. Lisäksi monelle suomalaiselle yritykselle Australia
on alueellinen päämaja. Kaikkiaan maassa toimii nelisenkymmentä suomalaisten yritysten tytäryritystä. Lisäksi
lähes 200 suomalaista yritystä on edustettuina Australiassa.
Suomalaiset yritykset tuottavat merkittävää lisäarvoa Australiassa. Vaikka suora kahdenvälinen kauppavaihto
on ollut laskusuunnassa, niin lisäarvonäkökulmasta katsottuna kauppa Suomen ja Australian välillä on merkittävää. Suomen suora vienti Australiaan ylittää edelleenkin reilusti 400 miljoonaa euroa. Laskusuunta johtuu
lähinnä siitä, että suomalaiset yritykset tuovat esimerkiksi puuta ja paperia enemmän muualta kuin Suomesta.
Kokonaisvolyymit eivät ole juuri laskeneet. Eli suomalaisyritysten vienti Ranskasta, Virosta, Liettuasta ja muualta tuottaa lisäarvoa Suomen talouteen.
Kansainväliset arvoketjut pakottavat katsomaan kahdenvälistä kauppaa täysin uudesta näkövinkkelistä – monen suomalaisyrityksen toiminta Australiassa tuottaa lisäarvoa myös laajemmalla alueella. Nämäkään luvut
eivät näy Suomen tullitilastoissa. Australian integraatio Aasian talouteen avaa merkittäviä lisämahdollisuuksia
lisäarvon luomiseen Australiassa myös suomalaisille yrityksille.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Aasian ( ja Oseanian) maista Australia on yhdessä Uuden-Seelannin kanssa vakain demokratia ja liiketoimintaympäristö. Vaikka Australian sisäpolitiikka ajoittain onkin sekasortoista, yhteiskunnan vakaus ja avoin suhtautuminen kansainväliseen kauppaan eivät ole uhattuina.
Heinäkuun 2016 vaaleissa australialaiset valitsivat poikkeuksellisesti sekä parlamentin alahuoneen että senaatin samanaikaisesti. Äärimmäisen tiukka vaali vahvisti entisestään maan poliittista kahtiajakoa. Kun vielä
senaatissa on liuta itsenäisiä edustajia, ei uusien lakiesitysten läpisaaminen ole helppoa. Monet australialaiset
liikemaailman edustajat kokevatkin, että maan politiikan voimakkaat vastakkainasettelut vaikeuttavat uudistusten tekemistä. Niinikään vain kolmen vuoden vaalikausi lisää poliittista epävarmuutta muutoin vakaassa
oikeusvaltiossa.
Liberaalipuolueen (Australian konservatiivit) vaaleihin johtaneesta Malcolm Turnbullista tuli pääministeri
syyskuussa 2015, kun hän syrjäytti Tony Abbottin puoluejohdosta parlamenttiryhmän epäluottamuslauseäänestyksessä.
Innovaatiopolitiikka
Turnbullin pääministerikauden alusta lähtien Australia on panostanut innovaatiorakenteiden kehittämiseen.
Lähtökohtana on ollut resurssitalouden muuttaminen idea- ja innovaatiotaloudeksi. Turnbullin sanoin: ”Tämä
on kaikkien aikojen innostavin aika olla australialainen.” Yhteistyö varsinkin Aasian avainmaiden kanssa on
tärkeä osa Australian suunnitelmaa.
Kiinan-vierailunsa yhteydessä huhtikuussa 2016 pääministeri Turnbull nosti innovaatio-, tiede- ja tutkimuspolitiikan ulko- ja talouspolitiikkansa keskiöön. Yhdessä Kiinan pääministeri Li Keqiangin kanssa hän julkisti
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”maailman ensimmäisen” yhteistyössä Kiinan kanssa avattavan innovaatioalueen. Tavoitteena on saada yrityksiltä yhteensä sadan miljoonan Australian dollarin sijoitukset Sydneyn New South Wales -yliopistoon rakennettavalle alueelle.
Osana kansallista innovaatio- ja tiedeohjelmaa (NISA, National Innovation and Science Agenda) Australia avaa
myös ”laskeutumisalustoja” startup-yrityksilleen kiinnostaville yhteistyö- ja rahoitusmarkkinoille. Israel, Yhdysvallat (Piilaakso), Kiina (Shanghai), Saksa (Berliini) ja Etelä-Korea ovat jo nimettyjä kohteita.
Innovaatiopolitiikan osalta Australian tavoitteet ovat kunnianhimoiset, onhan australialainen tutkimustyö laadukasta ja arvostettua maailmalla. Kotimaassa perinteet ovat kuitenkin jarruttaneet tieteen ja yritysmaailman
yhteistyötä - helppo mineraaliraha ja käsityöammattilaisten historiallinen korkea arvostus eivät ole kannustaneet bisnespuolta kehittämään uusia teknologioita. Australia onkin OECD-arvioiden mukaan heikoimpia maita
innovaatioiden kaupallistamisessa.
Suunnanmuutos vaatii siis myös asennemuutosta. Australian nuori (25-vuotias) innovaatiovaraministeri Wyatt
Roy tokaisikin Suomen suurlähetystön järjestämässä innovaatiofoorumissa, että ”tuotoksen kaivaminen maasta on niin viime vuosisadan juttuja”. Muutokseen Australia aikoo satsata vajaat 800 miljoonaa euroa neljän
vuoden aikana. Lisäsatsaus sijoitetaan neljän pääpilarin alle: riskinottamisen kulttuurin kehittämiseen, yritysten ja yliopistojen yhteistyön parantamiseen, osaamisen kehittämiseen ja parhaiden osaajien houkutteluun
Australiaan sekä valtion toiminnan ja hankintojen kehittämiseen esimerkkinä muille.

Sääntely-ympäristön kehitys
Australia ei enää ole syrjäseutu uudessa Intia–Tyynimerikeskisessä maailmassa. Erityisesti taloudessa ja kaupassa Australian rooli on yhä keskeisempi. Maailman suurin alueellinen vapaakauppasopimus, Tyynenmeren
kumppanuussopimus (TPP, Trans-Pacific Partnership), etenee kohti ratifiointia sekä Australiassa että 11 muussa
maassa. Sopimukset pääkauppakumppanien Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean ovat jo voimassa. Vuoden 2015
lopussa voimaantulleeseen Australia–Kiina-vapaakauppasopimukseen kohdistuu erityisen kovia odotuksia.
Kun vielä neuvottelut Indonesian kanssa saatiin uudelleen käyntiin ja keskustelut Intiankin kanssa etenevät
omaa hidasta tahtiaan, Australian vapaakauppasopimukset kattavat muutaman vuoden sisällä koko maailmantalouden keskiön.
Australia ja EU aloittavat omat neuvottelunsa vuonna 2017. Nämä neuvottelut ovat tärkeitä myös suomalaisille
yrityksille. Australia on monelle sillanpääasema koko Aasian talousalueelle. Lisäksi lähes kaikkien kilpailijoiden
markkinoillepääsy on jo vapaakauppasopimusten helpottamaa.
Yleisesti ottaen Australia on avoin talous. Perustullien lisäksi jäljellä on kuitenkin muutamia kauppaa haittaavia
käytänteitä, jotka voidaan purkaa vain vapaakauppasopimuksien avulla. Esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden
rajoitukset, polkumyyntisäädökset, tullimääräykset, design-suoja, julkiset hankinnat, ympäristölakien muutokset ja turvallisuusmääräysten osavaltiokohtaisuus ovat osa-alueita, joilla suomalaiset ja muut EU-maiden
yritykset ovat kohdanneet kaupanesteiksi muodostuneita tulkintoja ja käytänteitä.
Julkisten hankintojen osalta Australiasta on tulossa viimeinen teollisuusmaa joka liittyy maailmankauppajärjestön WTO:n julkisten hankintojen sopimukseen (GPA).
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Suomen ja Australian välinen kauppa
2011-2015
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Ongelmapuolella erityisesti Australian aktiivinen polkumyyntitutkintojen käyttö hiertää eurooppalaisia yrityksiä. Jotkut australialaiset yritykset käyttävät polkumyyntivalituksia selkeästi kilpailun välineenä. Myös usea
suomalainen yritys on ollut polkumyyntitutkintojen kohteena. Samaan aikaan Australian tuottavuuskomission
raportti keväällä 2016 ruoti polkumyynninvastaisia toimenpiteitä tylysti, koska muutokset polkumyyntitutkintoihin ovat haitanneet kauppaa ja näin aiheuttaneet maalle menetyksiä. Tuottavuuskomissio ei näe polkumyynninvastaisia toimenpiteitä kovin tehokkaina. Sen mukaan ne yleensä puolustavat yksittäistä yritystä
muun yhteiskunnan kustannuksella.
Vaikka luonnonvarat muodostavat myös tulevaisuudessa varsinkin Australian viennin perustan, talouskasvu
pitää hankkia muualta. Palvelut ovat yksi mahdollisuus. Kiinalaisten turistien määrä Australiassa on ylittänyt
jo miljoonan vuosivierailun rajapyykin. Koulutuspalvelut myyvät hyvin. Puhtaan ja kalliin ruuan markkinat
keskiluokkaistuvassa Aasiassa kasvavat jatkuvasti. Kekseliäiden yritysten terveyspalveluille ja -laitteille on kova
kysyntä. Kaikki nämä mahdollisuudet vaativat avoimia markkinoita.
On helppo ennustaa, että Australian sääntely-ympäristö jatkaa avautumistaan. Jo nyt Australia on suomalaisille yrityksille alueellisesti helpoimpia markkinoita toimia. Kun vielä Australian talous jatkaa tasaista kasvuaan,
kasvaa myös mantereen merkittävyys Suomen taloudelle.

Yleisarvio
Australia on monessakin mielessä mahdollisuuksien manner. Se on myös monen keskiluokkaisen aasialaisen
unelmien koti. Melbourne, Sydney, Adelaide ja Perth rankataan jatkuvasti maailman kymmenen parhaimman
asuinpaikan joukkoon. Lilliputtivaltioita lukuun ottamatta maailmassa vain Sveitsi ja Norja tarjoavat australialaisen elintason bruttokansantuotteella per henkilö mitattuna. Lisäksi Australian kaupungeissa paistaa
aurinko hiekkarannoille.
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Aasian keskiluokka määrittää monessa mielessä maailman talouskasvua ja sen suuntaa. Australian asiat ovat
erinomaisesti. Maan sijainti Intian–Tyynenmeren-alueen keskilinjalla ja talouden vahva sitoutuminen vapaaseen kauppaan koko alueen kanssa sekä maan vankkumaton suosio elin-, matkailu- ja opiskeluympäristönä
takaavat Australialle asiakkaita myös tulevina vuosina.
Australia myös kasvaa ja kehittyy. Sen merkitys maailmassa lisääntyy. Vuonna 2055 Australia on hallituksen
sukupolviraportin mukaan lähes 40 miljoonan asukkaan johtava talousmahti, jonka talouskasvu on jatkunut
katkeamatta 63 vuotta. Manner on silloin yhä aasialaisempi.
Kaiken kaikkiaan Australia on – Uuden-Seelannin jälkeen – maailmantalouden tärkeimmän alueen suomalaisin liiketoimintaympäristö. Hallituksen keskittyminen innovaatiopolitiikkaan avaa suomalaisille yrityksille
entistä enemmän kiinnostavia mahdollisuuksia. Esimerkiksi VTT ja Slush ovat olleet aktiivisia näkyvyytensä
ja asemansa parantamisessa. Australia on myös erinomainen jalansija Aasian kuluttajamarkkinoille. Se mikä
näkyy Australiassa, on tiedossa kaikkialla Aasiassa. Australia onkin jo nyt suuri, alati kasvava mahdollisuus.
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ETELÄ-KOREA
ETELÄ-KOREA
Pääkaupunki ......................................................................................................................... Soul
Väkiluku ........................................................................................................................ 49,1 milj.
BKT ..................................................................................................................... 1 393 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................36,700 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ......... 2.3 % |38 % | 59.7 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 3.5 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................82.5 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Korea on maailman 13. suurin talous ja Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa. Voimakkaasti vientivetoisen maan kasvuluvut ovat viime vuosina maltillistuneet. EU:n ja
Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus helpottaa yritysten pääsyä vaativille markkinoille.
Sopimuksen tuomaa etuuskohtelua tullitariffien suhteen ei hyödynnetä vielä täysimääräisesti.
Etelä-Korean asema EU:n strategisena kumppanina sekä molempien panostukset yhteistyöhön
tieteen- ja teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen aloilla luovat lisää mahdollisuuksia myös
suomalaisille toimijoille. Korean kansalliset panostukset ja maan suuryritysten ponnistelut antavat odottaa paljon erityisesti ICT-sektorilla. Suomalaisyritysten mukanaolo Korean 5G-hankkeissa ja liikenteen digitalisaatiossa on lupaavaa. Korean vuonna 2018 isännöimät talviolympialaiset toimivat kiihdyttimenä erityisesti ICT-puolella. Suomen maakuva Etelä-Koreassa on
erittäin myönteinen ja kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen löytyy useilla sektoreilla. Erityisen
kiinnostuksen kohteena on Suomen start-up –toiminta. Myös matkailu on kasvava sektori.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Etelä-Korea on maailman 13. suurin talous. Korean talouskasvu jatkui kohtuullisena (2,6 prosenttia) myös vuonna 2015, vaikka vuoden 2014 luvuista (3,4 prosenttia) jäätiin. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon lukuja
painoi erityisesti matkailua ja kulutusta verottanut MERS -epidemia. Vuoden 2016 alkupuoliskon luvut lupaavat edelleen hidastuva kasvua ja ennusteita vuodelle on toistuvasti korjattu noin 2,7 prosentin tuntumassa.
Etelä-Korean on voimakkaasti vientivetoinen talous ja vuonna 2015 ulkomaankaupan osuus maan kansantuotteesta (GDP) oli 80,6 prosenttia. Maan viennistä jopa 26 prosenttia (yli 137 miljardia dollaria) meni Kiinaan.
Tämä on kaksi kertaa niin paljoin kuin toiseksi suurimpaan vientimaahan eli Yhdysvaltoihin. Näin ollen Korean
talous on hyvin herkkä Kiinan talouden kasvun hidastumiselle ja Kiinan sekä Japanin valuuttojen kurssimuutoksille.
Erityisesti maan perinteisesti vahvat raskaan teollisuuden alat kuten laivanrakennus ovat kärsineen maailman
kaupan tilanteesta ja kiinalaisten toimijoiden kilpailusta. Ala on rajun rakennemuutoksen kourissa ja maan
hallituksen orkestroimien uudelleenjärjestelyjen kohteena. Maailman kaupan kehityksen ja muiden ulkoisten
tekijöiden lisäksi Korean talouden kasvuvauhtia painavat yritysten investointien heikko kehitys sekä takkuava
kotimainen kulutus.
Lähetystösihteeri Heini Korhonen toimii Team Finland -koordinaattorina ja lähetystösihteeri Melissa Säilä edustuston päällikön
sijaisena Suomen suurlähetystössä Soulissa.
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Suomen ja Korean taloudellinen vaihto
Kahdenvälinen kauppa on vilkastunut vuosituhannen taitteesta lähtien. Vuonna 2015 Suomen vienti Etelä-Koreaan oli noin 752 miljoonaa euroa (laskua 13 prosenttia vuodesta 2014). Suomen tuonti Etelä-Koreasta puolestaan kasvoi vuonna 2015 noin 18 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen arvoltaan noin 527 miljoonaa euroa.
Kauppataseemme on edelleen reilusti positiivinen.
Suomen päävientituotteita Korean markkinoille ovat erilaiset koneet ja laitteet, metalliteollisuuden tuotteet,
elektroniset laitteet sekä metsäteollisuuden puu- ja paperituotteet. Nousevia vientisektoreita ovat uusiutuvaan energiaan ja puhtaaseen teknologiaan liittyvät ratkaisut, elintarvikkeet sekä kulutustuotteet. Suomalaisen ja pohjoismaisen muotoilun sekä elämäntyylin suosio Koreassa näkyy myös kasvaneissa matkailijamäärissä
(+19,4 prosenttia 2015). Koreasta Suomeen tuodaan pääasiassa elektroniikkaa, koneita ja laitteita sekä farmasia-alan tuotteita. Suomeen tuodaan lisäksi myös paljon muualla kuin Etelä-Koreassa valmistettuja korealaisyritysten tuotteita. Perinteisesti Suomella ja Korealla on ollut kaupallistaloudellista yhteistyötä erityisesti
meriteollisuuden ja informaatioteknologian sektoreilla. Energia- ja ympäristöteknologia ovat nousseet näiden
rinnalle. Myös puolustusteollisuuden sektorilla on kiinnostusta kasvattaa kauppaa ja matkailu, elintarvikevienti
ja kulutustavarasektori ovat kasvussa.
Suomalaisyrityksiä Koreassa toimii 40–50 ja arviolta noin 200 yritystä on edustettuna maassa. Suomalaisyritykset osallistuvat laivanrakennukseen ja muihin rakennusprojekteihin yhteistyössä korealaisten kanssa myös
Etelä-Korean ulkopuolella.
Suomalaisten suorien investointien kanta Etelä-Koreassa oli alle 100 miljoonaa euroa vuonna 2014. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana suomalaisyritykset ovat investoineet Koreaan yhteensä noin 400 miljoonaa euroa.
Suomesta noin 15 yritystä on investoinut maahan. Näitä ovat muun muassa Metso, Fiskars, Wärtsilä ja Supercell. Kehitys on seurannut EU-maiden trendiä, mutta luvut ovat verrokkimaita Tanskaa ja Ruotsia huomattavasti
pienempiä. Yhteenlaskettuna EU on kuitenkin suurin investoija Koreaan. Korealaiset investoinnit Suomeen ovat
alhaisella tasolla, mutta lupaavia esimerkkejä investoinneista Suomeen on olemassa. Vetotekijöitä sijoituksille
ovat erityisesti Suomen hyvä maine telekommunikaatiopuolella ja kiinnostus maamme pk- ja start-up -ekosysteemejä kohtaan. Korean investoinnit EU-maihin yhteensä ovat samaa luokkaa kuin investoinnit Kiinaan
ja Yhdysvaltoihin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Etelä-Koreassa presidentti johtaa hallitusta ja sisä- sekä ulkopolitiikkaa. Yhteiskunnallista keskustelua ovat
perinteisesti hallinneet talousteemat pysyvästi pinnalla olevien Pohjois-Koreaan liittyvien kysymysten lisäksi.
Lisäksi hyvinvointivaltioon liittyvät aiheet ovat viime vuosina nousseet erityisesti pinnalle. Viimeisin iso aihe
yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat työlainsäädäntömuutokset.
Etelä-Korealle on tunnusomaista kulloisenkin presidentin yhden keskeisen teeman ympärille muodostettu kaikenkattava poliittinen strategia. Presidentti Parkin politiikan keskiössä on hänen luovan talouden ohjelmansa.
Luovalla taloudella tarkoitetaan tieto- ja taitokeskeistä osaamistaloutta, jossa innovaatioilla ja teknologialla
on aiempaa työntekijä- ja pääomakeskeistä teollisuustaloutta keskeisempi rooli. Hallituksen panostukset ohjelman mukaisille aloille ja toimiin ovat mittavia.
Vaikka presidentin ja hallituksen toimien pääpaino on taloudessa, on hallituksella paineita panostaa myös
sosiaalisiin uudistuksiin. Koulutus- päivähoito- ja terveydenhoitopalvelujen parantaminen sekä sopiva hinnoittelu yhdessä eläkejärjestelmän uudistamisen kanssa ovat hallituksen ohjelmassa. Hallituksen erityisen
huomion kohteena ovat lisäksi veropohjan laajentaminen ja veronkierron kitkeminen. Esitetyt toimenpiteet

80

Etelä-Korea

ovat kuitenkin olleet äärimmäisen epäsuosittuja kansan keskuudessa ja on epäselvää miten verotusta saadaan
uudistettua. Presidenttiä on kritisoitu myös siitä, että talouteen ja muuhun sisäpolitiikkaan liittyvät lupaukset
eivät ole toteutuneet.
Etelä-Korean parlamenttivaalit huhtikuussa 2016 olivat merkittävä tappio presidentti Parkin konservatiiviselle
Saenuri-puolueelle. Ensimmäistä kertaa 16 vuoteen yksikään puolue ei saavuttanut enemmistöä parlamentissa. Yhteensä eniten paikkoja sai kuitenkin sosiaaliliberaali oppositio. Parlamenttivaalit eivät johda hallituksen
vaihtumiseen vaan hallitus kokonaisuudessaan vaihtuu vasta presidentin vaihdoksen yhteydessä. Seuraavat
presidentinvaalit ovat joulukuussa 2017 ja uusi presidentti astuu virkaansa helmikuussa 2018. Presidentin
kausien määrä on perustuslaissa rajattu yhteen, mikä merkitsee hänen hallituksensa painoarvon vähentymistä
virassaolon lähestyessä loppuaan.
Hallitus tarvitsee vaalien jälkeen yhä enemmän opposition tukea aloitteidensa läpiviemiseen. Etelä-Korean
parlamentti on ollut tehoton lainsäätäjä. Hallitus- ja oppositiopuolueiden välit eivät ole hyvät ja hajaannusta
on sekä valtapuolueen että opposition sisällä. Edellisellä kaudella vain noin 40 prosenttia lakialoitteista meni
parlamentissa läpi. Kiistanalaisten lakialoitteiden läpivienti on uudessa parlamentissa vielä entistäkin haastavampaa. Hallituksen voi olla vaikea ajaa läpi reformejaan koskien taloutta, työmarkkinoita, palvelusektoria,
koulutusta sekä julkista sektoria. Tämä on herättänyt huolta Etelä-Korean kilpailukyvystä. Huolta on aiheuttanut myös nuorisotyöttömyys, joka oli yleisen taloustilanteen ja työllisyystilanteen ohella tärkeä vaaliteema.
Lakien säätämisen vaikeus vaikuttaa myös kansainvälisten sopimusten ratifiointiin.
Opposition kyky halvaannuttaa hallinnon ajamat lainsäädäntötoimet koskee myös taloutta. Tämä saattaisi
vaikeuttaa muun muassa EU:n ja Korean väliseen vapaakauppasopimukseen tarvittavista muutoksista neuvottelua ja yleistä sääntelyn purkua.
Korruptio taloudessa ja politiikassa on ollut Etelä-Koreassa yksi yhteiskunnan haasteista, koska talous ja poliittinen päätöksenteko ovat kietoutuneet hyvin läheisesti toisiinsa. Transparency International asetti Etelä-Korean korruptioindeksissään 37. sijalle 168 maan joukossa vuonna 2015. Talouden demokratisointi, eli suurten
monialayritysten vahvaksi paisuneen vallan rajoittaminen, on ollut julkisessa keskustelussa jatkuvasti esillä.

Sääntely-ympäristön kehitys
EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti heinäkuusta 2011 lähtien. Viimeiset kansalliset ratifiointimenettelyt saatiin EU-jäsenvaltioissa valmiiksi syyskuussa 2015 ja sopimus astui
virallisesti voimaan 13.12.2015. Keskustelu sopimuksen päivittämisestä on vähitellen käynnistynyt. Yleisesti
vapaakauppasopimuksiin liittyvä kansallinen keskustelu Koreassa kuitenkin vaikeuttaa sopimuksen uudistamiseksi tarvittavia prosesseja.
EU:n ja Korean sopimus on kattavin EU:n vapaakauppasopimuksista. Sopimus eliminoi suurimman osan tulleista ja vapauttaa myös palveluiden kauppaa osapuolten välillä merkittävästi. Vapaakauppasopimuksen hyödyntämisaste on kuitenkin suomalaisilla yrityksillä valitettavan alhainen.
EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen voimaantultua on kauppatase kääntynyt Euroopan eduksi ja tämä on
johtanut sopimuksen vastaisiin mielialoihin Koreassa. Tästä puolestaan on seurannut kotimaista liiketoimintaa
suojaavia säädösaloitteita. Esimerkiksi uusi laki koskien tuontielintarvikkeita, jonka toimeenpanosäädöksien
kanssa EU- maatkin nyt pinnistelevät.
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Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Etelä-Korea vapaakauppasopimusten verkoston solmukohtana
Useiden suomalaisyritysten vienti Etelä-Koreaan menee korealaisten partnereiden ja asiakkaiden kautta lopulta kolmansille markkinoille. Tämän vuoksi Korean solmimat vapaakauppasopimukset tarjoavat myös laajentuneita mahdollisuuksia korealaisten kanssa kauppaa käyville suomalaisille.
Etelä-Korean tavoitteet sen laajentaessa kahdenvälisten vapaakauppasopimustensa verkostoa ovat selkeät ja
julkilausutut; järjestää pääsy uusille markkinoille, houkutella ulkomaisia investointeja sekä parantaa Korean
kilpailukykyä sopimusvelvoitteiden mukanaan tuomien uudistusten myötä. Korean toimet kahdenvälisten
vapaakauppasopimusten solmimisessa ja alueellisten vapaakauppasopimusten edistäjänä ovat olleet maan
kauppapolitiikan keskipiste viimeiset vuodet. Kahdenvälisten vapaakauppasopimusten verkosto Aasiassa ja
Tyynellämerellä on laajentunut dramaattisesti viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Korea on näytellyt omaa
aktiivista rooliaan monissa näistä kehityskuluista solmiessaan vapaakauppasopimuksia (esimerkiksi USA, Turkki, Australia, Kanada), joista viimeisimmät Vietnamin (2015) ja pitkään seisahduksissa olleiden neuvotteluiden
jälkeen myös Uuden Seelannin (2015) kanssa. Lisäksi se on käynnistänyt kahdenväliset neuvottelut myös Indonesian kanssa. Korealla on myös paljon pelissä laajoissa alueellisissa vapaakauppasopimusprosesseissa Aasian
ja Tyynenmeren alueella (TPP, RCEP, Kiina-Japani-Korea). Maa on nimennyt kauppapolitiikkansa tavoitteeksi
näytellä aktiivista roolia alueellisen integraation edistäjänä ja toimia yhdistävänä siltana TPP- ja RCEP-sopimusten välillä.
Korea ja Kiina solmivat vapaakauppasopimuksen marraskuussa 2014 ja Korean tahmean parlamenttiprosessin päätteeksi, sopimus tuli voimaan joulukuussa 2015. Sopimuksen ei-taloudelliset vaikutukset lienevät sen
taloudellista arvoa suuremmat ja se vaikuttaa muihin käynnissä oleviin prosesseihin. Sopimus ei kata muita
kaupanesteitä kuin tullitariffit ja moni iso sektori jäi sopimuksen ulkopuolelle. Eurooppalaisten yritysten kohdalla on vaikea nähdä logistisia tai investoinnillisia välittömiä etuja sopimuksesta. Tuotantolaitoksia Kiinassa
pyörittäville kauppa Koreaan saattaa helpottua hieman.
Etelä-Korea pohtii liittymistä TPP-sopimuksen ja sopimustekstin julkaisu avasi keskustelun toden teolla. Korean
olemassa olevat vapaakauppasopimukset, jotka kattavat noin 70 prosenttia maailmankaupasta, takaavat, ettei
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TPP-sopimuksen ulkopuolellakaan olo aivan välittömästi kurista maan vientivetoista taloutta tai aja Koreaa
seinää vasten liittymisen suhteen. Päähyöty liittymisestä Korealle olisi TPP:n kautta saavutettava de facto kahdenvälinen vapaakauppasopimus Japanin kanssa.
Kauppaan ja investointeihin vaikuttavan sääntelyn kehitys
Etelä-Korean talous on verrattain avoin ja EU-Korea vapaakauppasopimus helpottaa merkittävästi markkinoille
pääsyä. Sopimuksen implementointiin ja päivitysprosessiin vaikuttavat kuitenkin Korean sisäpoliittiset tilanteet. Kaikkein mielenkiintoisimmat kehityskulut Korean taloudessa kumpuavat teknologisten innovaatioiden
kaupallistamisesta ja sektorille suunnatuista runsaista panostuksista. Korea pyrkii olemaan voimakkaasti digitalisaation eturintamassa kaikilla sektoreilla. Tämän mahdollistavat lainsäädännölliset hankkeet ovat kaikki
työn alla.
Kolmannes Etelä-korean viennistä vuonna 2015 oli ICT-sektorin tuotteita. Ohjelmistopuolella vienti nousi niin
ikään voimakkaasti. T&K –yritysten määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Maa on useissa
ICT-alan vertailuissa ykkösenä tai kolmen parhaan joukossa. Korealaisen tietoyhteiskunnan ydin muodostuu
vahvasta poliittisesta tahtotilasta, teknologiamyönteisestä arvomaailmasta sekä valtion ja teknologiateollisuuden tiiviistä yhteistyöstä. Tietoyhteiskunnan tulevaisuuden linjauksista vastaa maan ylin johto teknologia-alan
suuryritysten näkemykset huomioiden. Keskeisiä toimijoita yhtälössä ovat uusista teknologioista kiinnostuneet, aktiiviset ja ennakkoluulottomat korealaiset käyttäjä-kansalaiset.
Korean vahvuuksia ovat hyvin koulutettu ja osaava työvoima, yksi maailman parhaista tiede- ja teknologia
sekä ICT kapasiteeteista, suureta maailmanluokan yritykset sekä hallinnon omistautuminen asialle. Haasteina Etelä-Koreassa nähdään vasta kehittymässä oleva ohjelmistosektori, kapea huipputuotekärki, pk-yritysten
rajoittunut rooli sekä riippuvuus tuontikomponenteista.
Tavoitteena ubiikki, superverkottunut, luova Korea
Maan raskas teollisuus kärvistelee maailmankaupan ja rakennemuutoksen kourissa mutta samalla Korea toteuttaa määrätietoisesti pitkän tähtäimen suunnitelmiaan ubiikin tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Korealaisen tietoyhteiskunnan kehittämisen suuntaviivat on kirjattu kansallisiin tulevaisuusohjelmiin, joita viedään
määrätietoisesti käytäntöön niin lakiuudistusten, rahoitusjärjestelyjen kuin kehityshankkeiden avulla. Hallituksen toimia ohjaavat talouden kolmevuotinen innovaatiosuunnitelma, hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
sekä vapaata tiedonkulkua tavoittelevan niin kutsuttu Government 3.0 -ohjelma, kolmivuotinen ICT-ohjelmansa (2014-16) ja sen alla Hyper-Connected Creative Korea –niminen visio. Valtakunnan tason ICT-strategia on
K-ICT Strategy (2015-2020) –nimisessä paperissa.
Yksi konkreettinen tavoite hallituksen suunnitelmissa on, että Korean isännöimät vuoden 2018 talviolympialaiset jäävät historiaan ICT-olympialaisina, joissa Korea voi esitellä sekä 5G-verkon, teollisen internetin (IoT) että
UHD TV-palvelut käytössä. Oulun yliopisto ja Nokia ovat esimerkkejä suomalaistoimijoista, jotka ovat tässä
kehityksen vahvasti mukana korealaisten kumppanien kanssa.
Tulevaisuuden kasvumoottorit ja julkiset investoinnit
Korean hallitus on valinnut 19 tulevaisuuden kasvumoottoreina toimivaa alaa. Niihin keskittymällä se pyrkii
uudistamaan talouden ja tuotannon rakenteita. Hallinto suunnittelee investoivansa yli 5 miljardia dollaria
näille aloille vuoteen 2020 mennessä. Nämä 19 valittua alaa ovat 1) 5G Mobile Communications, 2) Smart
Car, 3) Offshore/Subsea Production Plant, 4) HS-VTOL Drone, 5) Intelligent Robot, 6) Wearable Smart Device, 7)
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Realistic Content, 8) Smart Bioproduction System, 9) Virtual Training System, 10) Personalized Wellness Care,
11) Disaster Management System, 12) New & Renewable Energy Hybrid System, 13) DC Transmission & Distribution System, 14) Supercritical CO2 Power Generation System, 15) Intelligent Semiconductor, 16) Converged
& Combined Material, 17) IoT, 18) Big Data ja 19) Advanced Materials Machining System.
Erityisesti tietoyhteiskunnan kehittämiseen valtio aikoo investoida noin miljardi dollaria ja laskee tämän julkisen rahoituksen houkuttelevan samalla vähintään 2,5 miljardia dollaria yritysten rahaa. Seuraavan keskipitkän ja pitkän aikavälin valtakunnallisen suunnitelman (Plan for Intelligence Information Society) luonnoksen
hallitus suunnittelee julkistavansa kesäkuussa 2016 ja suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden loppuun
mennessä. Suunnitelman tavoite on mahdollistaa seuraava askel kohti älykästä tietoyhteiskuntaa edistämällä
taloudellisia innovaatioita, kansalaisten hyvinvointia ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkomista.
Korean top-down start-up –ekosysteemi
Start-up-ekosysteemin kiihdyttimeksi luotu luovan talouden ja innovaatio-keskusten verkosto (Center for Creative Economy & Innovation, CCEI) kattaa pari kymmentä keskusta, joista jokaisessa toimii kummina jokin maan
suuryrityksistä ja joilla on kullakin oma erityisalansa, johon se keskittyy. Keskukset käynnistyivät vuosina 20132014. Tähän mennessä niistä on haudottu maailmalle lähes tuhat uutta yritystä. Näihin on investoitu reilut
130 miljoonaa dollaria ja niiden voidaan laskea tuottaneen noin 70 miljoonaa dollaria. Uusimpana avauksena
on ohjelma nimeltä K-Startup Grand Challenge, jonka tarkoituksena on houkutella maahan ulkomaisia startup-yrittäjiä. Kyseessä on kiihdyttämöohjelma, johon valituille on tarjolla tukea ja ohjausta Pangyo Techno
Valleyn Startup kampuksella. Ohjelman haku käynnistyy kesällä 2016.
Kasvuodotukset ICT-sektorille
Etelä-Korean tavoitteet ICT-sektorin suhteen ovat kunnianhimoiset. Alaa ohjaavan strategiapaperin (K-ICT
Strategy, 2015-2020) mukaan maa odottaa vuoteen 2020 mennessä sektorille kahdeksan prosentin kasvua ja
vuosittaisen viennin nousua 210 miljardiin dollariin. Tämän toteuttamiseksi sektorille on määritelty yhdeksän
strategista alaa, joille investointeja erityisesti ohjataan. Nämä alat ovat digitaaliset sisällöt, Big Data, 5G, UHD,
älykkäät laitteet, ohjelmistot, teollinen internet (IoT), pilvipalvelut ja tietoturva. Tähän liittyen myös Koreassa
ollaan tuomassa ohjelmoinnin opiskelu peruskouluihin. Strategian toteuttamiseen on viidelle vuodelle varattu
6,5 miljardin dollarin budjetti.
Erityisesti IoT:n 5G-teknologian ja Big Datan suhteen Koreassa on tarjolla rahoitusta, veroinsentiivejä ja säädöshelpotuksia kiihdyttämään kasvua. Monilla näistä sektoreista Koreassa on edetty julkinen sektori edellä.
Nyt toisessa vaiheessa yritykset tulevat kunnolla mukaan ja kolmannen vaiheen visio on voimakkaasti kansainvälisillä markkinoilla kilpailu.
EU:n panostukset Etelä-Koreaan auttavat myös suomalaisyrityksiä
Taloudellisen asemansa ja poliittisen tahtotilansa vuoksi Etelä-Korea on noussut EU:lle tärkeäksi kumppaniksi
useissa asioissa. EU:n ja Korean väliseen vapaakauppasopimukseen pyritään neuvottelemaan muutoksia. Lisäksi sopimuksen toimeenpanotyössä käsitellään erityisesti autoteollisuutta, finanssipalveluita, postipalveluita,
tullien ulkopuolisia kaupanesteitä (kuten ruokahygieniasäädökset, sähköturvallisuus, farmasian alan tuotelainsäädäntö, lääkintälaitesäädökset, kosmetiikka ja elektroniikka), alkuperäsäädöksiä, tulliasioita, kilpailulainsäädäntöä ja immateriaalioikeuslainsäädäntöä koskevia tarkennuksia ja soveltamista.
Suomalaisten tuotteiden kohdalla on nähtävissä valitettavan alhainen hyödyntämisaste koskien vapaakaup-
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pasopimuksen suomaa etuuskohtelua tullitariffeissa erityisesti perinteisesti vahvoilla vientisektoreillamme.
Syitä tähän ja keinoja asiantilan parantamiseksi etsitään.
EU:n Green Gateway ohjelman yritysdelegaatiomatkat Etelä-Koreaan pyörähtivät käyntiin vuoden 2016 alusta
ja EU panostaa myös maanosamme imagon nostamiseen Koreassa monin tavoin. Tutkimuksen ja kehityksen
puolella, Etelä-Korea on määritelty EU:n Horizon 2020 ohjelman partnerimaaksi ja fokusaloiksi on valittu esimerkiksi 5G-verkkoinfrastukruuri, nanoturvallisuus ja tulevaisuuden tehtaat. Tulevia fokusaloja ovat muun
muassa nanoteknologiat, energia, ICT ja terveys.
Mahdollisuuksia matkailussa
Etelä-Koreassa vallitsee ainutlaatuisen myönteinen Suomi-kuva, joka perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja
koulutukseen, tasa-arvoon, puhtaaseen luontoon sekä vähäiseen korruptioon.
Suomea näyttävämmin Koreassa on jo joitain vuosia ollut pinnalla pohjoismaisuus ja voidaan puhua ilmiöstä
nimeltä Nordic Wave. Pohjoismaiseen elämäntyyliin, ja sitä kautta Suomeen, liitetään erityisesti yhteiskunnallisia asioita kuten perheen ja työn yhteensovittaminen, hyvä hallinto, erinomainen koulutusjärjestelmä ja
sosiaaliturva sekä puhdas luonto. Nordic Wave jäsentyy paljolti kuluttamisen näkökulmasta ja vaikuttaa myös
matkailijoiden ja opiskelijoiden valintoihin. Vuoden 2015 aikana nähty kasvu korealaisissa matkailijamäärissä
Suomessa sekä käynnistetyt matkailunedistämistoimet antavat odottaa kasvua tällä sektorilla. Korealaisten
matkailijoiden määrien odotetaan jatkavan kasvua Pohjois-Euroopassa. Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut
ovat lyhyellä tähtäimellä vaikuttaneet korealaisten matkailijoiden kiinnostukseen mutta pidemmällä tähtäimellä vaikutusten arviointi on vielä vaikeaa.
Korea kehittää voimakkaasti lentokenttiään. Soulin kansainvälisen lentokentän, Incheonin laajennus valmistuu
2017 kuluessa. Myös Jejun lentokenttää laajennetaan. Lisäksi Korean toiseksi suurimman kaupungin, maailman
viidenneksi suurimman sataman, Busanin lentokenttä on käynyt pieneksi ja alueelle suunnitellaan uuttaa
kenttää. Päätökset kentän sijainnista ovat odotettavissa kesäkuussa 2016. Suomelle edullista olisi jos lentoliikennettä maidemme välillä saataisiin lisättyä.

Yleisarvio
Etelä-Korealla, kuten monella maalla on selvästi edessään pitkä hitaan kasvun kausi. Hallituksen ratkaistavina on monia kiperiä haasteita kuten kotitalouksien korkea velkaantumisaste, kiinteistömarkkinoiden tilanne,
hidas palkkakehitys, eläkeiän nosto ja kansainvälisesti verrattuna erittäin pitkien työaikojen lyhentäminen.
Maailmankaupan kehitys ei lupaa helpotusta vientivetoisten talouksien kuten Korean tilanteeseen. Erityisesti
Kiinan tilanne vaikuttaa suoraan ja voimakkaasti siihen miten talouden tila Etelä-Koreassa kehittyy. Tällä hetkellä palkkakehitys Koreassa on pysähdyksissä, kotitaloudet eivät kuluta ja ovat velkaantuneita. Kotitalouksien velkaantumisaste on maailman korkeimpia ja todellinen työttömyysprosentti ilmoitettua korkeampi. Naisten yhä
verrattain alhainen osallistumisaste työelämään ja nopeasti ikääntyvä väestö ovat nekin haasteita hallitukselle.
Etelä-Korean vahvuuksia ovat kuitenkin teknologiaan perustuvalla kasvu-uralla pysynyt talouskehitys, kansallinen konsensus koskien tieteen, teknologian ja innovoinnin tärkeyttä tulevaisuuden talouden ja hyvinvoinnin
vetureina, korkeasti koulutettu työvoima, innovaatioita tukevat puitteet, vahva ICT-infrastruktuuri sekä suuret kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset. Kun tähän lisätään EU-Korea vapaakauppasopimuksen tuoma
kehitys, EU:n panostukset Koreaan strategisena partnerina ja Korean hallituksen luovan talouden politiikan
mukanaan tuomat edelleen kasvavat panostukset, on Etelä-Korea edelleen yksi lupaavimpia markkinoita myös
suomalaisille yrityksille

85

Indonesia

INDONESIA
INDONESIA
Pääkaupunki ................................................................................................................... Jakarta
Väkiluku ......................................................................................................................256,0 milj.
BKT ..................................................................................................................... 872.6 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................11,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 6.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ... 13.6 % | 42.8 % | 43.6 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.5 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................53.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Indonesian talouden odotetaan kasvavan vuonna 2016 noin viisi prosenttia. Talouskasvu hidastui vuonna 2015 heikoimmaksi kuuteen vuoteen jääden 4,8 prosenttiin. Syynä talouskasvun
hidastumiseen olivat raaka-aineiden kysynnän heikkenemisen ja Kiinan kasvun hidastumisen
ohella viivästykset julkisten infrastruktuuri- ja muiden investointihankkeiden käynnistämisessä. Indonesian poliittinen tilanne on säilynyt vakaana. Indonesiassa toimittaessa törmätään
edelleen lukuisiin teknisiin kaupanesteisiin, vaikka presidentti Jokowin hallitus on ryhtynyt
toimiin sääntelyn lieventämiseksi. Indonesia ja EU sopivat huhtikuussa 2016 aloittavansa täysimittaiseen kauppa- ja taloussopimuksen (CEPA) solmimiseen tähtäävät neuvottelut. Suomen
vienti Indonesiaan kasvoi vuonna 2015 neljänneksen edellisvuoteen verrattuna, ja sen kokonaismäärä ylsi 344 miljoonaan euroon. Kiinnostus suomalaista osaamista kohtaan on huomattavaa,
ja kaupallisia mahdollisuuksia on tarjolla runsaasti.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Presidentti Joko Widodon valtakauden ensimmäinen vuosi osoittautui odotettua hankalammaksi häneen kohdistuneista varsin suurista toiveista huolimatta. Indonesia on asukasluvultaan maailman neljänneksi suurin
valtio, joka koostuu 17 000 saaresta Länsi-Euroopan kokoisella alueella, eikä sellaisen kokonaisuuden kurssia
ole helppoa kääntää yhdessä yössä eikä ilmeisesti yhdessä vuodessakaan. Presidentti Widodon, joka tunnetaan
yleisesti Jokowina, julkilausuttuna tavoitteena on maan talouden asteittainen avaaminen ja kääntäminen
vahvalle kasvu-uralle muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.
Indonesia onnistui vuonna 2015 pitämään makro- ja valtiontaloutensa varsin vakaana jatkuvista raaka-aineiden hintoihin, valuuttakurssiin ja muuhun markkinakuohuntaan liittyneistä ulkoisista paineista huolimatta.
Indonesia piti yllä ASEAN-maiden mittakaavassa kunnioitettavaa talouskasvua, mutta maan potentiaali on
huomattavasti korkeampi. Kasvuodotuksia jouduttiin muuttamaan vuoden kuluessa maltillisemmiksi, ja bruttokansantuotteen kasvu jäi lopulta edellisvuotta pienemmäksi 4,8 prosenttiin.
Pääsyinä talouskasvun hidastumiseen olivat raaka-aineiden kysynnän heikkenemisen ja Kiinan kasvun hidastumisen ohella edelleen jatkuneet viivästykset julkisten infrastruktuuri- ja muiden investointihankkeiden käynnistämisessä. Julkinen kysyntä kasvoi vuonna 2015 kuitenkin 5,4 prosenttia ja oli siten päävastuussa talouskasvun
jatkumisesta. Indonesian talouskasvun odotetaan nopeutuvan hallituksen investointiohjelmien ja rakenteellisLähetystöneuvos Janne Heiskanen työskentelee Team Finland–koordinaattorina Suomen Jakartan suurlähetystössä.
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Suomalaisella energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian
alan osaamisella on tarjottavaa Indonesialle.
iStock.com/andrearoad
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ten uudistusten myötä, ja virallisena bruttokansantuotteen kasvutavoitteena on tänä vuonna 5,3 prosenttia.
Kansainvälisten kehityspankkien arviot ovat hiukan varovaisemmat, vaihdellen 4,9:stä 5,1 prosenttiin.
Indonesian julkiset investoinnit kasvoivat vuonna 2015 42 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yksityiset investoinnit ovat kuitenkin pysyneet edelleen odotettua vaatimattomammalla tasolla. Yksityinen kulutus kasvoi
vuonna 2015 vain 4,96 prosenttia, eikä se ole tämän vuoden ensi tietojen mukaan vielä lähtenyt tätä voimakkaampaan nousuun.
Indonesian rupian arvo heikkeni vuoden 2015 aikana 11 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden (keskiarvokurssi 13 392 rupiaa dollaria kohden). Inflaatio pysyi kuitenkin hyvin hallinnassa jääden 3,35 prosenttiin ja oli
siten Indonesian keskuspankin määrittelemän 3-5 prosentin inflaatiotavoitteen alarajalla. Huhtikuussa 2016
vuosi-inflaatio oli 4,45 prosenttia. Maltillinen inflaatio on tehnyt mahdolliseksi keskuspankin aktivoitumisen
rahapolitiikassaan. Koronlaskuja on tämän vuoden aikana toteutettu jo kolme, ja ohjauskorko on laskettu 6,75
prosenttiin. Keskuspankki pyrkii edelleen tehostamaan rahapolitiikkaansa talouskasvun vauhdittamiseksi. Elokuusta 2016 alkaen viitekorkona toimii keskuspankin käänteinen repo-korko (tällä hetkellä 5,5 prosenttia),
jonka käyttöönotolla pyritään rohkaisemaan yksityisiä investointeja aiempaa suoremmin.
Indonesian talouskasvun hidastuminen heijastui myös maan vienti- ja tuontilukuihin. Kokonaiskaupan määrä
pieneni 17,3 prosenttia, mutta vaihtotase säilyi positiivisena. EU-maat ovat edelleen Indonesian toiseksi suurin
vientikohde (Yhdysvaltain jälkeen ja ennen Kiinaa), mutta EU-maihin suuntautunut vienti pieneni 12 prosenttia ollen 14,8 miljardia dollaria. Tavaratuonti EU-maista Indonesiaan pieneni 10,9 prosenttia 11,2 miljardiin
dollariin. Indonesian tuonti EU:sta oli kolmanneksi suurinta Kiinan ja Japanin jälkeen.
Suomen ja Indonesian välinen kauppavaihto
Suomen vienti Indonesiaan vuonna 2015 kasvoi 26 prosenttia, ja sen kokonaismäärä ylsi 344 miljoonaan euroon. Suomen tuonti Indonesiasta pieneni 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 137 miljoonaa euroa.
Kahdenväliset kauppaluvut eivät kata suomalaisyritysten kaikkea vientiä, sillä osa tuotteista saapuu maahan
kolmansien maiden, erityisesti Singaporen kautta.
Suomesta viedään Indonesiaan pääasiassa teollisuuden koneita ja laitteita, voimakoneita, moottoreita ja eri
toimialojen erikoiskoneita, paperi- ja pahviteollisuuden tuotteita, sekä väri- ja parkitusaineita. Indonesiasta
Suomeen tuodaan jalkineita, vaatteita, moottoriajoneuvoja, sähkölaitteita, rautaa, terästä, raakamineraaleja,
hedelmiä ja kasviksia, sekä luonnonkumia ja kumituotteita. Suurimmat Indonesiassa läsnä olevat suomalaisyritykset toimivat energia-, kone-, kaivos-, metsä- ja informaatioteknologia-aloilla.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Indonesian poliittinen tilanne on säilynyt vakaana. Maa on maailman kolmanneksi suurin demokratia ja suurin
muslimienemmistöinen valtio. Indonesia on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi Kaakkois-Aasian poliittisesti merkittävin toimija, ja sillä on hyvin keskeinen rooli Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestössä ASEANissa.
Presidentti Jokowin virkakauden alkutaival on ollut osin takkuinen erityisesti maan talouskasvun hidastumisen
vuoksi, ja hänen kansansuosionsa on laskenut voimakkaasti arjen alkamisen myötä. Jokowi tulee maan perinteisen valtaeliitin ulkopuolelta, ja entinen presidentti Megawati Sukarnoputri on edelleen merkittävä vaikuttaja
presidentin takana. Megawati toimii myös presidentin puolueen (PDI-P) puheenjohtajana. Jokowi on kuitenkin
onnistunut laajentamaan hallituksensa kannatuspohjaa maan parlamentissa. Talouskasvun hidastuminen sai
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presidentin vaihtamaan taloudesta vastaavat ministerit elokuussa 2015, ja uutta hallitusremonttia on odotettu tulevaksi koko kevään 2016 ajan.
Presidentti Jokowin hallituksen päätavoitteina ovat säilyneet merenkulun, infrastruktuurin, sosiaaliturvan, terveydenhuollon ja koulutuksen kehittäminen. Jokowi loi kampanjansa aikana paljon odotuksia myös korruption kitkemiseksi, mutta asiassa eteneminen ei ole ollut helppoa. Ulkopolitiikassa painopiste on ollut vahvasti
talousdiplomatiassa. Indonesia on jatkanut maan suvereniteetin vahvistamiseen tähtäävää politiikkaa muun
muassa upottamalla laittomasti Indonesian aluevesillä liikkuneita kalastusaluksia. Etelä-Kiinan meren tilanteen kiristyminen Kiinan toimien laajennuttua Indonesian aluevesien tuntumaan talvella 2016 on saattanut
itseään kriisin ulkopuolisena pitkään pitäneen Indonesiankin perustavaa laatua olevien kysymysten äärelle.
Viranomaiset seuraavat tarkoin ääriliikkeiden liikehdintää, ja ISILin aktivoituminen ja sen suunnittelemat terrori-iskut on saatu suurimmilta osin ehkäistyä Jakartassa tammikuussa 2016 tapahtunutta hyökkäystä lukuun
ottamatta. Ihmisoikeuksista ovat olleet esillä Papuan ja Acehin tilanteet. Myös Indonesiassa käytössä oleva
kuolemanrangaistus on ollut edelleen kansainvälisen kritiikin kohteena.
Indonesiassa on nopeasti kasvava keskiluokka, mutta maan yhteiskunnallista kehitystä leimaavat voimakkaat
varallisuuserot. Noin 28 miljoonaa (11 prosenttia) indonesialaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Arvioiden
mukaan noin 60 prosenttia työvoimasta työskentelee epävirallisella sektorilla.
Indonesian valtionbudjetti jäi vuonna 2015 2,5 prosenttia alijäämäiseksi, ja verotusjärjestelmän tehostaminen
on yksi Jokowin hallituksen päätavoitteita. Vuonna 2015 verotulot jäivät alhaisemmiksi kuin kertaakaan kuluneen vuosikymmenen aikana, ja verotulotavoitteesta jäätiin melkein viidennes (18,4 prosenttia).
Indonesiassa toistuvista vuosittaisista metsäpaloista aiheutuvat haitat ja kustannukset nousivat vuonna 2015
uuteen ennätykseen. Kuukausia jatkuneiden Kalimantanin ja Sumatran metsäpalojen arvioidaan aiheuttaneen
Indonesialle kansantaloudelle 16 miljardin euron menetykset. Summa vastaa lähes kahta prosenttia maan
bruttokansantuotteesta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Indonesia suhtautuu edelleen osin varsin kaksijakoisesti kaupan vapauttamiseen ja ulkomaisten yritysten
toimintaedellytysten kehittämiseen. Yhtäältä maassa tiedostetaan, että talouskasvun ylläpitäminen vaatii
kaupan ja investointien vapauttamista, mutta toisaalta Indonesiassa elää vahvana usko suuren maan kykyyn
hoitaa omat asiansa ja myös taloutensa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Ristiriitaisuuksien ilmeneminen Jokowin hallituksen tavoitteiden ja saavutusten välillä heijastui vuonna 2015
merkittävästi Indonesiaan suuntautuneiden EU-investointien määrään. Ulkomaiset suorat investoinnit Indonesiaan olivat vuonna 2016 kaikkiaan 29,3 miljardia dollaria eli yli kaksi kolmannesta 43,6 miljardin kokonaisinvestoinneista. Tästä summasta 2,3 miljardia dollaria oli peräisin EU-alueelta. Indonesiaan suuntautuneiden
EU-investointien määrä kuitenkin pieneni 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Presidentti Jokowin hallitus
onnistui saamaan lukuisia infrastruktuurihankkeita käyntiin vuoden 2015 loppupuolella, ja tahdin odotetaan
kiihtyvän tämän vuoden aikana. Hallituksen tavoitteena on edelleen ulkomaisten investointien helpottaminen,
ja lupamenettelyjä on yksinkertaistettu luomalla yhden luukun palvelu ulkomaisia yrityksiä varten.
Indonesia on kuluneen vuoden aikana uudistanut lainsäädäntöään kaupallisen toiminnan sääntelyjärjestelmien selkeyttämiseksi sekä ulkomaalaisten maa- ja kiinteistöomistuksen helpottamiseksi. Myös Indonesian
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Suomen ja Indonesian välinen kauppa
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kotimarkkinoita
ulkomaisiin investointeihin kohdistuvia rajoituksia on lievennetty, ja esimerkiksi terveys- ja ravintola-alat sekä nettikauppa on osin avattu ulkomaisille investoijille. Kaikkiaan Jokowin hallitus on
kevääseen 2016 mennessä hyväksynyt kaksitoista talouskasvun nopeuttamiseen tähtäävää uudistuspakettia.
Indonesia on säilynyt kestoaiheena Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä. Monet WTO:n jäsenmaat ovat
vaatineet Indonesiaa korjaamaan tuontia ja vientiä rajoittavaa politiikkaansa ja kunnioittamaan kansainvälisiä
velvoitteitaan. Indonesia taas on pyrkinyt perustelemaan kauppaa rajoittavia toimiaan muun muassa turvallisuus-, terveys- ja ympäristötekijöillä.
Huolimatta Jokowin hallituksen pyrkimyksistä sääntelyn lieventämiseen, Indonesiassa toimittaessa törmätään
edelleen lukuisiin teknisiin kaupanesteisiin. Työlupien saantiin, yleiseen byrokratiaan ja hitaisiin lupamenettelyihin sekä korruptioon liittyvät ongelmat ovat valitettavasti arkipäivää. Vuonna 2014 voimaan astuneet
teollisuus- ja kauppalait sekä jalostamattomien mineraalien vientikielto ovat yhä voimassa. Indonesia säilytti
vuonna 2014 OECD:n ulkomaisten suorien sijoituksien indeksin vertailussa asemansa maailman neljänneksi
rajoittavimpana toimintaympäristönä 58 maan vertailussa.
Kauppasopimukset
Kaakkois-Aasian talousalueen ASEAN Economic Communityn (AEC) astuminen voimaan vuoden 2015 lopulla
ei lopulta aiheuttanut dramaattista muutosta Indonesian talouden toiminnalle. AEC ei ole ainakaan vielä
täysimittainen vapaakauppa-alue, ja ASEAN-kumppanit pohtivat edelleen sopimuksen käytännön soveltamista liittyen esimerkiksi työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ja rahamarkkinoiden vapauttamiseen. Indonesian
kotimaisen tuotannon taso ei edelleenkään ole kilpailukykyinen verrattuna sen lähimpiin ASEAN-naapureihin.
Indonesia ei näe AEC:n taloudellisen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävän RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)–kauppasopimuksen loppuunsaattamista prioriteettina vaan tavoittelee erillisiä vapaakauppasopimuksia Tyynenmeren ja Itä-Aasian valtioiden kanssa. Indonesia käy neuvotteluja laajemman vapaakauppasopimuksen solmimisesta Japanin ja Pakistanin kanssa, ja sopimusneuvottelujen käyminen Australian ja
EFTA-maiden kanssa sekä Tyynenmeren kumppanuuden (TPP) puitteissa ovat myös hallituksen työohjelmassa.
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ASEANin myötä Indonesia on mukana vapaakauppasopimuksissa Kiinan, Intian, Korean, Australian, Uuden-Seelannin ja Japanin kanssa.
Indonesian lähimpien ASEAN-verrokkimaiden nopea ja avoin lähestyminen EU:ta kohtaan on saanut presidentti Jokowin ja hänen taloustiiminsä pohtimaan uudelleen maan suhteita EU:n kanssa. EU solmi Vietnamin
kanssa vapaakauppasopimuksen vuonna 2015, ja vastaavat neuvottelut Filippiinien ja Malesian kanssa on
aloitettu. Indonesiassa on alettu tuntea aiheellista huolta ulkomaisten investointien suuntautumisesta jatkossa muihin kohdemaihin.
EU:n ja Indonesian välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus astui voimaan vuonna 2014. Tarve täysimittaisen
kauppa- ja taloussopimuksen (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) solmimiseksi on käynyt
yhä ilmeisemmäksi, ja kevään 2016 aikana asiassa tapahtui merkittävä läpimurto. Sopimus CEPA-neuvottelujen
virallisesta aloittamisesta saatiin aikaan presidentti Jokowin Euroopan-vierailulla huhtikuussa 2016.
EU:n tavoittelema vapaakauppa-alue ja sen kolme painopistealuetta − markkinoillepääsy, kapasiteetin rakentaminen sekä kaupankäynnin ja investointien edistäminen – muuttaisi toteutuessaan merkittävästi EU:n ja Indonesian kauppasuhteita ja tarjoaisi uudenlaisia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille muun muassa tullimuodollisuuksien helpottamiseen ja julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumiseen liittyvien muutosten kautta.

Yleisarvio
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja yritysdelegaation vierailu Jakartaan marraskuun alussa 2015 nosti Suomen profiilia Indonesiassa ja tarjosi hyvän mahdollisuuden esitellä suomalaista osaamista maailmanluokassa
merkittävällä markkina-alueella. Suomalaisyrityksille on tarjolla etsikkoaika tulla Indonesian markkinoille ja
hakea osansa jatkuvan talouskasvun mukanaan tuomista mahdollisuuksista.
Indonesia osoittaa nyt avautumisen merkkejä, mistä toimivat osoituksena presidentti Jokowin huhtikuussa Eurooppaan suuntautuneen vierailun tulokset. Vierailun aikana allekirjoitettiin kauppa- ja investointisopimuksia
kaikkiaan 20,5 miljardin dollarin edestä, mikä antaa konkreettisen kuvan tarjolla olevien liiketoimintamahdollisuuksien mittakaavasta. Sopimukset koskevat laajaa kirjoa Indonesialle tärkeitä aloja, kuten infrastruktuuria,
merenkulkua, öljy- ja kaivosteollisuutta sekä energiaa.
Jokowin hallituksen strategiset talouslinjaukset ovat pysyneet samoina, ja valtaosa investoinneista suuntautuu
infrastruktuurin kehittämiseen. Kysyntää riittää siten esimerkiksi suomalaiselle konepaja- ja logistiikkaosaamiselle. Suomi ja Indonesia solmivat presidentti Niinistön vierailun yhteydessä yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU)
yhteistyön edistämisestä energian alalla, ja huhtikuun alussa 2016 Jakartassa järjestettiin MoU:n puitteissa
ensimmäinen työryhmäkokous. Yhdentoista suomalaisen energia-alan yrityksen ja tutkimuslaitoksen keskusteluissa indonesialaisosapuolten kanssa tuli selvästi esiin, miten paljon suomalaisella energiatehokkuuden ja
uusiutuvan energian alan osaamisella on tarjottavaa Indonesialle.
Energian ohella suomalaiseen koulutusosaamiseen kohdistuu Indonesiassa edelleen suurta mielenkiintoa.
Ilmastonmuutoksen sekä tuotannon tehostamis- ja päästövähennyspyrkimysten myötä Indonesiassa on kasvavaa kysyntää myös metsä- ja kaivosalan tietämykselle. Informaatioteknologian alalla Indonesian kasvuvauhti
kuuluu maailman nopeimpiin.
Indonesian ei voi sanoa olevan toimintaympäristönä kaikkein helpoimmasta päästä, mutta suuret kotimaanmarkkinat, kunnianhimoiset kehityssuunnitelmat ja edulliset työvoimakustannukset tekevät maasta edelleen
kansainvälisten yritysten kannalta hyvin houkuttelevan toimintaympäristön.
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JAPANI
JAPANI
Pääkaupunki ........................................................................................................................Tokio
Väkiluku ......................................................................................................................126,9 milj.
BKT ..................................................................................................................... 4 127 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................38,200 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.6 %
Inflaatio................................................................................................................................. 0.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........ 1.2 % |26.6 % |72.2 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 3.3 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................93.5 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Japani on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Euroopan ulkopuolella. Japanilaiset
ovat kiinnostuneita muun muassa Suomen arktisesta osaamisesta, energiasektorista, metsäteollisuudesta, ICT- osaamisesta liittyen erityisesti digitalisointiin ja Esineiden Internetiin, luovista
aloista ja start-up toiminnasta. Japanilaisinvestoinnit Suomeen ovat kasvaneet viime vuosina.
Trendin ennakoidaan jatkuvan. Japani on myös väylä kolmansien maiden markkinoille, jota
usea suomalaisyritys on jo hyödyntänyt. Suomen vahva ja positiivinen maakuva yhdistettynä
suoriin päivittäisiin lentoihin luo erinomaiset edellytykset sekä matkailun että suomalaisten ja
japanilaisten yritysten liikesuhteiden, investointien ja yhteistyön kehittymiselle.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Varainhoitovuonna 2015 Japanin reaalinen talouskasvu oli 1,2 prosenttia, joka oli selvä parannus edellisvuoteen nähden. Kasvua vauhdittivat erityisesti piristynyt ulkomaankauppa, kohentunut työllisyystilanne ja lisääntyneet ansiotulot. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvu oli 4,2 prosenttia. Kasvua vauhdittivat
erityisesti yritysinvestoinnit. Toisella vuosineljänneksellä kasvu kääntyi negatiiviseksi ja oli -1,4 prosenttia. Tämä
johtui muun muassa ruuan hintojen kallistumisen heikentämästä kotitalouksien kulutuksesta. Lisäksi vienti
väheni Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Kolmannella neljänneksellä talouskasvu palasi jälleen positiiviseksi 1,3 prosentin myötä perustuen kasvaneisiin pääomainvestointeihin. Viimeinen vuosineljännes oli jälleen miinusmerkkinen -1,1 prosenttia. Lasku johtui lämpimästä talvesta, joka näkyi vähäisenä vaatemyyntinä ja lämmityksenä.
Talouskasvun jojo-liikettä selittää osaksi Japanin talouskasvupotentiaali, joka on 0,4 prosenttia. Tällöin pienetkin muutokset talouskasvutekijöissä näkyvät helposti talouden kokonaiskasvuluvuissa.
Ulkomaankaupan ja investointien kehitys
Kalenterivuonna 2015 Japanin kauppatase oli viidettä kertaa peräkkäin alijäämäinen. Alijäämä oli kuitenkin
jopa 78 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui tuonnin arvon 8,7 prosentin laskusta perustuen halvempaan öljyn hintaan. Viennin arvo koheni sen sijaan 3,4 prosenttia. Erityisesti maataloustuotteiden
vienti jatkaa kasvuaan ja oli vuonna 2015 ennätyskorkealla. Taustalla vaikuttaa japanilaisen ruuan lisääntyvä
suosio ulkomailla.

Lähetystöneuvos Miia Rantanen työskentelee Team Finland–koordinaattorina Suomen Tokion suurlähetystössä.
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Japanin viennin suhteellinen numeerinen heikkous johtuu osaksi siitä, että japanilaiset yritykset ovat siirtäneet
paljon tuotantoaan ulkomaille. Näin ollen ulkomaisten tytäryhtiöiden tulos kirjautuu viennin sijaan tuotoksi
ulkomaisista investoinneista. Vientiä heikentää kiistatta kuitenkin japanilaisten yritysten huonontunut kilpailukyky esimerkiksi elektroniikkasektorilla. Viennin arvellaan vähentyvän lähitulevaisuudessa jenin arvon
vahvistumisen myötä, minkä lisäksi Kiinan talouskasvun laantuminen heikentää japanilaistuotteiden vientiä.
Tuonti on lisääntynyt vuodesta 2011 ydinvoimaloiden sulkemisesta johtuen. Japani on korvannut energiavajeen kalliilla tuontienergialla ja kauppatase on painunut alijäämäiseksi. Tuonti ulkomaisista tytäryhtiöistä on
myös lisääntynyt. Jenin arvon alentuminen on hyödyttänyt isoja vientiyrityksiä, mutta samalla tuonti on kallistunut. Tästä ovat kärsineet pienet ja keskisuuret yritykset erityisesti palvelusektorilla, joka työllistää noin puolet
työvoimasta. Tuonnin kasvu taittui vuonna 2015 suhteessa edellisvuoteen. Sen arvellaan kuitenkin lisääntyvän
uudelleen varainhoitovuonna 2016 kotimaisen kysynnän kasvun myötä.
Japanin pitkään jatkunut deflatorinen kierre on rohkaissut yrityksiä säästämään investoimisen sijaan. Taustalla
vaikuttaa myös perinteinen taipumus riskien välttämiseen, mikä on tosin hiljalleen vähenemässä. Japanilaisyritysten liikevoitot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina erityisesti alhaisen jenin ja edullisemman
öljyn hinnan johdosta. Japanin valtiovarainministeriön mukaan yritysten yhteenlaskettu tase on noin 2600
miljardia euroa. Nämä varat yritetään saada tehokkaammin kiertoon talouskasvun vauhdittamiseksi. Yrityksiä
rohkaistaan nostamaan palkkoja ja investoimaan niin kotimaahan kuin myös ulkomaille.
Japanin keskuspankin harjoittama kevennetty rahapolitiikka on lisännyt japanilaisten ulkomaille suuntautuvien investointien houkuttelevuutta. Japanilaiset rahoituslaitokset hajauttavat aktiivisemmin sijoituksiaan
ulkomaille. Yksityiset säästäjät etsivät ulkomailta parempia reaalikorkoja. Japanilaisinvestoinneista kasvava
osa suuntautuu Eurooppaan. Ulkomaille suuntautuvien investointien lisääntyminen johtuu osaksi Japanin
väestön vähenemisestä, jolloin kysyntä kotimaassa pitkällä aikavälillä vähentyy ja työn kustannukset kasvavat.
Tuotannon lisäksi myynti siirtyy enenevässä määrin Japanista ulkomaille. Japanilaiset yritysinvestoijat hakevat
kansainvälisen osaamisen lisäksi omaa osaamistaan täydentäviä yrityksiä, valmiita asiakassuhteita ja jakelukanavia eivätkä niinkään ensisijaisesti uusia innovaatioita.
Japanin hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa maahan suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä
vuoden 2012 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Ulkomaisten investointien määrä on pitkään pysynyt OECD:n
vertailun häntäpäässä eli alle neljässä prosentissa bruttokansantuotteesta. Tässä ei ole viime vuosina tapahtunut merkittävää piristystä. Ulkomaisten yritysten mukaan suurimmat syyt tälle ovat muun muassa sääntely-ympäristön tiukkuus sekä korkea yritysvero.
Suomen ja Japanin taloudellinen vaihto
Japani on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Euroopan ulkopuolella. Suomen tullin tilastojen
mukaan Suomen ja Japanin kauppavaihto jatkoi vahvistumistaan vuonna 2015. Se säilyi edelleen Suomelle ylijäämäisenä. Vienti Japaniin kasvoi kuusi prosenttia kun taas tuonti väheni kaksi prosenttia. Tärkeimmät
vientiartikkelit ja -alat ovat: paperi ja pahvi, puu ja puuvalmisteet, sekä raskaat koneet, laitteet ja metallit. Japanin-tuontimme muodostuu pääosin moottoriajoneuvoista sekä televiestintä- ja elektroteknisistä laitteista.
Suomalaisyritysten aktiivisuus Japanissa on käytännössä pelkkiä kauppalukuja suurempaa. Japanissa toimivat
suomalaiset yritykset ovat usein globaaleja, joten yritysten tuotteet eivät välttämättä ole lähtöisin Suomesta.
Tämä pätee luonnollisesti myös japanilaisyrityksiin, joiden Suomeen tuotavista tuotteista, kuten autot, valmistetaan merkittävissä määrin Euroopassa. Suomalaisyritysten läsnäolo Japanissa jatkaa kasvuaan. Japanin
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vahva teknologinen ja teollinen osaaminen tunnetaan hyvin ja laadukkaiden tuotteiden arvostus tiedostetaan
mahdollisuutena. Japani koetaan hyödyllisenä markkina-alueena tuotekehittelyn näkökulmasta. Jos tuote tai
palvelu menestyy Japanissa, menestyy se mitä todennäköisimmin myös muualla maailmassa. Japanilaiset ovat
maailman vaativimpia asiakkaita, mutta myös kokeilunhaluisia ja varakkaita. Japani onkin monen globaalin
trendin syntypaikka. Japanissa ei myöskään tarvitse kilpailla hinnalla, kunhan tuotteen tai palvelun laatu ja
tarina ovat vahvoja. Kevään 2016 kyselytutkimuksen mukaan suomalaisyritykset menestyvät hyvin Japanissa.
Niiden myynti ja kannattavuus ovat kasvaneet vuoden sisällä. Suomalaisyritykset luottavat Japanin talouden
kasvuun ja sitä myötä markkinoiden selvään piristymiseen.
Viime vuosina japanilaisinvestoinnit ovat kasvaneet Suomeen merkittävästi. Esimerkkeinä mainittakoon neljäsosan Metsä Fibren osakkeiden myynti 472 miljoonalla eurolla vuonna 2012 Japaniin, sekä Itochun vuonna 2015
tekemä jatkoinvestointi Äänekosken sellutehdashankkeeseen, tuulivoima-alan yritys The Switchin ja merialan
software-yritys Napan sekä portaalirobottijärjestelmiä valmistavan Cimcorp Oy:n siirtyminen japanilaisomistukseen vuonna 2014. Softbank ja Gungho Online Entertainment investoivat 1,1 miljardilla eurolla SuperCelliin vuonna 2013, ja Softbank kasvatti omistusosuuttaan vuonna 2015 vielä 22,7 prosentilla. Cleantech-alalla
toimiva Enevo keräsi 2015 toteutetulla rahoituskierroksellaan 15,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin pääoman,
jossa yhtenä pääsijoittajana oli japanilainen Mistletoe. Suomeen suuntautuvien japanilaisinvestointien ennakoidaan jatkuvan vahvana.
Japanilaiset ovat kiinnostuneita muun muassa Suomen arktisesta osaamisesta, energiasektorista, metsäteollisuudesta, ICT- osaamisesta liittyen erityisesti digitalisointiin ja Esineiden Internetiin, luovista aloista ja startup toiminnasta. Suomen maakuva on vahva ja positiivinen. Aasialaisista nimenomaan japanilaisilla on aitoa
mielenkiintoa Suomeen. Hyvä maakuva yhdistettynä suoriin päivittäisiin lentoihin luovat erinomaiset edellytykset sekä matkailun että suomalaisten ja japanilaisten yritysten liikesuhteiden, investointien ja yhteistyön
kehittymiselle.
Japani on lisäksi väylä kolmansien maiden markkinoille, jota usea suomalaisyritys on jo hyödyntänyt. Japanin
markkinoilla oleminen tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan japanilaisyritysten globaaleihin hankkeisiin
mukaan lukien Japanin kehitysyhteistyöprojektit. Japani on väylä erityisesti Kaakkois-Aasiaan, sekä enenevissä
määrin Afrikkaan, Lähi-itään, mutta jopa Kiinaankin. Japani on aktiivinen erityisesti isoissa infrastruktuuri- ja
energiahankkeissa sekä terveydenhuoltopalveluissa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Pääministeri Abe valittiin syksyllä 2015 toiselle kaudelle liberaalidemoraattisen puoleen puheenjohtajana.
Tämä tarkoittaa, että hän jatkaa pääministerinä näillä näkymin ainakin syksyyn 2018 asti. Abe keskittyi alkuvuoden 2015 pitkälti turvallisuuslainsäädännön uudistamiseen. Uudelleen valintansa jälkeen Aben huomion
keskiöön nousivat jälleen talouspoliittiset kysymykset. Japanilaisten usko Abenomicsiin on kuitenkin laskussa.
Hiljattaisen mielipidemittauksen mukaan yli puolet vastanneista ilmoitti olevansa tyytymättömiä hallituksen
talouspolitiikkaan. Japanissa mietitäänkin, onko pääministeri valmis käyttämään poliittista pääomaansa jatkossa aikaisempaa enemmän kiperien talousuudistuksien läpiviemiseen vai säilyvätkö turvallisuuspoliittiset
kysymykset päähuomion kohteena.
Talouspoliittisen ohjelman ”Abenomicsin” kolmas vuosi
Abenomics on jaettu kolmeen pilariin, jotka ovat rahapolitiikka, finanssipoliittinen elvytys ja talouden rakenneuudistukset. Tarkoituksena on lopettaa Japanin taloutta lähes kaksi vuosikymmentä vaivannut pysähtyneisyys,
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Suomen ja Japanin välinen kauppa
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deflaatio, ja viennin supistuminen sekä saattaa Japanin talous terveelle kestävän kasvun uralle. Tavoitteena on
kahden prosentin reaalinen vuotuinen talouskasvu seuraavan kymmenen vuoden ajan. Vuoden 2016 reaaliseksi
talouskasvuksi Japanin hallitus ennustaa 1,7 prosenttia ja OECD yhtä prosenttia.
Rahapolitiikka päävälineenä
Japanin keskuspankki on harjoittanut maaliskuusta 2013 lähtien laadullisesti ja määrällisesti kevennettyä
rahapolitiikkaa. Se poikkeaa mittakaavaltaan, määrätietoisuudeltaan ja kunnianhimon tasoltaan aikaisemmin
kokeilluista. Abenomicsin rahapolitiikkaa koskevaa pilaria pidetään yleisesti ottaen onnistuneena. Korot ovat
laskeneet ja osakkeiden hinnat kaksinkertaistuneet vuodesta 2012. Varainhoitovuoden 2015 inflaation arvioidaan jääneen kuitenkin vain 0,4 prosenttiin. Inflaatiota painavat alas raakaöljyn laskeneet hinnat. Japanin
keskuspankki on joutunut siirtämään toistuvasti kahden prosentin inflaatiotavoitteensa määräaikaa ja tällä
hetkellä se on maaliskuun 2018 lopussa. Keskuspankin mukaan inflaation hitaasta kasvusta huolimatta syytä
huoleen ei ole. Raakaöljyn hinnan lasku kasvattaa toisaalta kotitalouksien ostovoimaa, joka vuorostaan lisää
kysyntää nostaen hintoja keskipitkällä aikavälillä. Positiivista on keskipitkän aikavälin inflaatio-odotusten pysyminen yli yhdessä prosentissa. Keskuspankki vakuuttaa noudattavansa kevennettyä rahapolitiikkaa kunnes
kahden prosentin inflaatiotavoite saavutetaan. Se on ilmoittanut olevansa tarvittaessa valmis lisäämään rahapolitiikkansa määrää. Japanissa kuitenkin pohditaan joutuuko keskuspankki madaltamaan kahden prosentin
tavoitetasoaan. Lisäksi käydään keskustelua, miten keskuspankki aikoo irrottautua kevennetystä rahapolitiikastaan, ja milloin se sen aloittaa.
Abenomicsin päätavoitteena on vauhdittaa talouskasvua kotimaista kysyntää lisäämällä. Tämä edellyttää erityisesti palkkojen kasvua, mihin hallitus ja keskuspankki yrityksiä rohkaisevat. Vuonna 2015 keskimääräinen peruspalkka kasvoi verrattain hyvin eli 0,8 prosenttia. Turismiin liittyvällä palvelusektorilla vallitsee työvoimapula,
mistä syystä peruspalkat kasvoivat vuonna 2015 ensimmäistä kertaa vuosiin. Abenomicsin kannalta on myös
positiivista, että palkkakuilu vakituisessa työsuhteessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden
kesken kaventui selvästi vuonna 2015.
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Jenin kurssi pysyi suhteellisen vakaana vuonna 2015 laskien tätä ennen kaksi vuotta suhteessa Yhdysvaltain
dollariin yli 20 prosenttia. Alhainen jenin kurssi on vauhdittanut yritysten voittojen lisäksi turismin räjähdysmäiseen kasvuun. Vuonna 2015 turistien määrä lisääntyi 47 prosentilla. Vuoteen 2020 mennessä hallituksen
tavoitteena on vielä kasvattaa määrää vuosittain 15 prosentilla. Japanilla on huomattavaa turismipotentiaalia,
sillä se jää selvästi jälkeen muista OECD-maista, kun verrataan turistien määrää suhteessa väestöön. Turismin
lisääntyminen tukee Abenomicsin tavoitetta kulutuskysynnän lisäämiseksi, sillä vuonna 2015 turistit kuluttivat
noin 28 miljardia euroa.
Samanaikainen talouskasvun elvytys ja velkaantumisen laittaminen kuriin
Japani on vuodesta 2000 pyrkinyt vauhdittamaan talouskasvua vähintään vuosittaisten lisäbudjettien avulla.
Varainhoitovuoden 2015 lisäbudjetti oli arvoltaan noin 27 miljardia euroa. Kaksi viimeistä on pystytty toteuttamaan ilman lisävelkaa, mutta aikaisemmat elvytyspaketit ovat lisänneet valtion menoja ja rasittaneet entisestään alijäämäistä julkista taloutta. Tavoitteena on ollut luoda talouteen positiivista liikettä, jolla elvytys
pitemmän päälle rahoittaisi itse itsensä.
Japanin valtionvelka nousee varainhoitovuonna 2016 yli 230 prosenttiin ja maan nettovelkakin 135 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tilanteen tekevät siedettäväksi poikkeuksellisen alhaiset korkomaksut, jotka ovat
vain noin prosentin luokkaa. Alhainen korkotaso johtuu yhtäältä keskuspankin kevennetystä rahapolitiikasta
sekä pitkään jatkuneesta deflaatiosta. Toisekseen velka on noin 90-prosenttisesti kotimaista. Japanin suuret
ulkomaiset saamiset ylläpitävät luottamusta maan velanhoitokykyyn. Japani on kuitenkin erityisen herkkä
korkotason muutoksille. Valtio laskee pitkän aikavälin korkojen nousevan mahdollisesti jopa neljä prosenttia
vuoteen 2020 mennessä. Tämä kasvattaisi velanhoitokuluja ja velkaa edelleen. Riski korkotason muutokseen
kasvaa keskuspankin irrottautuessa, tai sen aikoessa irrottautua, kevennetystä rahapolitiikasta. Velkaantumisen kuriin laittamista peräänkuulutetaan siten viipymättä. Kansainvälisistä luottoluokituslaitoksista Standard
& Poor (S&P) laski syyskuussa 2015 Japanin luottoluokituksen A+ tasolta AA- tasolle. S&P ei usko julkisen
taloustilanteen tervehtyvän lähivuosina alustavista hyvistä merkeistä huolimatta. Muutkin luottoluokituslaitokset ovat viime vuosina laskeneet Japanin luottoluokitusta.
Hallitus onnistui tavoitteessaan puolittaa julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2010 tasosta varainhoitovuoden 2015 loppuun mennessä. Sen sijaan hallitus ei näillä näkymin onnistu
tavoitteessaan julkisen talouden tasapainottamisesta varainhoitovuoteen 2020 mennessä.
Julkisen talouden tervehdyttäminen edellyttää tulo- ja menopuolen suurta remonttia. Menopuolella kaivataan
leikkauksia nopeasti ikääntyvän väestön kohtuuttoman suureksi paisuttamiin sosiaalimenoihin. Niiden osuus
valtion menoista on yli kolmannes ja ne kasvoivat myös vuonna 2015. Valtiontalouden toiseksi suurin kustannuserä ovat velanhoitokulut ja nekin ovat kasvussa. Muut menot ovat kohtuullisella tasolla.
Uudistuspaineet kohdistuvat siten valtion tulojen kasvattamiseen, jotka ovat nykyisellään OECD:n alhaisimmasta päästä. Verotuksen uudistaminen on keskeistä. Kulutusveroa korotettiin kahdeksaan prosenttiin vuonna
2014, mutta hallitus on päättänyt siirtää seuraavaa keväälle 2017 suunniteltua korostusta vuoteen 2019.
Ajan ei katsottu olevan otollinen veronkorotukselle johtuen riittämättömästä talouskasvusta ja haitalliseksi
arvioidusta vaikutuksesta kotimaiseen kysyntään. Positiivista on huomattava verotulojen kasvu viime vuosina
yritysten liikevoittojen myötä, mistä syystä velanottoa on voitu vähentää. Yritysverotus on sen sijaan Japanissa
korkea. Sitä on päätetty laskea nykyisestä 32,11 prosentista 29,97 prosenttiin varainhoitovuoden 2016 aikana.
Yritysveron laskun toivotaan korottavan palkkoja ja houkuttelevan myös ulkomaisia investointeja.
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Rakenneuudistuksiin tarvitaan lisää vauhtia
Japanin pitkän aikavälin rakenteelliset haasteet ovat mittavat. Väestön vähentyessä ja ikääntyessä talouden
kantokyky on koetuksella. Maahanmuuton lisäämiseen suhtaudutaan varauksellisesti. Yrityssektori kaipaa lisää
dynamiikkaa. Hallitus tiedostaa, ettei Abenomicsin kahden ensimmäisen pilarin keinoin saada Japanin talouskasvua kestävälle uralle ja velkaantumista kuriin. Rakenneuudistukset ovat kolmas pilari ja sisältyvät vuosittaisiin kasvustrategioihin. Vuoden 2015 kasvustrategiassa päähuomio keskitetään paikallisalueiden elävöittämiseen ja Tokion vuoden 2020 olympialaisiin. Olympialaisten vuosittaisiksi talousvaikutuksiksi ennakoidaan 0,2
- 0,3 prosenttia vuoteen 2018 asti johtuen lisääntyvistä matkailijamääristä ja infrastruktuuri-investoinneista.
Lisäksi hallitus rohkaisee muun muassa kehittämään tekoälyä, Esineiden Internetiä sekä energiatehokasta
rakentamista. Uusien teknologisten ratkaisuiden löytämistä, esimerkiksi robotiikan saralla tuetaan. Tavoitteena
on myös tehostaa yritysten omistajaohjausta, kehittää yrittäjyydelle suotuisaa ilmapiiriä, kasvattaa naisten
osallistumista työelämään, kehittää innovatiivisuutta, palkita työn tulosta työhön käytetyn ajan sijasta sekä
luoda maataloudesta kasvava teollisuuden ala. Kasvustrategioiden konkreettista toimeenpanoa on kritisoitu
riittämättömyydestä.
Syyskuussa 2015 julkistettiin Abenomicsin toinen vaihe ja kolme uutta pilaria. Näistä ensimmäinen eli vahva
talous sisältää kolme aikaisempaa edellä mainittua pilaria. Talouskasvun uudeksi tavoitteeksi asetettiin 4480
miljardin euron bruttokansantuotteen saavuttaminen. Tavoitteen määräaika on epäselvä, mutta vuoteen 2020
mennessä tämän on arvioitu edellyttävän kolmen prosentin nimellistä vuosittaista talouskasvua. Japanin talouskasvupotentiaalin ollessa 0,4 prosenttia on tavoitetta kritisoitu liiallisesta optimistisuudesta.
Abenomicsin kahden uuden pilarin tavoitteena on ensinnäkin pitää Japanin väestö 100 miljoonassa seuraavat
50 vuotta. Syntyvyyttä aiotaan lisätä nykyisestä 1,42:sta 2,07:ään vuoteen 2030 mennessä. Toisena tavoitteena
on ehkäistä kokonaan työntekijöiden tarve jättäytyä työmarkkinoilta kotiin huolehtiakseen sairaista vanhuksista.
Rakenneuudistuksissa on saatu kolmen viime vuoden aikana paljon positiivista edistystä. Tyynenmeren alueen
TPP-vapaakauppasopimuksen syntyminen oli tärkeää Abenomicsin uskottavuudenkin kannalta. Lisäksi yritysten omistajaohjausta on kehitetty, maataloussektoria uudistettu, sekä energiasektorilla viety läpi vaikea päätös
ydinvoimaloiden uudelleen käynnistämisestä, joka tulee vähentämään kalliin tuontienergian tarvetta. Lisätoimenpiteitä peräänkuulutetaan kuitenkin työmarkkinoiden uudistamiseksi. Työmarkkinoiden hyvin voimakas
jakaantuminen vakituisessa työsuhteessa oleviin ja toisaalta osa-aikaisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin
haittaa talouden tuottavuutta. Käytännössä vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön irtisanominen on Japanissa lähes mahdotonta. Toisaalta osa-aikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden suojaa tulisi vahventaa.
Lisäksi tarvitaan eläkeuudistusta. Japanin 65 vuoden eläkeikää pidetään liian alhaisena suhteessa maailman
korkeimpaan eliniän odotteeseen. Tällä hetkellä jo kolmasosa japanilaisista on eläkeläisiä. Eläkejärjestelmän
uudistaminen on poliittisesti äärimmäisen hankalaa, mutta välttämätöntä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Japani on perinteisesti ollut monenkeskisen kauppajärjestelmän puolustaja, mutta käytännössä sen painopiste
on siirtynyt kahdenvälisten tai alueellisten vapaakauppajärjestelyjen suuntaan. Japani on suhteellisen hyvin
integroitunut globaaleihin arvoketjuihin. Sen viennistä lähes kolmasosaa, kuten esimerkiksi komponentit, käytetään muiden maiden vientituotteissa. Viennin kotimaisuus on kuitenkin edelleen verrattain korkea, eli Japani
ei merkittävästi itse yhdistele eri alkuperää olevia tuotteita eteenpäin vietäväksi.
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Nykyisellään vain noin 19 prosenttia Japanin viennistä ja tuonnista kuuluu vapaakauppasopimusten piiriin.
Tämä luku aiotaan nostaa 70 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä. Tavoitteena on kaupanesteiden purkamisen
avulla lisätä erityisesti japanilaisautojen ja muiden teollisuustuotteiden kauppaa. Viimevuosina Japani onkin
ollut aktiivinen vapaakauppasopimusten rakentamisessa. EU:n ja Japanin vapaakauppasopimusneuvottelut
käynnistettiin vuonna 2013. Japani ja EU ovat perinteisesti olleet toisilleen tärkeitä kauppakumppaneita, ja
siten tavoitteena on kunnianhimoinen, kattava sopimus, jossa ei käsitellä pelkästään tulleihin liittyviä kysymyksiä, vaan myös laajasti yhdessä sovittuja erilaisia kaupanesteitä kattaen muun muassa lisensoinnin, erilaiset standardit, kilpailupolitiikan, investoinnit ja julkiset hankinnat. Japani soveltaa edelleen joitakin erittäin
korkeita tuontitulleja, joten perinteisellä tullien laskemisen kautta tapahtuvalla kaupan vapauttamisella on
edelleen merkitystä. Toisaalta erilaisten tullien ulkopuolisten kaupanesteiden merkitys on huomattava ja ne
ovatkin yksi neuvotteluiden eniten huomiota saavista osa-alueista.
Tyynenmeren alueen TPP- vapaakauppasopimusneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä 2015. Se on kautta
aikain kunnianhimoisin Japanin solmima vapaakauppasopimus. Japani suostui poistamaan tullit 95 prosenttisesti maatalous- ja teollisuustuotteilta, joskin osin vasta pitkien siirtymäaikojen jälkeen. TPP-sopimuksen
arvioidaan kasvattavan bruttokansantuotetta 2,59 prosenttia ja taloudellisen hyödyn olevan 105 miljardia
euroa 10 – 20 vuoden aikavälillä. Lisäksi TPP-sopimus vahvistaa yritysten liikevoittaja ja tätä kautta lisää työllisyyttä ja korottaa palkkoja. TPP-sopimuksella on suorien talousvaikutusten lisäksi kauaskantoisempaa ja jopa
symbolista merkitystä. Sopimuksen myötä Japanin voidaan sanoa avautuvan aikaisempaa merkittävimmin
ulkomaailmaan ja kansainväliselle kilpailulle.
Japani neuvottelee lisäksi Kiinan ja Etelä-Korean kanssa niin kutsutusta kolmikantaisesta vapaakauppasopimuksesta. Japani on myös mukana RCEP- eli Regional Comprehensive Economic Partnership- vapaakauppasopimushankkeessa.
Sääntely-ympäristöön haetaan parannuksia vapaakauppaneuvotteluiden myötä
Markkinoillepääsyn kenties suurimpana haasteena ovat erilaiset vain Japanille ominaiset standardit, tuotesertifioinnit, lisenssit sekä yleisesti ottaen byrokratia, joka hidastaa ja vaikeuttaa tuotteiden saamista Japanin
markkinoille. Sääntelyviidakon avaaminen tekisi Japanin markkinoista kilpailulle avoimemmat, mikä vuorostaan edesauttaisi japanilaisyritysten kilpailukykyä. Yksi väline näiden haasteiden käsittelemiseksi ovat juuri
EU:n ja Japanin käymät vapaakauppaneuvottelut.
Japanilaiset ovat havahtuneet markkinoiden avaamisen tärkeyteen ja tämän mukanaan tuomiin hyötyihin.
Sen avulla halutaan vahvistaa innovaatioita sekä houkutella ulkomaisia investointeja. Pääministeri on luvannut nostaa sääntely-ympäristön hankaluudet pöydälle ja tehdä Japanista helpomman paikan ulkomaalaiselle
liiketoiminnalle. Lukuisiin vapaakauppaneuvotteluihin mukaan lähteminen ovat konkreettinen osoitus tästä.
Vuosikymmenten saatossa syvälle juurtuneiden tapojen ja sääntelyn purkaminen ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä. Vastustajia löytyy erityisesti maataloussektorilta.
Tämä huomioon ottaen TPP- sopimuksen syntyminen oli keskeinen läpimurto, sillä Japani suostui liberalisoimaan sensitiivistä maataloussektoriaan. Japani on lisäksi edistynyt yhdessä sovittujen tullien ulkopuolisten
kaupanesteiden poistamisessa EU-neuvotteluissaan. Tämä koskee erityisesti elintarvikkeita, mutta edistystä
on saavutettu myös teollisuustuotteiden saralla. Tarvitaan kuitenkin systemaattista työtä vielä vuosien ajan.
Sääntely-ympäristön uudistaminen edellyttää lainsäädännön ja muun ohjeistuksen muuttamista, joka vie
aikaa. European Business Council (EBC) peräänkuuluttaa standardien, lupajärjestelyiden ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista liittyen muun muassa hoitolaitteistoon, ympäristöteknologiaan, kuluttajatuotteisiin,
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autoihin ja elintarvikkeisiin. EBC nostaa esiin myös ruokatuotteita koskevat erilaiset byrokraattiset menettelyt,
korkeat kustannukset ja vain Japanissa käytössä olevat tuoteselostevaatimukset, jotka estävät ja hidastavat
tuotteiden pääsyä Japanin markkinoille. Tunnustusta annetaan edistyksestä ulkomaalaisten työntekijöiden
rekisteröitymiskäytännöissä. On myös huomioitava, että sähkömarkkinat on päätetty vapauttaa.
Suomalaisyritykset kokevat valmisteilla olevat vapaakauppasopimukset ja niiden myötä odotettavissa olevan
sääntely-ympäristön parantumisen hyödyllisinä. Yksi mahdollinen haaste suomalaistoimijoille on markkinoillepääsy ristiinlaminoitua puulevyä koskevalle rakennussektorille. Japani on uudistamassa tätä koskevaa
rakennusmääräystään, jonka vaikutukset ulkomaisiin toimijoihin ovat epäselvät. Elintarvikesektorin markkinoillepääsyvaikeudet koskettavat myös suomalaisia. Suomen ja Japanin kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen neuvotteluita jatketaan. Tavoitteena on välttää kaksinkertainen sosiaalivakuuttaminen. Kahdenvälistä
vuoropuhelua käydään myös muun muassa viestintäteknologiaan sekä tieteeseen ja teknologiaan liittyen.

Yleisarvio
Abenomicsia on kuvailtu niin päättäjien kuin myös teollisuuden taholta viimeisenä merkittävänä mahdollisuutena Japanin talouden tervehdyttämiseksi. Toimeen on ryhdytty tarmolla ja rohkealla otteella. Tehtävä on
äärimmäisen vaikea. Velkaantuminen olisi laitettava kuriin samaan aikaan kun talouskasvua olisi elvytettävä. Japanin hallituksen painopiste on talouskasvun vauhdittamisessa ja kysynnän vahvistamisessa eikä niinkään velkaantumisen vähentämisessä. Asiantuntijat varoittavat liiallisesta keskittymisestä rahapolitiikkaan
ja finanssipoliittiseen elvytykseen. Velkaantumisen vähentämiseen olisi asiantuntijoiden mukaan tartuttava
päättäväisemmällä otteella markkinoiden luottamuksen säilyttämiseksi. Vaarana on muutoin julkisen velan
korkorasituksen muuttuminen hallitsemattomaksi.
Abenomicsin kahden ensimmäisen pilarin avulla on saavutettu positiivisia tuloksia kuten esimerkiksi palkat
lupaavaan nousuun, yritysten liikevoitot ennätyssuuriksi ja turistien määrä merkittävään kasvuun. Rakenneuudistuksissa päästiin vauhtiin vasta vuoden 2015 aikana. Päätös yritysverotuksen laskemisesta tulee edesauttamaan japanilaisyritysten kilpailukykyä ja innovaatioita. TPP-vapaakauppasopimuksen myötä Japani avaa
markkinoitaan ulkomaiselle kilpailulle. Nämä saavutukset uhkaavat kuitenkin jäädä lyhytaikaisiksi ilman perusteellisempia talouden rakenneuudistuksia. Talouskasvun kohottaminen kestävälle kasvu-uralle edellyttää jatkossa vielä enemmän peräänantamattomuutta ja rohkeutta viedä läpi epäsuosittuja ja kipeitäkin uudistuksia.
Tähän on kuitenkin tarjolla kultainen mahdollisuus pääministeri Aben säilyttäessä näillä näkymin asemansa
syksyyn 2018 asti, mikä tuo politiikkaan tarvittavaa vakautta. Suomen kannalta olisi tärkeää, että EU - Japani
vapaakauppaneuvotteluissa saavutettaisiin mahdollisimman pian kattava ja kunnianhimoinen tulos. Tämä
edesauttaisi maiden välistä kauppaa ja investointeja.
Japani on avautumassa ja kansainvälistymässä. Muutos aikaisempaan on merkittävä ja historiallinen. Mittavista haasteista huolimatta taloudessa on dynamiikkaa, rahaa ja optimismia. Ottaen huomioon Suomen
Japanissa nauttiman vahvan ja positiivisen maakuvan, tarjoaa tilanne huomattavia mahdollisuuksia myös
suomalais-japanilaiselle yhteistyölle ja liiketoiminnalle. Näihin mahdollisuuksiin soisi suomalaistenkin aktiivisemmin tarttuvan.
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KAZAKSTAN
KAZAKSTAN
Pääkaupunki ....................................................................................................................Astana
Väkiluku ........................................................................................................................ 18,2 milj.
BKT .........................................................................................................................195 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................24,700 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 1.5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.3 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......4.8 % | 35.3 % | 59.9 %
Työttömyysaste ...................................................................................................................... 5%
Kaupungistumisaste ....................................................................................................53.2 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Kazakstan on edelleen keskellä vaikeita taloudellisia haasteita, kun öljyn hinta, Venäjän taloustilanne sekä Kiinan kasvun hidastuminen ovat jarruttaneet maan talouskasvua. Tengen devalvaatio on aiheuttanut voimakkaan inflaation ja kiihdyttänyt dollarisaatiota. Haasteista huolimatta
Kazakstan jatkaa tavoitteittaan kehittyä taloudellisesti ja raaka-aineriippuvaisen maan taloutta
monipuolistetaankin valtion kehityshankkeilla, jotka keskittyvät pääasiassa infrastruktuurin
ja liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Valtion tukemat maataloussektori ja logistiikka-ala
tarjoavat uusia mahdollisuuksia suomalaisillekin yrityksille. Kazakstanin vuoden 2015 lopussa
viimein toteutuneen WTO–jäsenyyden odotetaan parantavan liiketoimintaympäristöä ja helpottavan kaupankäyntiä tulevaisuudessa. Astana isännöi kesällä 2017 maailmannäyttelyä teemalla
tulevaisuuden energia.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kazakstan on maailman 18. suurin öljyntuottaja, ja öljy kattaa lähes puolet maan viennistä sekä viidesosan
maan bruttokansantuotteesta. Jo toista vuotta laskeneet öljytulot ja viennin heikentyminen ovatkin johtaneet
maan talouskriisiin. Öljyn alhaisen hinnan vuoksi bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan vain noin prosentin verran 2016. Taloutta elvytetään edelleen Nurly Zhol- talousohjelmalla, johon on allokoitu tälle vuodelle
miljardien dollareiden lisäinvestointeja vuoden 2017 varoista. Investoinnit kohdennetaan kuljetus- ja teollisuusinfrastruktuurin rakentamiseen, asuinrakentamiseen sekä pk-yritysten tukemiseen. Nurly Zhol on sovitettu
yhteen Kiinan Silkkitie- hankkeen kanssa, ja Kiinan merkitys Kazakstanin taloudessa onkin vahvistunut.
Öljysektorin ongelmat ovat pakottaneet Kazakstanin vauhdittamaan taloutensa monipuolistamista. Erityisesti
logistiikka-alasta odotetaan uutta Graalin maljaa, ja ala onkin näyttänyt lupaavia kasvun merkkejä. Lisäksi Kazakstan pyrkii modernisoimaan teollisuustuotantoaan ja maataloussektoriaan jatkaen samalla myös vihreään
talouteen siirtymistä, mikä käytännössä tarkoittaa uusiutuviin energialähteisiin panostamista.
Kazakstanin valuutta tenge päästettiin ensimmäistä kertaa maan historiassa kellumaan elokuussa 2015, minkä seurauksena se menetti noin puolet arvostaan. Tilanne on heikentänyt luottamusta kotimaan valuuttaan
sekä pankkijärjestelmään ja siten vahvistanut talouden dollarisaatiota. Heikko Venäjän rupla sekä alhainen
öljyn hinta loivat paineita tengen devalvoimiseksi, ja osasyyksi siirtymisessä kelluvaan valuuttaan on katsottu
kazakstanilaisten vientiyritysten vaikeus kilpailla venäläisten tuottajien kanssa.
Edustuston päällikön sijainen Anniina Koivula-Olstad työskentelee Team Finland–koordinaattorina ja Eevi Heikkinen korkeakouluharjoittelijana Suomen Astanan suurlähetystössä.
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Tengen heikkeneminen on johtanut voimakkaaseen inflaatioon, joka oli 2016 helmikuussa 15,2 prosenttia.
Kazakstanin keskuspankin tavoitteena on pitää vuosittainen inflaatio 6–8 prosentin tasolla, mutta sen toteutumista pidetään epätodennäköisenä ja inflaatioksi ennustetaan 13,6 prosenttia. Kotitalouksien kulutuksen
uskotaan vähenevän noin kymmenen prosenttia. Inflaatiota ja dollarisaatiota pyritään pitämään kurissa talletuskorkoa säätelemällä. Keskuspankki on myös kehottanut kazakstanilaisia monipuolistamaan säästöjään niin,
että puolet talletettaisiin dollareina ja puolet tengeinä. Yrityksiä on kielletty asettamasta hintoja dollareina.
Suomen ja Kazakstanin kaupan arvo laski öljynhinnan myötä
Suomen ja Kazakstanin välisen kaupan arvo vuonna 2015 aleni miltei kolmannekseen edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen tullin tilastojen mukaan Suomen vienti oli 128 miljoonaa euroa ja tuonti 200 miljoonaa euroa
vuonna 2015 kauppataseen ollessa näin alijäämäinen. Etenkin tuonnissa on tapahtunut huomattavaa laskua
sen ollessa 520 miljoonaa euroa vuonna 2014. Tämä johtui pitkälti Kazakstanin pääasiallisen vientituotteen
öljyn hintaromahduksesta, eikä niinkään tuontimäärien laskemisesta, vaikka nekin ovat laskeneet jonkin verran. Suomen tullin tilastot eivät myöskään huomioi palvelu- tai koulutusvientiä, joka on Kazakstanin kaupassa
tärkeässä asemassa.
Laskusuhdanteesta huolimatta suomalaisyritysten kiinnostus Kazakstanin markkinoita kohtaan on kasvanut,
ja menestystarinoita on syntynyt viime vuodenkin aikana. Vuonna 2015 esimerkiksi Tikkurila ja Sampo-Rosenlew perustivat tuotantolaitokset Kazakstaniin. Lokakuussa 2015 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita
Toivakka teki mittavan Team Finland -matkan Astanaan. Delegaatiossa oli mukana yli 30 yritystä pääasiassa
koulutus-, cleantech- ja logistiikkasektoreilta, ja matka poiki kauppoja, aiesopimuksia sekä uusia yhteistyöprojekteja. Maidemme väliset suhteet ovat erinomaiset, ja kesällä 2015 myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö
teki työvierailun Astanaan.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Talouskriisi ja ulkopuolelta Kazakstaniin kohdistuvat uhat ovat vaikuttaneet vahvasti niin Kazakstanin sisä- kuin
ulkopolitiikkaan. Heikentynyt taloustilanne on lisännyt riskiä sisäiseen epävakauteen samaan aikaan kun ISIL/
Daeshin aiheuttama uhka, Afganistanin tilanne, Syyrian ja Ukrainan kriisit sekä Venäjän ja Turkit suhteiden
viileneminen ovat aiheuttaneet Kazakstanille ulkoisia jännitteitä. Kazakstan on jatkanut kaikesta huolimatta
ja jopa entistä tarmokkaammin multivektoriaalista ulkopolitiikkaansa eli hyvien suhteiden ylläpitämistä niin
naapurimaidensa kuin kaukaisempien kumppaniensa EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa.
Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka, EU:n vastaiset pakotteet sekä kauttakulkuliikenteen häiritseminen ovat
aiheuttaneet kitkaa liittolaismaiden välille, mutta jäsenyys Euraasian talousliitossa (EAEU) on monella tapaa
lisännyt Kazakstanin riippuvuutta Venäjästä. Kazakstan joutui myös ottamaan Venäjää myötäilevän kannan
Venäjän ja Turkin välisessä kiistassa, mikä laittoi Kazakstanin hankalaan välikäteen. Kazakstanilla ja Turkilla on
vahvat historialliset ja kielelliset siteet, ja turkkilaiset investoinnit ovat tärkeitä Kazakstanin taloudelle.
Kazakstan onkin hakenut tasapainoa itäisestä jättiläisnaapuristaan Kiinasta, jonka painoarvo on noussut niin
taloudessa kuin ulkopolitiikassa. Kiinan Silkkitien taloudellinen vyöhyke eli kuljetusreittien verkoston ja energiayhteistyön kehittäminen Euraasian mantereella on muuttanut alueen taloudellisia ja poliittisia voimasuhteita.
Kiinan taloudellinen mahti on tuonut sille myös poliittista valtaa varsinkin tilanteessa, jossa Venäjä on joutunut kääntymään yhä enenevissä määrin itäisen naapurinsa puoleen. Euraasian talousliiton ja Kiinan kesken
on keskusteltu yhä tiiviimmästä yhteistyöstä EAEU:n ja Silkkitie -projektin (tai vaihtoehtoisesti) Shanghain
yhteistyöjärjestön SCO:n välillä.
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Jättiläisvaltioiden välissä jo pitkään tasapainotellulle Kazakstanille yhteistyösuunnitelmat sopivat mainiosti,
ja se myös ajaa niitä aktiivisesti. Kazakstan pyrkii myös hyötymään tilanteesta toimien neutraalina kumppanina kummallekin maalle ja esittäen itsensä alueena, jonka läpi esimerkiksi kuljetusreitit Eurooppaan voisivat
parhaiten kulkea.
Sisäinen vakaus ykkösprioriteetti
Kazakstanin prioriteettina on sisäisen vakauden ylläpitäminen, ja maassa järjestettiinkin maaliskuussa 2016
ennenaikaiset parlamenttivaalit samaan tapaan kuin vuosi sitten järjestettiin ennenaikaiset presidentinvaalit.
Ennenaikaisilla vaaleilla on ilmeisesti pyritty vakauttamaan ja rauhoittamaan sisäpoliittinen tilanne sekä vastaamaan seuraajakysymykseen. Parlamenttivaalien tulos oli odotettu; presidentin puolue ja valtapuolue Nur
Otan vahvisti asemiaan saaden lisäpaikan myötä 84 paikkaa parlamentin alahuoneen 98 paikasta. Entiseen
tapaan myös liikemiespiirejä edustava Ak Zhol – puolue sekä kommunistinen puolue pääsivät parlamenttiin
saaden kumpikin seitsemän paikkaa. Myös kyseiset puolueet tukevat vahvasti presidentin linjaa, eivätkä ne
edusta oppositiota. Vaalit antoivat Nur Otanille ja siten presidentti Nazarbajeville entistä vankemman mandaatin jatkaa tiukasti maan ohjaksissa sekä uudistusten ajamista.
Presidentti Nazarbajev totesi asetuttuaan ehdokkaaksi presidentinvaaleihin 2015, että kunhan institutionaaliset uudistukset ja talouden monipuolistaminen on saavutettu, maassa pitää toteuttaa perustuslaillinen uudistus, jolla valtaa siirretään presidentiltä parlamentille ja hallitukselle. Suunnitelman on katsottu olevan vastaus
jatkuvasti spekuloituun kysymykseen presidentin seuraajasta (presidentti täyttää 76 vuotta heinäkuussa 2016)
ja olevan mahdollinen askel kiinalaistyyppisen poliittisen järjestelmän suuntaan. Tähän viittaisi presidentin
puolueen Nur Otanin aseman vahvistuminen ja puolueen huomattava enemmistö parlamentissa. Mikäli parlamentin asemaa vahvistetaan, takaisi Nur Otanin asema saman poliittisen linjan jatkumisen huolimatta siitä,
kuka joskus tulevaisuudessa nousisi presidentiksi. Tämä tietenkin toisi poliittista vakautta, mutta toisaalta
demokratiakehitys vaarantuisi, mikä vuorostaan voi pitkällä tähtäimellä aiheuttaa sisäistä levottomuutta.
Epävarmat ajat ovat myös johtaneet ihmisoikeustilanteen heikkenemiseen Kazakstanissa. Erityisesti medianvapaus on heikentynyt huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Toimittajia ja nettiaktivisteja on pidätetty,
julkaisuja suljettu kestämättömin perustein ja internetsensuuria tiukennettu. Kazakstanin hallinnon mukaan
internetiä sensuroidaan ääriliikkeiden luoman uhan vuoksi ja liikkeiden leviämisen estämiseksi alueella. Huono
taloustilanne on kuitenkin johtanut siihen, että tavalliset kansalaisetkin ovat arvostelleet nettikirjoittelussa
hallitusta ja toisinaan jopa ennen koskematonta presidenttiä. Korruptio on edelleen endeeminen ongelma
maassa, ja viimeisimmässä Transparency Internationalin listauksessa Kazakstan oli 168 maan joukosta sijalla
123. (Suomi oli sijalla 2).
Vaikeutuneesta tilanteesta huolimatta Kazakstan jatkaa määrätietoisesti korruptionvastaista taistelua sekä
yhteiskuntansa ja taloutensa uudistamista muun muassa Sadan askeleen ohjelmalla. Ohjelman päämääriä
ovat esimerkiksi nepotismista meritokratiaan siirtyminen, oikeusvaltion vahvistaminen, talouden monipuolistaminen sekä hallinnon vastuullisuuden lisääminen.
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Suomen ja Kazakstanin välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus

Sääntely-ympäristön kehitys
Kazakstanin sääntely-ympäristö on muutoksentilassa, ja suurin muutos liittyy Kazakstanin jäsenyyteen Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, mikä toteutui joulukuussa 2015 lähes 20 vuoden neuvottelujen jälkeen. Tätä
kirjoittaessa Kazakstan on ehtinyt implementoida WTO -jäsenyyden mukanaan tuomia velvoitteita alle puolen
vuoden ajan, joten konkreettiset vaikutukset kaupalle ovat nähtävissä vasta myöhemmin.
Toinen EU-maiden ja Kazakstanin välistä kauppaa entisestään helpottava sopimus EPCA eli uudistettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus, ratifioitiin Kazakstanissa keväällä 2016. Sopimus, joka suurelta osin käsittelee kauppaan liittyviä asioita odottaa vielä EU-jäsenmaiden parlamenttien ratifiointia ennen kuin se tulee lopullisesti
voimaan, mutta sitä alettiin väliaikaisesti soveltaa jo lokakuussa 2015. Sopimuksen painopiste on yhteistyön
tiivistämisessä ja sääntelyn lähentämisessä. EPCA edesauttaa läpinäkyvämmän ja vakaamman toimintaympäristön syntymistä Kazakstaniin ja luo ennakoitavammat säännöt kahdenväliselle kaupalle. PCA:n perusteella
Kazakstan myöntää EU-maiden alkuperätuotteille tullien ja maksujen osalta yleisen suosituimmuuskohtelun.
Venäjän, Kazakstanin, Valko-Venäjän, Kirgisian ja Armenian muodostama Euraasian talousliitto (EAEU) puolestaan on toiminnassa nyt toista vuotta, mutta geopolitiikka, talouskriisi ja jäsenmaissa niiden myötä noussut
protektionismi ovat kaivaneet kuoppia integraation tielle. Talousliiton tavoitteena on tavaroiden, palveluiden,
ihmisten ja pääoman vapaa liikkuvuus. Talousliitolla on käytössä yhteinen ulkotulli ja keskinäiset rajatarkastukset on pääsääntöisesti poistettu. Lisäksi kansallisia teknisiä säännöksiä ollaan yhtenäistämässä yhteisiksi
tulliliiton säännöksiksi.
Kazakstanin WTO-jäsenyys
WTO -jäsenyyden myötä Kazakstan liittyy kansainväliseen kauppajärjestelmään ja sitoutuu noudattamaan
kaupassaan WTO -sääntöjä. Tämä muun muassa tullien sidonnan myötä lisää toimintaympäristön läpinäkyvyyttä, vakautta ja ennakoitavuutta. Pitkään jatkuneita WTO -jäsenyysneuvotteluita mutkisti Kazakstanin,
Venäjän ja Valko-Venäjän muodostama yhteinen tulliliitto, josta vuoden 2015 alussa tuli Euraasian talous-
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liitto. Kazakstan oli jo neuvotellut kahdenvälisesti tullisitoumuksensa WTO -jäsenten kanssa ennen tulliliiton
perustamista ja on näin ollen osittain sitoutunut talousliiton yhtenäisistä ulkotulleista poikkeaviin tulleihin
kauppakumppaneiden suuntaan. Näiden tullien yhtenäistämiseksi Kazakstan joutuu käynnistämään WTO
-liittymisensä jälkeen työläät tullisopeutus- ja kompensaationeuvottelut.
WTO -jäsenyyden tuomat muutokset ovat vielä teoriatasolla, ja tällä hetkellä suurimmat toimet liittyvät tullitariffien tarkastuksiin, niin että ne vastaavat Kazakstanin sitoumuksia sekä WTO:ssa että EAEU:ssa. Kazakstanilla
on WTO-liittymisensä seurauksena esimerkiksi yli 3000 tuotteelle EAEU:n ulkotulleja (käytännössä Venäjän
tariffeja) alemmat WTO liittymissopimuksen mukaiset tariffit tuotteille, jotka jäävät Kazakstaniin. Toisen
haasteen luovat tariffit kauttakulkukaupan tuotteille, jotka jatkavat Kazakstanista eteenpäin muihin Euraasian talousliiton maihin. Näiden erilaisten tariffien hallinnoimiseen suunnitellaan tullin käyttöön sähköistä
seuranta- ja laskutuskäytäntöä, mutta käytännössä tuotteiden seuranta tulee kuitenkin olemaan hankalaa.
Euraasian talousliiton yhtenäisyys natisee kauppakiistojen takia
Euraasian talousliitto on ollut voimassa nyt jo yli vuoden ajan, mutta integraatio ei ole sujunut ongelmitta.
Viime aikoina integraatiota on vaikeuttanut erityisesti Venäjän asettamat yksipuoliset toimet Ukrainan kriisin
seurauksena. Venäjän toimet ovat konkreettisesti vaikeuttaneet Kazakstanin kaupankäyntiä, vaikka maa ei
ole liittynyt Venäjän asettamiin toimiin. Venäjä ei ole päästänyt monia kuljetuksia Euroopasta alueensa läpi
Kazakstaniin vedoten muun muassa puutteellisiin SPS- todistuksiin tai epäilyksiin siitä, että pakotteiden alaiset
tuotteet päätyisivät kaikesta huolimatta Venäjälle. Myös Suomesta Venäjän vastapakotteiden alaisten tuotteiden kauttakuljetukset Venäjän kautta Kazakstaniin ovat olleet pysähdyksissä vuoden 2015 alusta alkaen.
Muiden tuotteiden transit-kuljetukset ovat jatkuneet normaalisti.
Alkuvuodesta 2016 Venäjä lopetti IVY -vapaakauppasopimuksen suosituimmuusaseman soveltamisen Ukrainaan. Samalla Venäjä rajoitti Ukrainasta Kazakstaniin suuntautuvia transit-kuljetuksia. Rahtiliikenteen, sen
lähtö- tai kohdemaasta riippumatta, on saavuttava Venäjälle nyt Ukrainan sijasta Valko-Venäjän kautta. Monet
erityisesti Etelä-Euroopan maat ovat käyttäneet Ukrainaa kauttakulkumaana Kazakstaniin ja erityisesti Kiinaan
suuntautuvalle rahdille, ja nyt niiden on täytynyt käyttää vaihtoehtoisia, kalliimpia reittejä.
Vastauksena rajoituksille Kazakstan, Georgia, Azerbaidzhan, Turkki ja Ukraina tekivät sopimuksen uudesta Kaspianmeren kauttakulkureitistä (Trans-Caspian International Transport Route), joka kulkee Mustanmeren yli ja
Etelä-Kaukasuksen kautta rautateitse Kaspianmeren yli päätyen Länsi-Kazakstanin satamiin.
Investointien merkitys kasvanut entisestään
Investointien houkutteleminen on Kazakstanin talouspolitiikan keskiössä myös vuosina 2016–17. Ulkomaisten
suorien investointien merkitys on kasvanut talouttaan tasapainottavassa ja monipuolistavassa Kazakstanissa,
mutta samanaikaisesti maailmanlaajuinen talouskriisi on vähentänyt investointien määrää. Vuosina 2005–
2014 suurimmat ulkomaiset investoinnit Kazakstaniin tulivat Alankomaista, Yhdysvalloista ja Sveitsistä Kiinan
ollessa 4. suurin investoija ja Venäjän 8. Kiinan osuus Kazakstaniin kohdistuvista investoinneista on kuitenkin
kasvanut huomattavasti samaan aikaan kun Venäjän on vähentynyt. Viimeaikaisesta talouskriisistä huolimatta
Kazakstan kipusi Maailmanpankin vuoden 2016 Doing Business – vertailussa 12 sijaa ylöspäin sijalle 41.
Kazakstanin hallinto pyrkii pitämään yhteyttä ulkomaisiin sijoittajiin presidentin alaisuudessa toimivan Foreign
Investors’ Councilin, pääministerin johtaman liiketoimintaympäristön parantamiseen pyrkivän neuvoston sekä
investointiasiamiehen välityksellä. Vuoden 2016 alussa maassa avattiin lisäksi investointi- ja kehitysminis-
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teriöön (Ministry of Investments and Development) erikoiskomitea eli ns. yhden luukun palvelu investoijia
varten. Uuden komitean vastuulla on vastata kaikkiin investoijien esiin nouseviin kysymyksiin. Tavoitteena on
vähentää tuntuvasti investoijien kohtaamaa byrokratiaa ja helpottaa etabloitumista Kazakstaniin (yhteydenotot callcentre@cominvest.kz).
Kazakstanissa pyritään ulkomaisia investoijia houkuttelevan liiketoimintaympäristön luomiseen muun muassa
lainsäädäntöä sekä verotusta kehittämällä sekä viisumi- ja työlupakäytäntöä helpottamalla. Myös Suomen
kansalaiset ovat päässeet maahan viisumitta heinäkuusta 2015 alkaen maksimissaan 15 päivän ajaksi. Monet
helpotukset ja kannustimet on sidottu Kazakstanin prioriteettiprojektiin Astana Expoon eli niin sanottuun
rajoitettuun maailmannäyttelyyn, joka järjestetään Astanassa 10.6.–10.9.2017. Näyttelyn teemana on tulevaisuuden energia, ja se on osa Kazakstanin laajempaa vihreän talouden ohjelmaa. Keväällä 2016 Kazakstanin
parlamentin on tarkoitus ratifioida laki vihreään talouteen siirtymisestä. Suomi osallistuu omalla paviljongillaan Astana Expoon kesällä 2017. Astanan maailmannäyttelyn teemana on tulevaisuuden energia.
Toinen liiketoimintaympäristönparantamiseen tähtäävä ja investoijia houkutteleva suurhanke on Astana International Financial Centren (AIFC) luominen. Astanaan perustetaan vuodesta 2018 alkaen Dubain tapainen
kansainvälinen innovaatio- ja finanssikeskus, joka tulee toimimaan Astana Expon alueella maailmannäyttelyn
jälkeen. Astana International Financial Centren toiminta pohjautuu täysin englantilaiseen lainsäädäntöön, ja
keskukseen perustetaan itsenäinen oikeusistuin, pörssi sekä välimiesmenettely. Ulkomaiset investoijat vapautetaan yritys- ja henkilökohtaisista veroista 50 vuodeksi, ja investoija perheenjäsenineen saa automaattisesti
viideksi vuodeksi oleskeluluvan Kazakstaniin. AIFC tulee keskittymään muun muassa pääomamarkkinoiden
kehittämiseen, islamilaiseen rahoitukseen sekä ”vihreisiin” investointeihin.
Muina konkreettisina toimina sijoittajien houkuttelemiseksi hallinto tarjoaa erilaisia kannustimia kuten verohelpotuksia. Näitä tarjotaan erityisesti suursijoittajille, jotka sijoittavat yli 12 miljoonan dollarin edestä prioriteettialoille metallurgiaan, kemianteollisuuteen, petrokemiaan, rakennusmateriaalien tuotantoon ja elintarviketuotantoon. Investoijat saavat muun muassa kymmeneksi vuodeksi vapautuksen tuloverosta ja maaverosta
sekä kahdeksaksi vuodeksi kiinteistöverosta. Lisäksi investoijat saavat palkata ulkomaista työvoimaa ilman
kiintiöitä rakennusprojektin ajaksi sekä vuodeksi tämän jälkeen. Myös muille aloille kuten maataloussektorille
investoiville tarjotaan verohelpotuksia ja kannustimia.
Yksityisen sektorin asemaa vahvistetaan
Lokakuussa 2015 säädetty uusi PPP -laki (Public-Private Partnership) pyrkii parantamaan yksityisen ja julkisen
sektorin yhteistyötä helpottamalla säätelyä ja näin lisäämään erityisesti PPP -mallin mukaisia koti- ja ulkomaisia investointeja. Aiempi lainsäädäntö on suosinut pääasiassa käyttöoikeusurakkasopimuksia (konsessiosopimuksia) ja PPP-lain katsotaankin monipuolistavan rahoitusmahdollisuuksia.
Laki keskittyy parantamaan yritysten, valtion sekä projektiyhtiöiden toimintamahdollisuuksia muun muassa
hankkeiden suunnittelussa, rahoittamisessa, tukemisessa sekä toteutuksessa. Lisäksi se keventää maankäytön
rajoituksia, mikä on ollut haaste yritysten toiminnalle Kazakstanissa. PPP-mallin mukaista rahoitusta toivotaan
erityisesti koulutukseen, terveydenhuoltoon, kuljetukseen, energiateollisuuteen sekä asumis- ja kiinteistöpalveluihin. Uuden lainsäädännön myötä hallitus on asettanut jokaiselle oblastille tavoitteeksi viiden PPP -projektin aloittamisen vuosittain.
Vuoden 2015 lopulla lanseerattiin valtionyritysten yksityistämisprojekti, jonka avulla halutaan paikata valtiontalouden vajetta sekä vähentää valtion osuutta taloudessa. Tarkoituksena on yksityistää 60 maan suurinta
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valtion omistamaa yritystä, mukaan lukien öljy- ja kaasuyhtiö KazMunaiGas, rautatieyhtiö Kazakh Temir Zholy
sekä telekommunikaatioyhtiö Kazakhtelecom. Prosessi on kuitenkin käynnistynyt odotettua hitaammin ja monet yksityiskohdat ovat vielä julkistamatta.
Kazakstan uudistaa koulutusjärjestelmänsä – mahdollisuuksia suomalaisille
Suomalaisilla on jo ennestään vahva asema Kazakstanin koulutusjärjestelmässä erityisesti ammattikoulutuksessa. Kazakstan on nyt uudistamassa koko koulutusjärjestelmäänsä, mikä voi entisestään lisätä suomalaisten
koulutussektorin toimijoiden mahdollisuuksia. Presidentti Nazarbajev hyväksyi maaliskuussa 2016 valtiollisen
koulutuksen ja tieteen kehittämisohjelman vuosille 2016–19, joka sisältää muun muassa siirtymisen 12-vuotiseen koulujärjestelmään ja kolmikielisyyteen (kazakki, englanti, venäjä) sekä ilmaisen ensimmäisen ammattitutkinnon kaikille kazakstanilaisille.
Uusi 12-vuotinen koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön jo vuoden 2016 syksyllä. Tarkoituksena on myös saada
kaikki 3-6-vuotiaat lapset esiopetuksen piiriin. Tämä toteutetaan yksityisten päiväkotien kanssa PPP-mallia noudattaen. Kolmikielisyyteen kouluissa siirrytään ilmeisesti asteittain, mutta päämääränä on opettaa historiaa ja
muita humanistisia aineita kazakin kielellä, kun taas luonnontieteet opetettaisiin englanniksi. Tämän toteuttaminen vaatii luonnollisesti massiivisen ohjelman opettajien kouluttamiseksi, ja se on tarkoitus käytännössä
tehdä online-kurssien muodossa, mikä voisi tarjota mahdollisuuden suomalaisille oppilaitoksille.
Vuoden 2017 alusta alkaen kazakstanilaisopiskelijoilla on oikeus opiskella ilmaiseksi ensimmäinen ammattitutkinto. Koulutuksen kehittämisohjelmassa panostetaankin tuntuvasti ammattikoulutuksen kehittämiseen, ja sitä tehdään myös yhteistyössä Maailmanpankin ”Skills ja Jobs”–ohjelman kanssa. Tarkoituksena on
ammattikoulujen ja työnantajien yhteistyön lisääminen ja tutkintostandardien yhtenäistäminen työelämän
vaatimuksia vastaaviksi.

Yleisarvio
Kazakstan on kahden viime vuoden ajan kamppaillut monien taloudellisten haasteiden kanssa, ja pitkästä
talouskasvusta sekä mittavista vararahastoista nauttinut maa on joutunut kohtaamaan kasvun rajallisuuden.
Talouskriisi on kuitenkin pakottanut maan nopeuttamaan taloutensa monipuolistamista sekä tehostamaan ja
uudistamaan hallintoaan, mikä luo vakaampaa pohjaa tulevaisuuden talouskasvulle. Yleisesti arvioidaan, että
pohja olisi nyt saavutettu, ja kasvu vahvistuisi jo vuodesta 2017 alkaen. Kazakstan talouskasvu on kuitenkin
edelleen hyvin riippuvainen öljyn hinnan kehityksestä, ja uudistukset vaikuttavat hitaasti.
Kazakstan on vastannut kriisiin elvyttämällä voimakkaasti talouttaan, ja elvytys tulee jatkumaan miljardien dollareiden voimalla myös lähivuosina. Elvytysmiljardit ovat pääasiassa ohjautuneet infrastruktuurin ja
erityisesti kuljetusinfrastruktuurin rakentamiseen. Kazakstan onkin noussut Kiinan avainkumppaniksi sen
Silkkitie-hankkeessa eli rauta- ja maantieverkoston luomisessa Kiinan ja Euroopan välille (Silk Road Economic
Belt). Kiinan painoarvo onkin lisääntynyt Kazakstanissa huomattavasti; Silkkitie-hankkeen lisäksi Kiinan osuus
Kazakstanin energiasektorilla nousee jatkuvasti, ja Kiinasta on tullut yksi tärkeimmistä Kazakstaniin investoivista maista. Toisessa suunnassa kansainvälisistä pakotteista vapautuva Iran on tärkeä Kazakstanille niin
kauppakumppanina kuin osana kuljetusyhteyksien verkostoa.
Laskusuhdanteesta huolimatta Suomen ja Kazakstanin kauppasuhteet ovat jatkuneet vilkkaina, ja aloista varsinkin koulutus, cleantech, rakennussektori ja kunnallistekniikka ovat menestyneet, ja niille riittää edelleen
kysyntää. Tosin Kazakstanin budjettileikkaukset ovat jarruttaneet monia projekteja varsinkin koulutussekto-
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rilla, mutta koulutusuudistusten odotetaan tuovan helpotusta tilanteeseen. Vihreään talouteen siirtyminen ja
Astana Expo tuovat taas mahdollisuuksia cleantech-alalle mukaan lukien energiatehokas rakentaminen sekä
ympäristöystävälliset ratkaisut kunnallistekniikassa ja jäte- sekä jätevesihuollossa.
Uusia mahdollisuuksia Suomelle tarjoaa Silkkitie-hankkeen myötä muotoutumassa olevat logistiikkayhteydet.
Monissa skenaarioissa kuljetusreitit päätyvät Pietariin, ja Venäjän sekä Kazakstanin kanssa saman raideleveyden omaavana Suomella olisi mahdollisuuksia ohjata liikennettä myös Suomeen. Maataloussektori on toinen
uusista, merkittävistä kehityskohteista ja siihen investoidaan voimakkaasti.
Näkymät Kazakstanin markkinoilla eivät siis ole huonot, vaikka haasteita toki löytyy. Kansainvälisissä arvioissa
Kazakstania kannustetaan karsimaan byrokratiaa, torjumaan korruptiota ja vahvistamaan oikeusjärjestelmän
riippumattomuutta ja sen toiminnan ennakoitavuutta liiketoimintaympäristön parantamiseksi. Tulevaisuutta
ajatellen nyt voi olla oikea aika luoda ja ylläpitää kauppasuhteita Kazakstaniin, joka talousvaikeuksistaan huolimatta pyrkii uudistamaan ja modernisoimaan niin talouttaan kuin koko yhteiskuntaansa.
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KIINA
KIINA
Pääkaupunki .....................................................................................................................Peking
Väkiluku ..................................................................................................................1 367,5 milj.
BKT ...................................................................................................................11 380 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................14,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.8 %
Inflaatio................................................................................................................................. 1.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........8.9 %| 42.7 % | 48.4 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 4.2 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................55.6 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Kiinan taloudessa ollaan siirtymässä presidentti Xi Jinpingin lanseeraamaan ”uuteen normaaliin”, investointeihin ja vientiriippuvuuteen nojaavasta nopeasta kasvumallista kohti innovaatio-, kulutus- ja palveluyhteiskuntaan perustuvaa hitaampaa ja laadukkaampaa kasvua. Talous
kasvoi viime vuonna 6,9 prosenttia, ja vuosiksi 2016 - 2020 vahvistetussa viisivuotissuunnitelmassa pyritään säilyttämään vuotuinen kasvu 6,5 prosentissa ja kaksinkertaistamaan vuoden
2010 bruttokansantuote vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Kiinassa korostetaan innovaatioiden, tieteen ja teknologian, ympäristöliiketoiminnan ja energiatehokkuuden
merkitystä. Tämän katsauksen sääntely-ympäristön kehitystä kuvaavassa osiossa pohditaan,
mitä ratkaisuja suomalaisosaamisella olisi tarjottavana erityisesti Team Finland Kiinan painopistealoilla cleantechissä, tieto- ja viestintäteknologiassa, konepajateollisuudessa ja metsäsektorilla.
Alueellisesti tarkastellaan myös Shanghain ja Hongkongin erityispiirteitä suomalaisyritysten
näkökulmasta. Kiina oli 6,5 miljardin kauppavaihdolla Suomen viidenneksi suurin kauppakumppani. Suomen raaka-ainevienti on kasvussa, mutta Kiinassa on myös alati kasvava, satojen
miljoonien ostovoimaisten kuluttajien markkina. Kiinalaiset matkailijat ovat löytäneet Suomen
ja odottavat heille räätälöityjä palveluita.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuonna 2015 Kiinan talouden kasvuvauhti hidastui odotetusti edellisvuoden 7,3 prosentista 6,9 prosenttiin,
mikä vastasi hallituksen tavoitteeksi asettamaa noin seitsemän prosentin kasvua. Talouden rakennemuutoksen
etenemisen myötä palvelusektorin osuus nousi historiallisesti yli puoleen bruttokansantuotteesta. Palvelusektorin kasvu oli kahdeksan prosenttia, ja sen sisällä rahoitustoiminnan kasvu oli 16 prosenttia. Teollisuuden
ja rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta oli noin 40 prosenttia ja alkutuotannon yhdeksän prosenttia. Teollisuustuotannon kasvu hidastui 5,9 prosenttiin. Investointien kasvu hidastui kymmeneen prosenttiin edellisvuoden 16 prosentista. Tammi-maaliskuussa 2016 bruttokansantuotteen kasvuvauhti on pysynyt
6,7 prosentissa.
Kiina tuotti terästä viime vuonna 800 miljoonaa tonnia eli puolet koko maailman terästuotannosta. Uusien
rakennushankkeiden vähenemisen myötä kotimainen kysyntä on supistunut, ja terästä tuotettiinkin kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän ja sen markkinahinta laski tuntuvasti. Sadan suurimman kiinalaistuottajan
arvioidaan tehneen tappiota yhteensä kymmenen miljardia dollaria. Korvaavaa kysyntää on haettu ulkomailMinisterineuvos Seppo Tunturi ja lähetystösihteerit Leo Svahnbäck ja Laura Rajaniemi kaupallis-taloudellisesta tiimistä;
ministerineuvos Jani Raappana ja sinologi Jani Mustonen poliittisesta tiimistä Suomen suurlähetystöstä Pekingissä.
Shanghain pääkonsuli Jan Wahlberg ja varapääkonsuli Ville Kämppi. Jari Sinkari Hongkongin pääkonsuli
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ta, ja kiinalaisteräksen vientimäärä onkin lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Kiinalaisteräkselle on
myös asetettu WTO-sitoumusten mukaisia suojatulleja EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Kiinan teräksen
tuotantokapasiteetti on noin 1170 miljoonaa tonnia, ja hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä vähentämään terästeollisuuden ylikapasiteettia 100–150 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.
Kiinan ulkomaankaupalla vuosi 2015 meni arvioitua heikommin. Viennin arvo laski kolme prosenttia ja tuonnin
14 prosenttia. Ulkomaankaupan rahallista arvoa pienensi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku
sekä juanin heikentyminen suhteessa dollariin (maaliskuussa 2016 juan oli heikentynyt kuudella prosentilla
vuoden takaisesta). Volyymilla mitaten ulkomaankauppa pysyi edellisvuoden tasolla, ja Kiinan tavarakaupan
ylijäämä kasvoi 580 miljardiin dollariin. Kiinalaisten lisääntynyt ulkomaanmatkailu tasapainotti vaihtotaseessa
tavarakaupan ylijäämää. Kiinalaisten ulkomailla käyttämä rahamäärä oli 253 miljardia dollaria, missä oli kasvua
53 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vaihtotaseen ylijäämä kasvoi 293 miljardiin dollariin eli 2,7 prosenttiin
bruttokansantuotteesta.
Kiinan ulkomaankaupan alamäki on jatkunut alkuvuonna 2016. Tammi-maaliskuussa Kiinan tavaravienti laski
kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Vienti Yhdysvaltoihin laski kymmenen prosenttia, EU-maihin viisi prosenttia ja Japaniin kolme prosenttia. Tavaratuonti laski samalla aikavälillä 13 prosenttia.
Eurostatin mukaan vuonna 2015 Kiinasta tuotiin tavaraa 28 EU-maahan 350 miljardin euron arvosta, missä oli
kasvua edellisvuoteen 16 prosenttia. EU-maiden vienti Kiinaan jäi 170 miljardiin euroon, missä on kasvua 3,5
prosenttia. Kiinan kokonaisviennistä EU:n osuus on 20,3 prosenttia, kun taas Kiinan osuus EU-maiden viennistä jää 9,5 prosentin tasolle. Kauppataseen alijäämä EU:lle on 180 miljardia euroa, mutta joidenkin arvioiden
mukaan lähes puolet Kiinan viennistä EU-maihin on eurooppalaisten yritysten jälleenvientiä.
Juanin käyttö Kiinan ulkomaankaupassa ja kansainvälisessä maksuliikenteessä on lisääntynyt, ja tunnustuksena sen merkityksen kasvusta ja rahoitusmarkkinauudistusten edistymisestä kansainvälinen valuuttarahasto
IMF teki päätöksen juanin ottamisesta mukaan SDR-valuuttakoriin lokakuusta 2016 lähtien. Kuluttajahintojen
nousu vuonna 2015 oli noin kaksi prosenttia, mutta tuottajahinnat jatkoivat jo neljättä vuotta laskusuunnassa.
Pääomien virtaus ulos Kiinasta kiihtyi viime vuonna yritysten maksaessa pois valuuttamääräisiä velkojaan.
Kiinan valuuttavarannot supistuivat yli 500 miljardilla dollarilla 3.300 miljardiin dollariin.
Kiinan yritysten suuntautumista kansainvälisille markkinoille tukeva ”Go Global” –strategia kantaa hedelmää.
Kun vuosituhannen alussa ulkomaiset investoinnit olivat lähellä nollaa, nyt isojen valtionyritysten lisäksi pienet ja keskisuuret toimijat tähyävät rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2014 Kiinan suorat investoinnit ulkomaille
rikkoivat ensi kertaa 100 miljardin dollarin rajan ja nousivat 123 miljardiin dollariin vuonna 2015. Kehitystä
tuetaan muun muassa helpottamalla hyväksyntäprosesseja ja lisäämällä neuvontaa. Valtaosa investointien
rahoituksesta tulee valtiollisilta pankeilta. Osa analyytikoista pitää Kiinan uutta Silkkitie-konseptia Go Global-strategian uutena päivitettynä versiona.
Yli puolet kiinalaisinvestoinneista suunnataan Aasiaan mutta myös Euroopan osuus on kasvussa. Rhodium
Groupin EU-China FDI Monitorin arvion mukaan kiinalaisyritykset investoivat 20 miljardia euroa EU-alueelle
vuonna 2015, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 36 prosenttia. Talouskriisin vauhdittamasta investointivirrasta noin neljäsosan on kerännyt Iso-Britannia. Tämä näkyy myös Suomessa, joskin vasta noin 200
miljoonan euron kokonaisinvestointeina. Yritysostoja ovat tehneet niin valtion omistamat sijoitusrahastot kuin
yksityisyritykset, ja Kiinasta Eurooppaan tehtyjen suorien sijoitusten määrä oli viime vuonna jo kaksinkertainen
Euroopasta Kiinaan tehtyihin investointeihin verrattuna.
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Vuonna 2015 EU-maiden yritysten tekemät investoinnit Kiinaan jäivät 9,9 miljardiin euroon, missä oli laskua
yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Entistä enemmän investoidaan vauhdilla kehittyvään Kiinan
palvelusektoriin valmistavan perusteollisuuden menettäessä suosiotaan. Rhodium Groupin ja Mercator Instituutin mukaan Kiina koetaan yhtenä G20-ryhmittymän vähiten avoimista investointikohteista.
EU:n ja Kiinan välillä käydään paraikaa investointisopimusneuvotteluja, joiden pyrkimyksenä on edistää markkinoillepääsyä ja tarjota yksinkertainen ja yhdenvertainen säännöstö molemminpuolisille investoinneille. Voimaan tullessaan sopimus korvaisi Suomen ja Kiinan välisen, vuodesta 2006 voimassa olleen investointisuojasopimuksen.
Kiinan velkaantuminen jatkoi kasvuaan vuonna 2015. Kotimainen velka (total social financing TSF) kasvoi 12
prosenttia, ja velkaa vuoden lopussa oli 210 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi julkisen sektorin velan määräksi noin 40 prosenttia bruttokansantuotteesta ja yritysten ulkomainen velka on noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta, joten Kiinan kokonaisvelka on noin
260 prosenttia bruttokansantuotteesta. Liikepankkien järjestämättömien luottojen määrä on pysynyt noin
kahdessa prosentissa luottokannasta, mutta Kiinan pyrkimys supistaa tuotantoa liikakapasiteettialoilla on
kasvattamassa järjestämättömien luottojen määrää.
Markkinahäiriöt ovat kuluneen vuoden aikana aiheuttaneet toistuvasti levottomuutta ja heilahtelua Kiinan osakemarkkinoilla, mutta niiden vaikutukset reaalitalouteen ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Huoli talouden ennustettua nopeammasta hidastumisesta on kuitenkin lisääntynyt, mikä on vaikuttanut markkinoihin myös Kiinan
ulkopuolella. Talouden ja pääomamarkkinoiden avautuminen tuovat riskejä, jotka ovat vaikeammin viranomaisten
hallittavissa. Suurimpana riskinä pidetään kuitenkin sitä, ettei velkaantumisen nopeaa kasvua saataisi kuriin.
Kiinassa syntyi vuonna 2015 noin 13 miljoonaa uutta työpaikkaa, mikä ylitti hallituksen asettaman kymmenen
miljoonan työpaikan tavoitteen. Kaupunkien yksityinen palvelusektori tuottaa uusia työpaikkoja, mutta alkutuotannon ja teollisuuden työpaikkojen määrä on laskussa. Palvelujen osuus työpaikoista on jo yli 40 prosenttia, kun
alkutuotannon ja teollisuuden osuus työpaikoista on molemmilla alle 30 prosenttia. Palvelusektorin työpaikkojen kasvun jatkuminen on tärkeää senkin takia, että teollisuuden ylikapasiteettialojen kymmenestä miljoonasta
työpaikasta arvellaan supistusten myötä katoavan kolme miljoonaa. Kiina julkaisee 31 kaupungissa tehtyyn kyselyyn perustuvaa työttömyystilastoa, jonka mukaan maan työttömyysaste on viisi prosenttia. Kiinan joustavat
työmarkkinat vaikeuttavat työttömyyden arviointia, sillä vain joka kymmenes maan sisäisistä siirtotyöläisista on
työttömyysturvan piirissä.
Kiinan tilastolaitoksen mukaan kiinalaisten käytettävissä olevat kuukausitulot asukasta kohden nousivat viime
vuonna 1870 juaniin eli noin 250 euroon. Tulojen nimellinen kasvu oli yhdeksän ja reaalinen kasvu seitsemän prosenttia. Tuloerot ovat suuria, ja kaupunkilaisväestön tulotaso on lähes kolme kertaa suurempi kuin maaseudulla.
Hallituksen virallinen kasvutavoite vuodelle 2016 on 6,5 – 7 prosenttia. Maaliskuussa 2016 hyväksytyssä Kiinan
13. viisivuotissuunnitelmassa 2016 – 2020 vahvistetaan tavoitteeksi vähintään 6,5 prosentin vuotuinen kasvu.
Korkealle asetetun kasvutavoitteen pelätään aiheuttavan lykkääntymistä velkaantumisen taltuttamiselle ja rakenteellisten talousuudistusten toimeenpanolle. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa World Economic Outlook –raportissaan Kiinan talouskasvun yltävän tänä vuonna 6,5 prosenttiin, mutta rakennemuutosten
edetessä se hidastuisi kuuteen prosenttiin vuodesta 2018 lähtien seuraavan vuosikymmenen alkuun asti. Maailmanpankki WB sen sijaan arvioi Kiinan talouden kasvavan 6,5 prosenttia vielä vuonna 2018. Suomen Pankin
siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT on Kiina-ennusteessaan pessimistisempi arvioiden kasvun hidastuvan
tänä ja ensi vuonna kuuteen prosenttiin ja vuonna 2018 edelleen viiteen prosenttiin.
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EU-kauppakamarin, AmChamin ja Economistin tekemät vuodenvaihteessa tekemät kyselytutkimukset kertovat kansainvälisten Kiinassa toimivien yritysten uskovan edelleen Kiinan markkinoiden vetovoimaan. Valtaosa
kyselyihin vastanneista yrityksistä odottaa Kiinasta vähintään kohtuullista kasvua. Voimavaroina ne näkevät
vaurastuvan kotimarkkinan sekä teknologisen ja digitalisaatiokehityksen tuomat mahdollisuudet. Haasteita
tuovat kasvavat työvoimakustannukset, läpinäkymätön sääntely, koveneva kilpailu ja internet-sensuuri.
Kiina on vahvistanut taloudellisen painoarvonsa mukaista roolia alueellisesti ja globaalisti. Yksi osoitus tästä
on vahvistunut rooli Maailman kauppajärjestössä ja Aasian aluetta koskevissa vapaakauppa- ja rahoitussektorin hankkeissa. Kiina on myös halunnut nouseville talouksille keskeisempää roolia kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, joiden uudistamisessa ei ole edetty sen toivomalla tavalla. 100 miljardin dollarin peruspääoman
omaava Aasian infrastruktuuri-investointeihin keskittyvä kiinalaisvetoinen pankki, AIIB, aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Suomi on pankin perustajajäsen 57 maan joukossa. AIIB:n toiminnan käynnistysvaiheen ja
henkilökunnan rekrytoinnin ollessa käynnissä se ei ole vielä toimeenpanemassa omia projekteja, mutta hakee
rutiineja osallistumalla Maailmanpankin ja Aasian kehityspankki ADB:n hallinnoimien hankkeiden rahoitukseen. Nämä hankkeet tähtäävät liikenne-, vesi- ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen Aasiassa.
Suomen ja Kiinan välinen kauppa
Kiina oli vuonna 2015 Suomen viidenneksi suurin kauppakumppani Saksan, Ruotsin, Venäjän ja Alankomaiden
jälkeen. Kokonaiskauppavaihto Kiinan kanssa kasvoi 6,5 miljardiin euroon. Suomen vienti laski yhden prosentin
2,53 miljardiin euroon, tuonti Kiinasta sen sijaan kasvoi kuusi prosenttia 3,97 miljardiin euroon. Tuontimaista
Kiina oli järjestyksessä neljäs ja vientimaista seitsemäs.
Suomen raaka-ainevienti Kiinaan kasvoi 40 prosenttiin kokonaisviennistä ja ylitti ensimmäistä kertaa kone- ja
laiteviennin arvon. Raaka-aineviennin suurimmat ryhmät olivat paperimassa 19 prosentin osuudella, valmistamattomat turkisnahat 11 prosentin osuudella ja sahattu puutavara 5,3 prosentin osuudella. Turkisten viennissä oli kasvua 46 prosenttia ja puutavaran viennissä 61 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koneiden
ja laitteiden osuus laski 38 prosenttiin kokonaisviennistä.
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Suomen Kiinan tuonnista 52 prosenttia on koneita ja laitteita, sen lisäksi Kiinasta tuodaan erilaisia valmistettuja tavaroita. Koneet ja laitteet ovat erityisesti kuluttajaelektroniikkaa, josta puhelinten osuus on 14 prosenttia
ja atk-laitteiden 10 prosenttia. Kiinasta tuotavien vaatteiden ja jalkineiden osuus kokonaistuonnista laski viime
vuonna 15 prosenttiin. Kauppataseen alijäämä Suomelle kasvoi viime vuonna 1,43 miljardiin euroon.
Kiinalaisten kasvanut elintaso on lisännyt matkustamista ja viime vuonna kiinalaiset tekivät jo 120 miljoonaa
matkaa ulkomaille. Valtaosalle matkakohde löytyi Aasian alueelta, mutta yhä useampi löysi tien myös Eurooppaan. Kiinalaiset viettivät Suomen majoitusliikkeissä 182 000 yöpymisvuorokautta, missä on kasvua yli 40
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2016 aikana Suomi on avannut 13 uutta viisumien käsittelykeskusta Kiinan eri provinsseissa, minkä avulla lisätään valmiutta ottaa vastaan yhä kasvavia matkustajamääriä
Kiinasta. Lyhyen lentoyhteyden ansiosta Helsinki on kasvanut vahvaksi Aasian ja Euroopan väliseksi lentoliikennekeskukseksi, josta Finnair lentää viiteen kohteeseen manner-Kiinassa ja kaikkiaan 19 aasialaiskohteeseen.
Kiinassa toimii nykyään lähes 400 suomalaista yritystä tai niiden toimistoa, edustustoa, tytäryhtiötä tai yhteisyritystä. Suomalaisyritykset työllistävät Kiinassa arviolta yli 60 000 henkilöä ja ne ovat investoineet Kiinaan
yli 11 miljardin euron arvosta. Suurin osa suomalaisyrityksistä on sijoittunut Pekingin ja Shanghain alueille
sekä Hongkongin ja Helmijoen suiston ympäristöön, mutta suomalaisia yrityksiä yritetään jatkossa houkutella
entistä enemmän myös Keski-Kiinaan, kuten vahvasti talouttaan kasvattaneeseen Chengduun.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Puolueen johtoon nimittämisensä jälkeen vuoden 2012 lopulla Xi Jinping on aloittanut Kiinan lähihistorian
valossa merkittäväksi arvioidun poliittisen käänteen. Presidentti Xi on jatkanut valtansa keskittämistä ja ottanut suoraan haltuunsa puolueen tärkeimpien sisäisten työryhmien johtopaikkoja sekä täyttänyt hallinnon
avainasemia omilla luottohenkilöillään. Puolueen valta suhteessa Kiinan valtion muihin elimiin on kasvanut
kuten myös Xin valta suhteessa puolueen muuhun johtoon. Xin toiminta on kuitenkin tapahtunut puolue-eliitin, ainakin hiljaisella, hyväksynnällä.
Puolue-eliitillä on yhtenevä näkemys Kiinaa kohtaavista vakavista, talouskasvun hidastumisen, ympäristöntilan
huonontumisen, ulkopolitiikan kiristymisen sekä puolueen legitimiteetin rapistumisen haasteista. Xin ”kollektiivisen johdon” perinteestä poikkevassa toiminnassa heijastuu kriittinen näkemys aikaisempien hallintojen
heikkouksista ja hitaasta reagointikyvystä. Johdon näkökulmasta nykyhaasteisiin vastaaminen vaati kokonaisvaltaisia toimia, joita vain vahva johtaja pystyy toteuttamaan. Vaikka Xin keinot vastata näihin haasteisiin
saattavatkin herättää sisäistä kritiikkiä puolue-eliitin piirissä, niin he tietävät, ettei muita vaihtoehtoja ole.
Xin ympärille onkin luotu suuren valtiomiehen imago, jonka turvin Xi on edelleen vahvistanut ja tehostanut
puolueen sekä valtion komentoketjuja.
Xin hallinnon alkukauteen kohdistui varovaisen optimistisia odotuksia Kiinan uudistuspolitiikan uudesta
johtajasta ja aikakaudesta, joka kiteytyi retoriikkaan ”markkinoiden määräävästä asemasta”. Kolme vuotta
myöhemmin Xi on kuitenkin osoittautunut tiukoin ottein hallitsevaksi reaalipolitiikoksi. Vuoden 2016 Kiinan
valtiopäivien aikana julkistettu Xin ensimmäinen ”oma” viisivuotissuunnitelma osoittaa myös talouskasvun ja
työllisyyden tärkeyden puolueen valta-aseman ja yhteiskunnallisen vakauden säilyttämisen kannalta.
Nykyisen viisivuotissuunnitelman tavoitteenasettelu on perinteisen suuripiirteistä ja sallii vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Kehityksen tulisi kuitenkin perustua kuudelle sitä ohjaavalle periaatteelle. Ensinnäkin kehityksen tulee olla ”ihmiskeskeistä” eli hyvinvointia lisäävää. Toiseksi kehityksen tulee olla ”tieteellistä”, mikä viittaa
tarpeeseen varmistaa kehityksen kestävyys, tehokkuus, laadukkuus ja sopivuus Kiinan kansallisiin olosuhteisiin.
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Kolmanneksi kehityksen tulee perustua reformien syventämiseen. Neljäntenä periaatteena on lainmukaisen
hallinnon edistäminen. Lisäksi suunnitelma korostaa tarvetta kiinnittää huomiota kansallisista ja kansainvälisistä lähtökohdista kumpuavien tarpeitten koordinointiin. Kuudentena ohjaavana periaatteena suunnitelma
listaa, luonnollisesti, puolueen johtoasemaan tukeutumisen.
Kuuden periaatteen lisäksi suunnitelma listaa viisi teemaa, joiden tulee toimia uudistusten selkärankana.
Uudistusten tulee perustua innovaatioille ja niiden tulee olla koordinoituja eri alueiden ja yhteiskunnan eri
sektoreiden välillä. Kehityksen tulee myös olla vihreämpää, muulle maailmalle avoimempaa ja sosiaalisesti ja
taloudellisesti tasa-arvoisempaa hyvinvointia korostavaa.
Vuonna 2013 lanseerattu ”markkinoiden määräävä asema” on nyttemmin vaihtunut uuteen sloganiin ”tarjontapuolen reformista” sekä Xin ja puolueen asettamiin tavoitteisiin ”kohtuullisen hyvinvoivan yhteiskunnan”
luomisesta eli vuoden 2010 bruttokansantuotteen kaksinkertaistamisesta vuoteen 2020 mennessä. Tämän
”kiinalaisen unelman” saavuttamiseksi on Kiinan vuosittaiseksi kasvutavoitteeksi uudessa viisivuotissuunnitelmassa asetettu 6,5 prosenttia, mikä on myös tavoitteen toteutumisen laskennallinen edellytys. Toinen,
pidemmän aikavälin tavoite on saavuttaa kohtuullisen kehittyneen valtion bruttokansantuote (8.000– 20,000
dollaria henkilöä kohti) vuoteen 2049 mennessä, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää sata vuotta.
Kiinan johdossa tiedostetaan talouskasvun olevan elinehto puolueen uskottavuudelle. Talouskasvun laadullisen muutoksen sekä syvällisempien uudistusten tärkeys kuitenkin tiedostetaan myös. Osittain ristiriitaisten toimenpiteiden toteuttamisen ja aiempaa synkempien talousnäkymien takia Xi on keskittänyt entistä
enemmän myös talouspoliittista valtaa itselleen ja puolueelle. Tämä on johtanut aiempaa jyrkempään jakoon
talousuudistuspolitiikan (tiukempi finanssipolitiikka) ja kasvuhakuisen talouspolitiikan kannattajien välillä.
Poliittisen kädenväännön tuloksena kasvuhakuinen talouspoliitikka on kuitenkin toistaiseksi pitänyt pintansa,
ja Kiinan talouden kannalta keskeisiä uudistuksia on peruttu tai niiden toteutus on jäänyt puolitiehen.
Toisaalta muun muassa pörssin heilahtelut ovat säikäyttäneet kiinalaisia muistuttaen siitä, että markkinavoimat saattavat olla arvaamattomia. Kiinan hallinto ja kommunistinen puolue ovat kytkeytyneet tiukasti Kiinan
talouteen ja toimivat olennaisena osana maan talousjärjestelmää. Todellisten uudistusten täytyy siten koskettaa myös hallintokoneistoa, mutta kasvumallia ja rakenteita on vaikea muuttaa niin, että se hyödyttäisi kaikkia.
Taloudellisen päätöksenteon keskittämisen lisäksi Xi on jatkanut vallan keskittämistä myös yhteiskunnan
muilla sektoreilla. Xi on aloittanut muun muassa laaja-alaisen Kiinan puolustusvoimien uudistuksen, jonka
tavoitteena on modernisoida puolustusvoimien hallintorakenne ja toimintakyky.
Osana hallinnon uudistamista johto on painottanut voimakkaasti laillisuusperiaatetta (rule by law). Johto
tunnustaa modernin yhteiskunnan ja kehittyneen talousjärjestelmän tarpeen itsenäiselle ja ammattimaiselle
tuomiovallalle. Askelia fragmentoituneen ja vahvasti paikallistason intressejä palvelevan oikeus- ja tuomiolaitoksen uudistamiseksi on otettu. Tavoitteena on muuttaa oikeusjärjestelmää yhä keskusjohtoisemmaksi,
irrottaa tuomioistuinten päätökset paikallistason virkamiesten vaikutuksesta ja alistaa ne ylempien oikeusasteiden valtaan. Uudistuksista huolimatta ja niiden jälkeenkin puolueen keskushallinnolla on edelleen tiukka
ote oikeusjärjestelmästä.
Xin suoraviivainen politiikka on vahvistanut vanhoja liittolaisuhteita mutta luonut myös vastarintaa, erityisesti
korruptiokampanjan kohteena olevissa alemman tason kaadereissa. Xi onkin kiinnittänyt entistä enemmän
huomiota turvallisuuteen ja pyrkinyt luomaan uusia, tehokkaampia ja nykyaikaa paremmin vastaavia turval-
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lisuusrakenteita. Näiden toimien eräänä päämääränä on todennäköisesti uudistusten ja politiikan mahdollisimman häiriöttömän toteuttamisen varmistaminen.
Xi näkee yhä puolueen legitimiteetin ytimen perustuvan vanhoilliseen, uusmaolaiseen ideologiaan. Aikaisemmista hallinnoista poiketen Xi onkin elvyttänyt Maon aikaista puolueretoriikkaa, symboliikkaa ja ideologista
koulutusta sekä painottanut tiukkaa puoluekuria. Kansallisella tasolla puolueen ideologiaa, marxismi-leninismiä ja kansallismielistä koulutusta on tuotu yhä enemmän myös koulutusjärjestelmän ja oppilaitosten
opetussuunnitelmiin. Xin kannatusta puolueen vanhoillisemmassa siivessä on kasvattanut myös pyrkimys
ideologiseen puhtauteen. Xin virkaanastumisen jälkeen aloitettu korruption vastainen kampanja ei ole Kiinan
historiassa uusi ilmiö, mutta nykyinen kampanja on ollut pitkäikäisempi ja tehokkaampi kuin aikaisemmat
kampanjat. Vaikka kampanjan todellisista motiiveista käydäänkin spekulaatiota, on se silti vahvistanut kansan
mielikuvaa Xistä vahvana, mutta myös oikeamielisenä johtajana.
Merkkinä ideologisen ja yhteiskunnallinen ilmapiirin tiukentumisesta ovat myös Kiinan hyväksymät tai hyväksymismenettelyssä olevat lait koskien muun muassa kansallista turvallisuutta, terrorisminvastaista toimintaa,
kyberturvallisuutta, kansainvälisten kansalaisjärjestön toimintaa sekä internetiin tuotettavan sisällön hallintaa. Myös ulkomaiset yritykset pelkäävät näiden lakien vaikeuttavan niiden toimintaedellytyksiä Kiinassa viranomaisten saadessa kansallisen turvallisuuden nimissä lisävaltuuksia myös yritysten toimintojen valvontaan.
Ihmisoikeuksien ja poliittisten vapauksien osalta tilanne on heikentynyt. Kiinan toiminnan on raportoitu muuttuneen entistä aktiivisemmaksi ja Kiinan turvallisuusviranomaisten on kerrottu laajentaneen toisinajattelijoiden vastaista toimintaa myös Kiinan ulkopuolelle. Ihmisoikeusaktivisteja ja puoluetta kritisoineita henkilöitä
mukaan lukien ulkomaan kansalaisia on ”kadonnut” kunnes he ovat ilmestyneet tunnustamaan rikkomuksensa
Kiinan kansallisissa tv-lähetyksissä. Kansalaisjärjestöjen toimintaa on vaikeutettu ja mediaa, internetiä, painettuja julkaisuja ja akateemista tutkimusta sensuroidaan tiukasti.
Tiukentuneiden otteiden ohella Kiinan johdossa kuitenkin myös kiinnitetään aidosti huomiota kansan tyytymättömyyttä aiheuttaviin syihin ja näiden hoitamiseen. Korruptiota vakavampi tyytymättömyyden aihe
on ympäristö, jonka saastuminen on muuttunut merkittäväksi epävakauden lähteeksi, ja jonka hoitamiseen
Kiinan johto haluaa kiinnittää huomiota. Noin puolet raportoiduista kiinalaisten protesteista onkin liittynyt
ympäristön tilaa koskeviin kysymyksiin. Ympäristöön on kiinnitetty kasvavaa huomiota jo aikaisempina vuosina,
ja tänä vuonna se nostettiin valtioneuvoston vuosittaisen kokouksen aikana julkistetulla prioriteettilistalla
kuudenneksi. Tavoitteena se tulee kuitenkin vasta kasvun, työllisyyden, kulutuksen ja vakauden jälkeen.
Kiinan ulkopolitiikkaa ohjaa edelleen taloudellisen kehityksen varmistaminen, resurssien saanti ja kiinalaisten
tuotteiden markkina-aseman vahvistaminen. Vaikka Kiinan ulkopolitiikan perusperiaatteet ovat pitkälti pysyneet ennallaan, niin presidentti Xin aikana ulkopolitiikka on muotoutunut entistä aktiivisemmaksi. Kiina hakee
uutta kansainvälistä rooliaan ja on osoittanut olevansa valmis myös uusien kansainvälisten ja alueellisten
aloitteiden sekä hankkeiden muovaamiseen. Kiina ei edelleenkään halua sekaantua sotilaallisesti konflikteihin,
mutta esimerkiksi uusi terrorisminvastainen laki mahdollistaa kiinalaisten joukkojen lähettämisen ulkomaille.
Myös PLA:n reformit muuttavat kansanarmeijan rakennetta siten, että sen kykyä toimia mahdollisesti Kiinan
rajojen ulkopuolella lisätään.
Ulkomaiden kriittisyys ja huolenaiheet koskien Kiinan nousua huomioidaan kuitenkin tarkasti ja maa onkin
pyrkinyt näyttäytymään vastuullisena, avoimena ja rauhantahtoisena toimijana. Kiina on vakuuttanut nousunsa hyödyttävän kaikkia.
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Rauhanomaisen kehityksen, monenkeskisen yhteistyön ja ”win-win” -retoriikan painottaminen muun muassa
Silkkitiekonseptin yhteydessä pyrkii vahvistamaan mielikuvaa Kiinan painottamasta rauhanomaisesta noususta. Monella osa-alueella Kiina onkin valmis kansainväliseen yhteistyöhön kuvailemallaan tavalla, mutta
ulkopolitiikan keskiössä on edelleen valtion tärkeimmistä intresseistä huolehtiminen. Suvereniteetti ja turvallisuus ovat asioita, joista Kiina ei ole valmis tinkimään. Tämä on havaittavissa Kiinan useiden aluekiistojen
yhteydessä kuten alueen saarikiistoissa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Metsäsektori: Vähemmän hakkuita, enemmän puuta ja puurakennuksia
Kiinassa, kuten Suomessakin, metsät ovat tärkeä luonnonvara. Sen lisäksi puu on materiaalina molemmille
varsin perinteinen ja aivan oma käsityön lajinsa. Kiinassa puutuoteteollisuus ja metsäsektori laajemmin ovat
muutosten tiellä. Moni sanoisi, että tiellä parempaan.
Vuonna 2015 Kiinassa astui voimaan kaupallisten hakkuiden kielto valtion luonnonmetsissä, jota laajennetaan
kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Vuonna 2016 hakkuut kielletään valtion metsätiloilla ja vuonna 2017
yhteis-, yksityis-, yritys tai muussa omistuksessa olevissa luonnonmetsissä. Tällä pyritään vahvistamaan Kiinan
luonnontilaisten metsien suojelua ja metsäalan lisäystä. Pariisin ilmastokokouksessa Kiina sitoutui kasvattamaan metsäalaansa 4,5 miljardilla kuutiolla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Samalla puuta tarvitaan jatkuvasti enemmän. Kiinan kasvavat investoinnit ulkomaisiin metsävaroihin ovatkin
tällä hetkellä noin 40 miljoonan hehtaarin tasolla, jonka ohella omat istutukset ja tuontipuu täydentävät jalostavan teollisuuden lisääntyvää puuraaka-aineen kysyntää.
Sekä tukki- että sahatavaran tuonti Kiinaan kasvoivat molemmat yli 13 prosenttia vuonna 2014. Suomelle näistä kahdesta selvästi kilpailukykyisempi on sahatavara, jonka osalta myyntimme Kiinaan kehittyi erinomaisesti
nousten vuonna 2015 lähes 60 prosenttia. Tähän kasvavaan markkinaan Finpron Wood from Finland -kasvuohjelma panostaa jatkossakin. Vuonna 2014 tultiin Kiinassa myös merkittävään käännekohtaan, kun tuontipuu
ohitti kotimaisen raaka-aineen teollisuuden käytössä. Tuonnista suurin osa menee rakennusmateriaaleiksi ja
huonekaluteollisuuteen kotimaisen puun päätyessä selluksi, paperiksi tai aaltopahviksi.
Sanotaan että Kiinassa on markkinat kaikelle. Yhtä lailla Kiinaa pidetään liian suurena. Vain ensimmäinen on
totta, sillä pienikin siivu tietystä markkinasta voi tarjota merkittävät kasvun mahdollisuudet suomalaistoimijoille. Sahatavaran viennin ohella uusia mahdollisuuksia pienten määrien mutta korkean laadun tuottajille
voivat tarjota jalostetut tuotteet kuten ikkunat, ovet, paneelit, parketit ja kattoratkaisut. Vaativien kuluttajien
määrä on keskiluokkaistuvassa Kiinassa kovassa kasvussa, ja osalle heistä suomalaisen laadun ja maineen
yhdistelmä voi olla kaikkein houkuttelevin. Tarkkaan valittu kiinalainen kumppani voi olla erinomainen väylä oikeiden asiakasryhmien, myyntikanavien tai jonkun toisen yhteistyömuodon löytymiseen tutkimuksesta
suunnitteluun.
Pekingin tunnetuin rakennettu alue keskellä pääkaupunkia, Kielletty kaupunki, on kokonaan puusta. Kaupunkia
rakennettiin vuosia tuhansien ihmisten voimalla. Vuosisatoja vanhat rakentamisperinteet eivät ole kuitenkaan
kestäneet yhtä laajassa mittakaavassa nykypäivään. Betoni ja teräs dominoivat talotuotantoa. Nyt Kiina on
ainakin jossain määrin palaamassa menneisyyteen, tosin 2000-luvun ratkaisuin.
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Kiinan informaatioteknologia- ja teollisuusministeriön (MIIT) ja rakennetun ympäristön ministeriön (MOHURD) yhdessä julkaisema toimintasuunnitelma ”vihreän rakennusmateriaalin” käytöstä julkaistiin syksyllä
2015. Ensimmäisenä laatuaan olevan suunnitelman tavoitteena on edistää puun käyttöä julkisten tilojen kuten
koulujen, päivä- ja vanhainkotien, puistojen ja ulkotilojen toteuttamisessa. Samoin kerrostalojen hybridirakentamiseen (puun ja teräksen yhdistelmä) ja omarakenteisten puutalojen rakentamiseen kannustetaan. Yhtäaikaisesti pilotteja viedään eteenpäin ja standardeja päivitetään. Myös suomalaisia on tässä työssä mukana.
Vaikka rakentaminen on suurin kohde puunkäytölle Kiinassa, vain kaksi promillea Kiinan rakennuksista on
puurunkoisia. Enemmän puuta kuluu tällä hetkellä rakentamisvaiheessa kuin itse valmiiseen rakennukseen.
Pienestä lähdetään liikkeelle mutta suunta on Suomen kannalta oikea. Jos kasvu lähtee liikkeelle ja lukema
nousee esimerkiksi kahteen prosenttiin vuosikymmenen vaihteeseen mennessä, tämä lisää Kiinan puunkysyntää kymmenellä miljoonalla kuutiolla. Ja kun puutalon mukavuus ja ekologisuus lyövät läpi, kysynnän voidaan
arvioida moninkertaistuvan. Markkinoiden mahdollisuudet lienevät tulevina vuosina valtavat, ja pelikenttää
on tarjolla kanadalaisten ja venäläisten ohella myös suomalaisille.
Konepajateollisuus: Kiinan valmistavan teollisuuden renessanssi
Kiinan perinteinen teollisuus on tienhaarassa. Työvoima vähenee, kulut nousevat ja kiinteiden investointien
tuottavuus on heikkoa. Naapurimaat kilpailevat massatuotannossa ja länsimaat ohittavat teknologioissa. Samalla kotimaisen talouskasvun imu heikkenee ja ympäristön saastuminen jatkuu.
Uudistuakseen Kiina on lanseerannut Made in China 2025 -aloitteen, joka pyrkii maan teollisuuden päivittämiseen. Teknologiat, innovaatiot ja ”asioiden internet” tarjoavat välineet uudistukseen, joka kattaa koko teollisuuden. Kyseessä on maailmanlaajuista osaamista hyödyntävä, mutta kotimaista kilpailukykyä vahvistava
loikka. Hankkeen inspiraation lähde on saksalainen Industrie 4.0.
Kiinan uusi viisivuotissuunnitelma painottaa Made in Chinan kaltaisia avauksia. Innovatiivisuus, laadun korostaminen, vihreys ja kestävyys – nämä kaikki ovat ”kiinalaisen retoriikan uusi normaali”. Entistä enemmän
tapahtuu myös käytännössä ja valikoivasti yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa.
Teollisen uudistumisen myötä Kiina haluaa kiinnittyä entistä paremmin globaaleihin tuotantoketjuihin ja ottaa niistä isomman, arvokkaamman palan. Kun kustannukset nousevat, eikä massatuotanto enää kaikissa
muodoissaan kannata, ollaan välttämättömän rakenneuudistuksen edessä. Hightechiä lowtechin sijaan – kotimaassa mutta myös investointien kautta ulkomailla.
Kotimaiselta tuotannolta ei viedä pohjaa, vaan sen kilpailukykyä vahvistetaan. Tästä pitää osin huolta kotimaisuusvaatimus, jonka mukaan ”keskeisistä osista ja materiaaleista” 40 prosentin tulee olla kiinalaisia vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös myynti- ja markkinaosuuksiin on luotu tavoitteita. Tälläkin saralla kiinalaisbrändejä nähtäneen jatkossa entistä enemmän EU-maissa.
Made in China -ohjelmassa nimetään selkeitä painopisteitä. Erityisen huomion saavat 1) seuraavan sukupolven
informaatioteknologia, 2) automatisoidut työstökoneet (machine tools) ja robotiikka, 3) ilmailu ja ilmailulaitteistot, 4) merenkulkulaitteistot ja korkean teknologian merenkulku, 5) nykyaikaiset rautatielaitteistot, 6) uusiutuvan energian ajoneuvot ja laitteistot, 7) voimantuottolaitteet, 8) maatalouslaitteet, 9) uudet materiaalit
ja 10) biolääketiede ja edistyneet lääkintälaitteet.
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Valtion tuki uudistuksen etenemiselle on tärkeää. Tämä tarkoittaa muun muassa rahoitusta ja verohelpotuksia,
erityisesti kiinalaisille yrityksille. Alueellisia painopisteitä ja kannustimia on niin ikään esitelty. ”Valmistavan
teollisuuden innovaatiokeskuksia” perustetaan yhteensä neljäkymmentä kymmenessä vuodessa, myös ulkomaille. Investoinnit ulkomaille ovat niin ikään keskeinen keino hankkia osaamista, referenssejä ja brändejä
maailmalta. Tästä on nähtävissä merkkejä Suomessakin.
Suomelle Kiinan teollinen renessanssi on merkittävä mahdollisuus. Suomalaiselle huippuosaamiselle teknologioista logistiikkaan, teolliseen internetiin (IoT) ja erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin syntyy entistä enemmän kysyntää, kun Kiina uudistaa tuotantoaan lähemmäs kansainvälistä tasoa. Kun koneiden käyttöastetta
ja lopputuotteen laatua halutaan parantaa, laadun merkitys vaikuttaa vahvistuvan. Tämä osaltaan voi olla
Suomen kilpailukykyä vahvistava tekijä. Myös johtamisosaamista tarvitaan, koska uutta teknologiaa tulee osata
hyödyntää myös käytännössä, eikä oikoteitä ole perinteisestä tuotannosta huippuälykkääseen valmistukseen.
Suomalaisen teknologiakumppanin ja raharikkaan kiinalaisyrityksen täydentävyys voi olla toisinaan erinomainen resepti menestykseen. Jos Suomi tekee itseään tunnetuksi Kiinassa, on tällä työllä suuri potentiaali houkutella kiinalaisinvestointeja Suomeen. Tämä voi tarjota tukea sekä kotimaan talouskasvulle että erityisesti
suomalaisyritysten kansainvälistymiselle. Kiinalainen kumppani voi olla erinomainen väylä Aasian valtaville
markkinoille ja oman osaamiseen skaalaamiseen. Vuonna 2015 kiinalaisinvestoinnit Eurooppaan rikkoivat taas
aiemmat ennätykset.
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes pyörittää Kiinassa kasvuohjelmia, jotka pyrkivät tuomaan internetin ja digitalisaation mahdollisuuksia yhteiskunnan hyödyksi (Internet+, 5th Gear). Beautiful
Beijing ja Cleantech Finland mainostavat suomalaista ympäristö- ja energiatehokkuusosaamista teknologiakärjellä. Robotiikka, yksi Kiinan taikasanoista, on myös entistä useammalla kiikarissa.
Uudistus on myös haaste. Tiedossa on entistä kovempaa kilpailua Kiinassa mutta myös globaalisti. Kumppanuuksien sijaan voi syntyä kilpailuasetelma, jossa kiinalaisyritysten kyky tulla suomalaisyritysten ydinmarkkinoille vain vahvistuu. Ja kun Kiinan valtion (taloudellinen) tuki on taustalla, on kilpailuasetelma usein muuta
kuin markkinaehtoinen.
Cleantech: Ympäristöliiketoiminnasta uusi pilari talouteen
Kulunut vuosi oli Kiinassa monessakin mielessä ympäristön: ympäristöongelmat saivat yhä enemmän huomiota, sääntely-ympäristössä nähtiin uusia avauksia, ja vihreä kehitys nimettiin uuden viisivuotissuunnitelman
keskeiseksi ohjenuoraksi. Ja syystäkin. Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian mukaan ympäristöongelmat
olivat viime vuosikymmenen aikana jo maan suurin massaprotestien aihe.
Ilmanlaatu parani Kiinan ympäristönsuojeluministeriön mukaan viime vuonna etenkin maan itärannikolla,
mutta edelleenkään 80 prosenttia mitatuista kaupungeista ei saavuttanut hyvää ilmanlaatua. Pääongelmana
ovat edelleen pienhiukkaset ja alailmakehän otsoni. Kiinan vesivaraministeriön uusissa tutkimuksissa pohjavesistä 80 prosenttia paljastui saastuneiksi ja maaperästä jo lähes Belgian kokoinen alue on saastumisen vuoksi
maanviljelykseen kelpaamatonta.
Vuoden aikana nähtiin useita ympäristöpuolen sääntely-ympäristön uudistuksia; silti haasteena säilyy edelleen
lakien ja säädösten toimeenpano. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleella ympäristönsuojelulailla kiristettiin
ympäristörikosten rangaistuksia ja parannettiin ympäristöviranomaisten toimivaltuuksia. Vesistöjen saastumi-
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seen luotiin työkaluja uudella vesitoimintasuunnitelmalla, joka kiristää otetta etenkin saastuttavista teollisuudenaloista. Toimintasuunnitelma ja laki maaperän saastumisen ehkäisemiseksi julkistettaneen vuoden 2017
aikana; uusi kartoitus maaperän tilasta käynnistettiin keväällä 2016. Uusien kivihiilivoimaloiden myöntöluvat
laitettiin osassa provinsseista jäihin ja uusiutuvalle energialle annettiin ainakin teoriassa etuoikeus verkkoon.
Uusi viisivuotissuunnitelma puolestaan asettaa ensimmäistä kertaa tavoitteet pienhiukkasten vähentämiselle.
Ympäristökysymysten saama myönteinen vastaanotto heijastui myös ilmastopuolelle. Kiina oli aikaisempaa
aktiivisempi Pariisin ilmastohuippukokoukseen johtaneissa valmisteluissa. Se julkisti useiden maiden kanssa
kahdenvälisiä ilmastojulistuksia ja sitoutui lopulta Pariisissa huipentamaan päästönsä, nostamaan ei-fossiilisten polttoaineiden osuuden prosenttiin, vähentämään hiilidioksidipäästöjä bruttokansantuote-yksikköä
kohden 60–65 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kiinan tahdosta ja itsevarmuudesta
tavoitteiden saavuttamisessa kertoo se, että Kiina aikoo ratifioida sopimuksen vielä ennen Kiinassa syyskuussa
pidettävää G20-kokousta.
Suurin huomio saasteiden vastaisessa taistelussa on annettu talouden ”uudelle normaalille” ja energiapaletin
muutokselle. Arvoketjuissa kiipeämisen on arvioitu vähitellen siirtävän valmistusta korkeamman teknologian
tuotteisiin ja palveluihin. Energiantuotannossa kivihiili näyttelee pääosaa vielä vuosikymmeniä mutta ei-fossiilisten polttoaineiden osuus on ollut tasaisessa kasvussa. Kiina on edelleen maailman suurin investoija uusiutuviin energianlähteisiin ja Kiina johti uuden ydinvoiman rakentamistilastoja.
Kiinan uutta viisivuotissuunnitelmaa on kutsuttu sen historian vihreimmäksi, vaikka työllisyys ja talous vielä
kulkevatkin ympäristön edellä. Ympäristöliiketoiminnassa nähdään kuitenkin yhä vahvemmin uusi pilari talouteen. Ala on kasvanut China Environmental Service Industry Association’in mukaan 15 prosenttia vuodessa
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suunnittelusta vastaava valtion kehitys- ja uudistuskomissio (NDRC)
arvioi ympäristöliiketoiminnan tuloksen kasvaneen vuoden 2015 lopulla jo 630 miljardiin euroon. Taloudellisia
kannustimia on tarkoitus luoda jatkossa lisää: kansallinen päästökauppajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden
2017 aikana ja vuoden 2016 alussa NDRC julkisti ohjeet vihreille velkakirjoille.
Ympäristöliiketoiminta tarjoaa myös Suomelle kiinnostavia mahdollisuuksia, kuten ilman, veden ja maaperän
puhdistamiseen ja monitorointiin, jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin energianlähteisiin, kierrätystalouteen ja
teollisuuden energiatehokkuuteen tarkoitetut ratkaisut. Valtionhallinnon Beautiful Beijing –alusta on yksi esimerkki toimista, joilla suomalaista osaamista tuodaan Kiinassa yhteen.
ICT: Informaatioteknologian saralla suuria harppauksia mutta myös huolia ilmassa
Kiina oli vuonna 2016 edelleen maailman suurin ja nopeimmin kasvava markkina telekommunikaation ja internetin saralla. China Internet Network Information Center’in mukaan Kiinassa on jo lähes 700 miljoonaa
internetin käyttäjää ja lähes 1,3 miljardia kännykkää; kuitenkin vain reilulla puolella kiinalaisista oli pääsy
internetiin. Kiina on hypännyt internetin käyttäjänä suoraan mobiililaitteisiin, mikä on osaltaan vauhdittanut
online-palveluiden nopeaa yleistymistä: online-kauppa, -maksaminen, -pelaaminen ja online to offline –palvelut ovat yhä arkisempi osa monen kiinalaisen elämää.
Kiinan tavoitteena on lähes koko kansan yhdistäminen internetiin käynnissä olevan viisivuotiskauden päätteeksi. Etusija on annettu tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiselle: kilpailu tukiasemien rakentamisesta kävi
vuoden aikana kiivaana, sillä 4G-käyttäjien lukumäärä hipoi vuoden 2015 lopulla jo 400 miljoonaa. Valtavan
kotimarkkinansa vuoksi Kiina haluaa jatkossa olla myös 5G-teknologian kehittämisen eturintamassa.
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Keskiluokan nopea kasvu ja vähittäismyyntiketjun kehittymättömyys ovat osaltaan räjähdysmäisesti kasvattaneet Kiinan e-kaupan kokoa. Konsulttitoimisto McKinseyn mukaan vuonna 2015 e-kaupan arvo oli jo 640
miljardia dollaria; se kasvoi noin 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäistä kertaa viime vuonna
suurin osa e-kaupasta tuli Kiinan suurkaupunkien ulkopuolelta. E-kauppa on osaltaan luonut myös uusia maksujärjestelmiä. Kiinan internetjäteillä, Tencentillä ja Alibaballa on jo omat maksualustat ja vuoden 2015 aikana
ne laajensivat toimintaansa myös e-pankkitoimintaan (WeBank, MyBank). Niillä nähdään olevan tärkeä rooli
vielä vahvasti valtion käsissä olevan pankkisektorin uudistamisessa.
Informaatioteknologialle on annettu Kiinassa keskeinen rooli talouskasvun vauhdittajana. Kiina haluaa kiivetä arvoketjuissa Internet+ ja Made in China 2025 kaltaisilla ohjelmilla. Niillä haetaan innovaatioita, laatua
ja vihreämpää kotimaista tuotantoa. Kiina haluaa pitää kiinni valmistavasta teollisuudesta, mutta parantaa
tuottavuutta roboteilla, suojella ympäristöään vähemmän saastuttavalla teknologialla ja hyödyntää teollista
internetiä valtavan kuluttajajoukkonsa palvelemisessa.
Kotimaiset informaatioteknologian toimijat ovat kasvattaneet nopeasti markkinaosuuksiaan ja kivunneet
maailman arvokkaimpien brändien listalle, osittain kotimaisen tuen ansiosta. Alibaban, Tencentin, Huawein,
Didi Kuaidin ja Xiaomin kaltaiset menestystarinat osoittavat, että jatkossa Kiina haluaa myös itse innovoida
ja nostaa osuuksiaan tutkimus- ja kehitystyössä. Kiina jätti viime vuonna jo kolmanneksi eniten patenttihakemuksia maailmassa. Kiinan telejätit Huawei ja ZTE ylsivät kärkisijoille. Kotimaisen innovaatiotoiminnan kasvu
asettaa jatkossa paineita tekijänoikeussuojan kehittämiselle ja noudattamiselle.
Kiinan nopea kaupungistumisvauhti perää myös entistä älykkäämpiä kaupunkipalveluita. Informaatioteknologian hyödyntäminen rakentamisessa, liikkumisessa, energian tuotannossa, palveluissa sekä ympäristön suojelussa ja monitoroinnissa tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle.
Nopeasta informaatioteknologian kasvusta huolimatta ilmassa on myös huolia. Informaatioteknologian käytön yleistymisen myötä Kiina on viimeisen vuoden aikana tiukentanut otettaan internetistä valtiosuvereniteettiin perustuvan internetin hallintakäsityksen nojalla. Kiina on myös halunnut päästä aktiivisemmin määrittelemään internetin globaalia hallintaa. Esimerkkejä tästä ovat vuoden 2015 lopulla jo toistamiseen järjestetty
World Internet Conference ja useat julkistetut tai vielä työn alla olevat turvallisuusaiheiset lait. Niiden pelätään
rajoittavan tiedonkulkua ja rajoittavan etenkin ulkomaisten IT-alan yritysten toimintaa Kiinassa. Monet keskeiset alat ovat myös edelleen tiukasti valtion käsissä (telekommunikaatio) ja ulkomaisten toimijoiden pääsy
julkiseen T&K-rahoitukseen ja hankkeisiin on vaikeaa.
Suur-Shanghain alueesta maailman innovaatiokeskus vuoteen 2020 mennessä
Shanghai on ollut pitkään kansainvälisen kaupan kannalta kenties merkittävin kaupunki Kiinassa. Vuonna 2013
Shanghaihin perustettu vapaakauppa-alue toimii kokeilualustana maan taloudellisille ja sosiaalisille uudistuksille. Kaupunki tunnetaan myös manner-Kiinan rahoitusmarkkina- ja logistiikkakeskuksena.
Shanghain talouskasvu on hieman Kiinan keskiarvoa korkeampi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
– ja sen odotetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla viisivuotissuunnitelman 2016–2020 ajan. Vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden kasvu oli vain 0,5 prosenttia ja teolliset investoinnit ovat laskussa
tuotannon siirtyessä ympäröiviin maakuntiin. Palvelusektorin osuus Shanghain taloudesta ylitti ensimmäistä
kertaa 70 prosenttia ensimmäisen neljänneksen aikana, ja jatkuva kasvu osoittaa rakennemuutoksen aikaansaannoksia Shanghaissa.
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Suur-Shanghain alue kattaa noin kolmasosan Kiinan ulkomaankaupasta. Suomen vienti alueelle vetää edelleen
hyvin ja uusia investointeja tehdään. Suomi tunnetaan Shanghaissa vihreän teknologian, ympäristöosaamisen,
designin ja korkean koulutuksen maana. Finnish Business Council Shanghai on Aasian suurin suomalainen
kauppayhdistys, jolla on yli 130 jäsenyritystä. Shanghain alueella toimiviin yrityksiin lukeutuvat muun muassa
Finnair, Cargotec, Konecranes, Kemira, Kone, Valmet, Stora Enso, UPM, Wärtsilä ja Rovio. Kaupungissa sijaitsee
myös Kiinan arktisen tutkimuksen keskus.
Shanghain talouden sarjassaan 13. viisivuotissuunnitelman 2016 - 2020 tavoitteena on tehdä kaupungista
maailman johtava innovaatiokeskus ohi Piilaakson vuoteen 2020 mennessä. Prioriteetit tulevat olemaan vihreiden teknologioiden ja korkean jalostusasteen innovaatioissa, joiden osuus kaupungin bruttokansantuotteesta
tulisi olemaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin hallinto tulee myös keskittymään institutionaalisiin reformeihin, jotka edesauttavat tätä kehitystä. Tutkimukseen ja kehitykseen tullaan jatkossakin
satsaamaan yli 3,5 prosenttia Shanghain bruttokansantuotteesta. Kaupunki parantaa myös jatkuvasti yritysten
aineettomien omaisuuksien suojaamismekanismia.
Viisivuotissuunnitelman tavoitteena on myös kehittää sääntelyä markkinaehtoisemmaksi ja lakiperustaisemmaksi. Kaupungin väestön kokoa tullaan rajoittamaan, ja pitämään se alle 25 miljoonassa, ja maaseudun sekä
kaupunkiväestön välistä kuilua halutaan kaventaa. Liikenneverkkoa kehitetään integroidusti ja vihreää kehitystä tuetaan, jotta kaupungista saadaan ”asuttavampi”. Saastumista ja saastuttamista pyritään vähentämään,
ja kaupunkisuunnittelusta pyritään tekemään vihreämpi ja älykkäämpi sekä energian kulutukselle asetetaan
vuosikatto ja kiertotaloutta voimistetaan.
Koulutuksen, sosiaalipalveluiden, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon reformeja parannetaan. Siirtotyöläisille annetaan paremmat mahdollisuudet päästä osaksi sosiaaliturvaa hukou-järjestelmän uudistuksen myötä
Shanghaissa.
Shanghain rahoitusmarkkinoista on tehty poliittinen päätös jo vuonna 2009, jonka tavoitteena on tehdä Shanghaista maailman finanssikeskus vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttäisi kuitenkin pääomamarkkinoiden
avaamista aidosti kilpailulle, mikä on haastava tavoite ainakin tällä aikataululla. Sen sijaan Shanghai on aidosti
Kiinan finanssimarkkinoiden keskus ja maan keskuspankilla on toinen pääkonttori kaupungissa. Suomalaisten/
pohjoismaisten pankkien toiminta keskittyy lähinnä omien asiakkaiden palvelemiseen Kiinan markkinoilla.
Viisivuotissuunnitelmien tavoitteiden käytännön toteutus lopulta määrää suunnan. Sinänsä panostus vihreään teknologiaan ja innovaatioihin on aitoa ja poliittinen tahtotila kehitykseen on olemassa. Sosiaalisektorin
osalta tarve on ilmeisestikin huomattu, mutta yhtäkkiset suuret muutokset voisivat tulla kalliiksi ja olla ennakoimattomia, joten reformit niiden osalta hoidettaneen maltillisesti.
Hongkong panostaa talouden ja asukkaiden terveyteen
Hongkong loistaa vuosittain Heritage Foundation -ajatuspajan vertailussa maailman vapaimpana taloutena.
Se on ottanut ykkössijan 22 kertaa peräkkäin. Yritysten perustaminen on vaivatonta, verotus kevyttä, ja hallinto
karttaa liiallista sääntelyä. Yritykset arvostavat riippumatonta oikeuslaitosta, jota pidetään hyvän liiketoimintaympäristön kulmakivenä.
Markkinoillepääsyn mahdolliset vaikeudet eivät johdu säädöksistä, mutta silloin tällöin esiintyy törmäyksiä
vahvojen yritysryppäiden reviireihin. Niille on keskittynyt huomattavat määrät taloudellista valtaa. Signaali
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pinnan alla piilevästä oligopolistisuudesta on se, että kilpailulainsäädännön valmistelu kesti parikymmentä
vuotta. Sen viimeiset säädökset astuivat voimaan loppuvuonna 2015.
Isompia kauppapoliittisia ongelmia EU:n kanssa ei ole. Unioni pyrkii avaamaan Hongkongin julkisten hankintojen käytänteitä niin, että eurooppalaiset yritykset pääsisivät joustavammin kiinni tarjouskilpailuihin.
Tällä on merkitystä, sillä Hongkong jatkaa vahvoja investointeja tulevaisuuteen. Erilaisia liikenne- ja rakennushankkeita on lähivuosikymmenen aikana luvassa yli sadan miljardin euron arvosta. Summaan sisältyvät
sairaaloiden uudistaminen yli 20 miljardilla eurolla. Näin varaudutaan etukäteen vanhenevan väestön terveyshaasteisiin. Suomalaisnäkökulmasta kiinnostavilta näyttävät myös panostukset jätehuoltoon. Tilausta on
jätteestä energiaksi –ratkaisuille ja uusille kierrätysoivalluksille.
Eniten taloussuhteistaan Hongkongiin hyötyvät maat, joilla on vahva rahoitussektori ja tunnettuja kulutusbrändejä. Suomalaisyrityksille Hongkong on perinteisesti toiminut tukikohtana, josta hoidetaan isompaa
alueellista viipaletta Itä- tai Kaakkois-Aasiassa. Viime aikoina esiinmarssin ovat suorittaneet uudentyyppisiä
kulutustuotteita ja asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset. Alkuvuonna kauppakamarin jäsenmäärä kasvoi
viidenneksellä. Start-up- ja elintarvikeyrityksille sekä luovan talouden toimijoille Hongkong voi tarjota hyvän
alustan matkalla kohti manner-Kiinan isompia markkinoita.
Hongkong on noteerannut suomalaisen FinTech-osaamisen ja kiinnostunut opetuksen laadusta sekä digitaalisen logistiikan ratkaisuista. Suomi tunnetaan myös talvieksotiikasta. Turismi on lisääntynyt kymmenillä
prosenteilla useamman vuoden ajan. Finnairin suoria lentoja arvostetaan oikotienä Eurooppaan. Paikalliset
Team Finland –toimijat pyrkivät edistämään erityisesti vihreän teknologian sekä opetus- ja rahoitusteknologian yhteistyörakenteita, joilla suomalaisyritykset pääsisivät paremmin kiinni Hongkongin ja sen lähialueen
mahdollisuuksiin.
Runsaan seitsemän miljoonan asukkaan erityishallintoalueelle on kasautunut paljon ostovoimaa, mitä lisää
40 miljoonaa vuosittaista matkailijaa, joista valtaosa tulee manner-Kiinasta. Viime vuonna talouskasvua kertyi
2,4 prosenttia, kuluvan vuoden ennuste on prosentin ja kahden välissä. Hyvin avoimena ja lähes täysin palveluista riippuvana taloutena Hongkong on päättänyt elvyttää usean miljardin euron arvosta vaimentaakseen
mahdollisia, kansainvälisen talouden epävarmuudesta koituvia iskuja.
Pelihuuma hiipunut Macaossa
Väestöltään Helsingin kokoista Macaota voi nimittää kasinotaloudeksi ilman lainausmerkkejä. Sen kasinot
kerryttävät uhkapeleillään moninkertaisen liikevaihdon Las Vegasiin verrattuna. Taustalla on se, että Kiinan
maaperällä ainoastaan Macaossa on sallittu kasinotoiminta. 30 miljoonaa mannerkiinalaista turistia tuo ostovoimansa pelihalleihin ja niiden kyljessä oleviin luksustuotemyymälöihin. Erityishallintoalueen bruttokansantuote laski viime vuonna 20 prosenttia, kun Kiinan korruptionvastainen kampanja karkotti suurimmilla
panoksilla pelaavat. Useimmissa maailman talouksissa viidenneksen katoaminen kansantuotteesta merkitsisi
katastrofia. Macao on kuitenkin rahastoinut hyvät puskurit pahan päivän varalle, eikä sen julkinen talous ole
edelleenkään alijäämäinen.
Myös Macaossa on käynnissä infrahankkeita. Yksi suurimmista on Hongkongin, Macaon ja manner-Kiinan
Zhuhain kaupungin yhdistävä silta, joka valmistunee 2020-luvun vaihteessa. Se symboloi alueen syventyvää
talousintegraatiota. Kantoninkieliseen Etelä-Kiinaan on kertynyt paljon ostovoimaa, jonka suhteellinen merkitys kasvaa, kun kotimainen kulutus kasvattaa osuuttaan Kiinan talouden ajurina.
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Yleisarvio
Uudistuva, kansainvälisesti suuntautuva ja palkansaajien tyytyväisyyteen satsaava Kiinan johto on haasteen
edessä. Maahan halutaan tasaista kasvua, vakautta ja uudistuksia. Kun vienti- ja investointivetoisuudesta kasvun moottorina luovutaan, muutetaan aiempaa kasvun logiikkaa. Kuluttavat kaupunkilaiset palveluineen eivät
kuitenkaan kuro eroa kasvuvauhdissa kiinni hetkessä. Kiinan matalampia kasvulukuja pidetään silti odotettuina ja jopa tervetulleina.
Markkinahäiriöt ovat osa markkinaehtoisuutta ja osoitus Kiinasta osana globaalia taloutta. Samalla rakenteellisia haasteita on edelleen paljon ja tarvittavat uudistukset tarkoittavat, että mullistuksille altis aika jatkuu. Tuoreessa viisivuotissuunnitelmassa vuosiksi 2016 – 2020 tavoitellaan edelleen 6,5 prosentin vuotuista
talouskasvua innovaatioiden, tieteen ja teknologian, ympäristöliiketoiminnan ja energiatehokkuuden avulla.
Hallittu kasvun hidastuminen ei kuitenkaan ole varmaa, ja riski arvioitua hitaammasta kehityksestä on kasvanut. Suomen pankki ennustaa Kiinan kasvun hidastuvan kuuteen prosenttiin tänä ja ensi vuonna.
Kansainvälisten yritysten usko Kiinan markkinoihin ei ole murentunut ja Aasian osuus niiden tulovirrassa on
vain kasvussa. Valtaosa yrityksistä odottaa Kiinasta vähintäänkin kohtuullista kasvua. Kasvuodotuksissa maan
talouden hidastuminen on silti nähtävissä.
Vaurastuva kuluttaja, teknologiset loikat sekä digitalisaatio ovat mahdollisuuksien kärjessä. Investointikohteena Kiina on aina kiinnostava, toimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta. Korruption vähentyminen ja
IP-oikeuksien suojan vahvistuminen nähdään myönteisesti. Työvoimakustannukset ja läpinäkymätön sääntely
haastavat. Hidastuvalla kasvullakin on vaikutuksensa, mutta kovenevalla kilpailulla vielä merkittävämpi.
Investointihyödykkeitä myyville yrityksille markkina muuttuu. Vaikka urbanisaatio jatkuu, ”rautaa” ostetaan
vähemmän ja ylikapasiteetti vaivaa. Huipputeknologiat, Internet+ ja kuluttajatuotteet kiinnostavat. Palveluille
on kysyntää ja ”verkon voima” vahvistuu.
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INTIA
Pääkaupunki ............................................................................................................ New Delhi
Väkiluku ..................................................................................................................1 251,7 milj.
BKT ..................................................................................................................... 2 183 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 6,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 7.3 %
Inflaatio................................................................................................................................. 5.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .... 16.1 % | 29.5 %| 54.4 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 7.1 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................32.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Intian talous kasvoi edelleen vuonna 2015 ja tällä hetkellä Intian kasvuvauhti on yksi korkeimpia kasvavien talouksien joukossa. Pääministeri Modin johdolla lanseerattiin lukuisia uusia
ohjelmia, joiden tarkoituksena on luoda Intian tarvitsemia työpaikkoja, erityisesti miljoonille
nuorille työnhakijoille, jotka tulevat vuosittain työmarkkinoille. Suomen ja Intian väliset kaupallistaloudelliset suhteet kehittyivät edelleen, vaikka kauppavaihdon kokonaisarvo laski. Vienti
Suomesta Intiaan kasvoi ja vireillä on lukuisia erilaisia projekteja, joiden toivotaan lähtevän
käyntiin tänä ja ensi vuonna. Liiketoimintailmapiiriin, mukaan lukien investointi-ilmapiiri, liittyy edelleen epävarmuustekijöitä vaikka se hieman parantuikin.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Intian talous kasvoi edelleen budjettivuonna 2015-16. Hallituksen tavoitteena on ollut saada talous kasvamaan
budjettivuoden 2015-2016 (1.4.2015-31.3.2016) osalta 8,1 – 8.5 prosentilla. Vaikka tavoitetta ei aivan saavutettu kasvun ollessa 7,5 prosenttia, niin Intian kasvuvauhti on edelleen yksi korkeimpia kasvavien talouksien
joukossa ja Intia on ohittanut tässä jopa Kiinan.
Pääministeri Modin hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut saada talous nousuun, budjettivajetta
pienemmäksi, inflaatio kuriin ja luoda uusia työpaikkoja. Intian työmarkkinoille tulee kuukausittain miljoona
uutta työikäistä nuorta.
Intian talouden rakenteen eräänä ongelmana on valmistavan teollisuuden hyvin pieni osuus bruttokansantuotteesta, vain noin 16 prosenttia (muun muassa Kiinassa vastaava luku on yli 30 prosenttia). Hallituksen
tavoitteena on erilaisin toimin vahvistaa valmistavan teollisuuden asemaa ja nostaa sen osuus 25 prosenttiin
vuoteen 2020 mennessä. Vastikään julkistetut tiedot antavat kuitenkin kahdenlaisia signaaleja. Eräiden tilastojen mukaan valmistava teollisuus kasvoi tammikuussa 2016, mutta kahdeksan ydinsektorin (muun muassa
raaka-öljy, maakaasu, teräs) osalta kasvu hidastui.
Inflaatio Intiassa on ollut viime vuosina korkea, jopa yli 10 prosenttia. Kuluttajahinnat voivat vaihdella suuresti
johtuen muun muassa energian tuonnista, monsuunisateista ja niiden vaikutuksesta Intian maanviljelyssektoriin. Erityisenä haasteena on elintarvikkeiden hintakehityksen taltuttaminen. Sekä Intian keskuspankin (Reserve

Lähetystöneuvos Ritva Haukijärvi työskentelee Team Finland -koordinaattorina ja Seija Kinni ministerineuvoksena Suomen New
Delhin suurlähetystössä.
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Bank of India RBI) että hallituksen toimien johdosta inflaatio on kuitenkin saatu melko hyvin kuriin kahden
viimeisen vuoden aikana ja tarkoituksena on saada pidettyä se noin viiden prosentin tuntumassa.
Kaudella 2015-16 budjetin alijäämä oli 3,9 prosenttia ja tavoitteena on saada se laskemaan 3,5 prosenttiin
kuluvalla kaudella ja edelleen kolmeen prosenttiin kaudella 2017-18. Maaliskuun alussa pankeille lainattavaa
korkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin, mikä on alhaisin korkotaso vuoden 2011 jälkeen.
Vuonna 2015 hyväksytty ulkomaan kauppaa koskeva ohjelma vuosille 2015-2020 tähtää tavaroiden ja palveluiden viennin lisäämiseen ja työpaikkojen luomiseen pääministeri Modin Make in India–ohjelman mukaisesti. Vientiä pyritään lisäämään erityisesti korkeamman jalostusasteen tuotteiden osalta ja muun muassa
lääketuotteiden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja puolutustarvikkeiden vientiä priorisoidaan. Intian osuus
maailmankaupasta on suhteellisen pieni, vain noin kaksi prosenttia ja tarkoituksena on nostaa se 3,5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Intian kauppakumppanit
EU on Intian suurin kauppakumppani. Kaudella 2014-15 kaupan arvo oli lähes 100 miljardia dollaria: tuonti
EU:sta oli 49,2 miljardia dollaria edustaen noin 11 prosenttia Intian koko tuonnista. Viennin arvo oli 49,3 miljardia dollaria edustaen noin 16 prosenttia koko viennistä. Maittain tarkasteltuna Kiina oli suurin kauppakumppani. Kaudella 2014-15 kaupan arvo oli 72 miljardia dollaria. Kauppa oli suuresti alijäämäinen, tuonti noin 60
miljardia dollaria ja vienti vain 12 miljardia dollaria. Seuraavina olivat Yhdysvallat ja Yhdistyneet Arabiemiraatit,
molempien osalta vienti oli suurempaa kuin tuonti. Neljännellä sijalla oli Saudi Arabia, jonka kauppa oli alijäämäinen. EU-maista suurin kauppakumppani oli Saksa, joka oli kaudella 2014-15 kuudenneksi suurin kauppakumppani, vienti 7,5 miljardia dollaria ja tuonti 12,8 miljardia dollaria. 20 suurimman kauppakumppanin
joukkoon kuuluivat myös Belgia (13), Japani (15) ja Iso-Britannia (18).
Intian kauppatase on jo pitkään ollut alijäämäinen. Suurimmat tuontituotteet ovat öljy ja jalokivet ja -metallit,
jotka maksetaan dollareissa. Intia kuuluu maailman suurimpien raakaöljyn maahantuojien joukkoon EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Tärkeimmät tuontimaat ovat Saudi Arabia, Iran, Irak ja Yhdistyneet Arabiemiraatit.
Öljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen on auttanut Intiaa kauppataseen alijäämän pienenemisessä.
Intia on maailman suurin kullan maahantuoja. Toissavuonna kullan tuontiveroa nostettiin useaan otteeseen
tuonnin hillitsemiseksi. Tällä hetkellä tilanne näyttää rauhoittuneen. Hallitus on helpottanut edelleen ulkomaan suoria investointeja (Foreign Direct Investment, FDI) koskevia sääntöjä muun muassa puolustustarvikkeiden, rakennussektorin ja siviili-ilmailun osalta ja helpotuksia aiotaan tehdään vielä lisää. Investoinnit Intiaan
ovatkin kehittyneet positiivisesti. EU on tällä hetkellä suurin investoija. EU-maiden yhtiöt ovat investoineen
muun muassa energiaan, siviili-ilmailuun, satamiin, autoihin, IT- ja tele- sekä lääkesektoriin.
Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet
Suomen ja Intian välinen kauppa on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kauppavaihto kehittyi 2008 finanssikriisin jälkeisen notkahduksen jälkeenkin myönteisesti aina vuoteen 2011, jolloin tavarakauppavaihto ylsi 1,3
miljardiin euroon ja Intia nousi hetkellisesti Suomen kolmanneksi suurimmaksi kauppakumppaniksi Aasiassa
Kiinan (7,1 miljardia euroa) ja Japanin (1,9 miljardia euroa) jälkeen. Sen jälkeen - Suomen viennin supistuessa
muutenkin - myös kauppavaihto Intian kanssa kääntyi laskuun, nousi hieman vuonna 2013, mutta laski jälleen
vuonna 2014 ja edelleen viime vuonna, jolloin kaupan arvo oli enää 754 miljoonaa euroa (vienti 443 miljoonaa
euroa ja tuonti 311 miljonaa euroa). Positiivista on kuitenkin, että viime vuonna vienti kasvoi 11 prosenttia
edellisestä vuodesta tuonnin edelleen laskiessa. Tuonnin lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden tuonnin ro-
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mahtamisesta. Tavarakaupan lisäksi Intian kanssa käytävä palvelukauppa on ollut merkittävää. Parhaimpina
vuosina se oli samalla tasolla kuin tavarakauppa, mutta myös se on laskenut viime vuosina.
Intiassa toimii viimeisten tietojen mukaan noin 100 suomalaista yritystä ja kauppaa Intian kanssa käy arviolta
samoin satakunta yritystä. Suomalaisyritykset ovat keskittyneet Mumbain, Chennain ja Bangaloren ympäristöön sekä Delhin alueelle. Kyseisten osavaltioiden säädösympäristö on koettu ulkomaiselle liiketoiminnalle
edulliseksi ja elinkeinorakenne suomalaistarjontaa ajatellen sopivaksi. Suomeen on etabloitunut tällä hetkellä
25 intialaista, lähinnä IT-alan yritystä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Intia on 1,3 miljardin asukkaan kulttuurinen, uskonnollinen ja etninen sulatusuuni. Intia on valtiomuodoltaan
liittovaltio ja maailman väkirikkain demokratia. Maan parlamentti on kaksikamarinen. Virallisia kieliä on 16,
joista yleisimmät ovat hindi ja englanti. Intiassa on 29 osavaltiota ja seitsemän niihin rinnastettavaa aluetta
(union territories). Osavaltiot ovat melko autonomisia ja niillä on omat parlamenttinsa ja hallituksensa. Osavaltion hallitusta johtaa pääministeri (Chief Minister). Naapurimaat ovat Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Kiina,
Bhutan ja Nepal. Sri Lankaan on lyhyt meriyhteys.
Kevään 2014 parlamenttivaaleissa BJP (Bharatiya Janata Party) -puolueen johtama koalitio sai vahvan mandaatin. BJP voitti vaalit saaden 282 paikkaa 545:stä. Vanha mahtipuolue Kongressi sai vain 44 paikkaa. BJP
sai ääniä myös Kongressin perinteisiltä äänestäjäryhmiltä, kuten uskonnollisten vähemmistöjen edustajilta.
BJP:n Narendra Modin karisma, kehitystä korostanut agenda ja menestys Gujaratin osavaltion pääministerinä
vetosivat äänestäjiin. Kongressin vaalikampanjaa johti puolueen varapuheenjohtaja Rahul Gandhi, puoluetta
johtavan Sonia Gandhin poika. Rahul Gandhia on arvosteltu karisman puutteesta, mikä on merkittävä puute
vahvoja ja värikkäitä persoonia rakastavassa Intiassa.
BJP menestyi hyvin parlamenttivaaleja seuranneissa osavaltiovaaleissa ja varmisti valta-aseman muun muassa Maharastran osavaltiossa. Taika alkoi kuitenkin hiipua, kun pääministeri Modin ja BJP:n vaalilupaukset eivät alkaneet
toteutua toivotulla nopeudella ja esiin alkoi nousta lieveilmiöitä, kuten uskonnollisen suvaitsemattomuuden lisääntymistä. Modi itse puhuu pluralistisen yhteiskunnan ja harmonian tarpeellisuudesta mutta monille äärihinduille BJP:n
nousu näyttäytyi mahdollisuutena edistää hindujen asemaa muiden väestöryhmittymien kustannuksella. Ensimmäinen hälytysmerkki oli Delhin vaalit helmikuussa 2015, jotka voitti korruptiota vastustava Aam Aadmi -puolue (AAP).
Varsinaiseksi käännekohdaksi muodostuivat Intian kolmanneksi väkirikkaimman osavaltion, Biharin vaalit marraskuussa 2015, joissa BJP kärsi murskatappion alueellisille puolueille. BJP:llä on näiden vaalitappioiden jälkeen kovat sisäpoliittiset paineet todistaa, että se kykenee viemään läpi mittavat vaalilupauksensa Intian kehityksen edistämiseksi.
Vuonna 2016 osavaltiovaalit käydään viidessä osavaltiossa. Näistä neljässä alueelliset puolueet ovat vallassa,
yhdessä Kongressi. BJP:n mahdollisuuksia voittaa näissä vaaleissa ei pidetä erityisen vahvoina. Maan väkirikkaimmassa osavaltiossa, Uttar Pradeshissa (asukasluku noin 200 miljoonaa), ja rajaosavaltio Punjabissa pidetään vaalit vuonna 2017. Nämä vaalit tulevat olemaan erittäin tärkeitä sekä BJP:lle että Kongressille.
Pääministeri Narendra Modin hallitusohjelman keskeisenä teemana on kehitys, johon vaikutetaan ensisijaisesti
taloudellisen kasvun ja hallinnon tehostamisen avulla. Hallituksen tavoitteena on saada Intian yskivä talouskasvu takaisin raiteilleen ja vähentää inflaatiota. Tavoitteena on myös uudistaa Intian rappeutuvaa infrastruktuuria ja rakentaa sata uutta ”älykaupunkia”. Uudistusohjelmat ovat kuitenkin lähteneet verrattain hitaasti
liikkeelle. Kärsimättömänä toiminnan miehenä tunnettu Modi pyrkii kaikin keinoin nopeuttamaan lippulaivahankkeitaan myös ulkomaisten investointien ja kumppanuuksien avulla.
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Suomen ja Intian välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Intian bruttokansantuote oli 2049 miljardia dollaria vuonna 2014. OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development, Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestö) mukaan Intia vastaanotti 5221 miljardia
dollaria kehitysapua vuonna 2014. Suurin avunantajamaa on Japani, ja EU-maista suurin on Saksa. Maailmanpankin mukaan Intia on ostovoimalla (PPP) mitattuna maailman kolmanneksi suurin talous, mutta yli neljännes
maailman köyhyysrajan alapuolella elävistä asuu Intiassa. Maan bruttokansantulo (GNI) per capita oli kaksi
dollaria vuonna 2014. Intia lasketaan OECD:n ODA (Official Development Assistance, virallinen kehitysapu) –
asteikolla alemman keskitulotason maaksi (Lower Middle Income Country). Intiassa varallisuus jakautuu hyvin
epätasaisesti: esimerkiksi Mumbaista löytyvät sekä maan suurin slummi että maailman kallein yksityisasunto.
Intian koulutuksen taso ei ole tasalaatuista ja koulun kesken jättäminen on merkittävä ongelma. Ammatillinen koulutus on myös usein heikkotasoista. Maassa on sekä julkisia- että yksityiskouluja. Monet lahjakkaista
nuorista suuntaavat korkeakoulutuksen perässä ulkomaille. Maailmalla on noin 200 000 intialaisnuorta suorittamassa korkeakoulututkintoa, näistä valtaosa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Australiassa.
Tilastokeskuksen mukaan 759 intialaisia suoritti vuonna 2014 Suomessa korkeakoulututkintoa.
Yksi Intian vakavimpia kehityshaasteita on työpaikkojen luominen maan valtavalle nuorisolle. Lähes kaksi
kolmasosaa intialaisista on alle 35-vuotiaita, puolet väestöstä on alle 25-vuotiaita. Vuoteen 2020 mennessä
Intiassa on maailman nuorin väestö. Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma: Intian talouskasvu ei ole luonut
etenkään koulutusta vaativia työpaikkoja riittävästi suhteessa kysyntään. Tällä hetkellä Intian hallitus pyrkii
luomaan työpaikkoja etenkin valmistavan teollisuuden alalle.
Intia on patriarkaalinen yhteiskunta ja naisten asemassa on paljon parantamisen varaa. Avioliitot ovat usein
järjestettyjä ja myös niin sanottuihin rakkausavioliittoihin tarvitaan usein perheen hyväksyntä. Samaa sukupuolta olevien väliset seksuaalisuhteet ovat yhä kiellettyjä siirtomaa-ajalta peräisin olevan lain nojalla. Homoseksuaalit saattavat kohdata ahdistelua poliisin toimesta. Yleinen mielipide Intiassa samaa sukupuolta olevien
välisiin suhteisiin on melko negatiivinen, nuorten ollessa keskimäärin sallivampia.
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Kastilaitos on lailla kielletty koko Intiassa ja alempiin kasteihin ja kastittomiin kohdistetaan erilaisia sosiaalisia
etuuksia. Kastilaitos on kuitenkin usein läsnä arjessa ja etenkin kastittomat joutuvat monenlaisen syrjinnän
kohteeksi. Suurimman uskonnollisen vähemmistön, noin 14 prosenttia, muodostavat muslimit, joiden suhteissa hinduenemmistöön on jännitteitä.
Intian ulkopolitiikka ja Intia kansainvälisenä toimijana
Pääministeri Modin ulkosuhteiden hoidossa suuri periaatteellinen uudistus on ollut siirtyminen pois nehrulaisista sitoutumattomuusideologiaan perustuvista suhteista kohti pragmaattista etujen ajamista. Vierailukohteita ja kutsuttavia vieraita ei enää valita niiden ideologisen suuntautumisen perusteella vaan uusin kriteerein.
Näiden kriteerien joukossa ovat muun muassa talouspotentiaali, energian saantimahdollisuus, siviiliyhteistyö
ydinenergian alalla, intialaisen diasporan merkitys ja naapurisuhteet eli lyhyesti sanottuna Intian omat edut
ja tarpeet sen itsensä määritteleminä. Modi on sisäistänyt sen, että nykyaikana suurvallaksi voi päästä vain
taloudellisen menestyksen kautta.
Ensimmäistä kertaa Intian pääministeri on osoittanut, että Intian valtameren reuna-alueet (Indian Ocean Rim)
kuuluvat Intian aktiivisen mielenkiinnon piiriin. Yhteydenpito Itä-Afrikan maihin ja Mauritiukseen tiivistyy.
Molempien erityispiirre on tietenkin vaikutusvaltainen intialainen diaspora. Tätä aktiivisuutta korostaa myös
pyrkimys laajentaa Intian merivoimien toiminta-aluetta koko Valtameren alueelle.
Yhdysvallat on noussut suhteiden aallonpohjasta ehdottomaan eturiviin niiden maiden joukossa, joihin Modi
haluaa kehittää sekä taloudellisia että poliittisia suhteita. Modi on tavannut presidentti Obaman jo viisi kertaa
puolentoista vuoden aikana. Yhdysvaltain vierailulla pääkohteena ovat olleet bisnestapaamiset ja intialaisen
diasporan (3,4 miljoonaa) vaaliminen. Diasporassa on paljon menestyneitä IT-osaajia, huippujohtajia ja poliittisia lobbareita. Puolustustarvikehankinnoissa ykkössija on jo useana vuonna mennyt Yhdysvalloille.
Taloudelliset suhteet Kiinaan on Intialle nopeimmin kasvava taloussuhde – tosin kokonaisuus on Kiinalle hyvin
edullinen. Intian haluamia investointeja Kiinasta ei vielä ole realisoitunut siinä mitassa, että ne tasapainottaisivat kaupan epätasapainoa. Make In India -kampanjan tavoitteena on myös nostaa Intian tavaratuotanto
Kiinan tasolle ja houkutella Kiinasta siirtyvää tuotantoa Intiaan.
Venäjä, ja Neuvostoliitto sitä ennen, on ollut Intian suurin puolustustarvikkeiden lähde, läheinen ystävä ja monen vanhemman polven intialaisen intellektuellin, diplomaatin ja poliitikon mielestä aina oikeassa. Korkean tason vierailuvaihto jatkuu, mutta taloussuhteissa tarjonta on suppeaa: sotamateriaalia, ydinvoimaloita ja öljyä.
Japani, Etelä-Korea ja Australia ovat alueellisia taloudellisia suurvaltoja, joiden taloudellisesta menestyksestä
pitäisi Intiankin pystyä houkuttelemaan osansa omaa taloudellista ja teollista kehitystä tukemaan. Kiinnostus näissä maissa Intiaa kohtaan on jo nyt suurta, mutta sen realisoitumisen edessä on Modin ehkä suurin
sisäpoliittinen haaste: investointi-ilmapiirin parantaminen ja sen edellytyksenä olevien talousuudistusten
läpivieminen.
EU on Intian strateginen kumppani ja suurin kauppakumppani. EU-Intia huippukokus onnistuttiin järjestämään
pitkän tauon jälkeen maaliskuussa 2016. Intia pyrkii aktiivisesti edistämään kahdenvälisiä suhteitaan Euroopan
maiden kanssa ja yhteistyö ja vierailuvaihto on vilkasta.
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Sääntely-ympäristön kehitys
EU:n ja Intian väliset vapaakauppaneuvottelut aloitettiin jo vuonna 2007. Neuvottelut ovat kuitenkin venyneet
eikä EU:n ja Intian välillä maaliskuun lopulla 2016 pidetyssä huippukokouksessa päästy sopimukseen neuvottelujen uudelleen aloittamisesta. Osapuolet sopivat kuitenkin keskustelujen jatkamista teknisellä tasolla
pääneuvottelijoiden kesken ja myöhemmin tapaamista korkealla poliittisella tasolla.
EU:n ja Suomen tavoitteena on kattava, osapuolten Maailman kauppajärjestön (WTO) sitoumuksia pidemmälle
menevä sopimus. Suomi pitää EU-Intia vapaakauppasopimuksen aikaansaamista tärkeänä ja asia on otettu
esille korkealla tasolla; viimeksi pääministeri Sipilä otti asian esille Intian vierailullaan helmikuussa 2016 sekä
pääministeri Modin että kauppaministeri Sitharamanin kanssa. Molemmat antoivat ymmärtää suhtautuvansa
positiivisesti vapaakauppasopimuksen aikaansaamiseen nopeallakin aikataululla.
Intian intressit neuvotteluissa kohdistuvat pääasiassa palvelukauppaan (muun muassa back office-palvelut ja
muut IT-palvelut), ja erityisesti intialaisten palveluntarjoajien mahdollisuuksiin tarjota palveluja EU-alueella
tilapäisen maahantulon kautta.
Suomalaisyritykset kohtaavat Intian markkinoilla runsaasti ongelmia. EU:n ja Intian välinen vapaakauppasopimus toisi helpotuksia näihin ongelmiin ja pelkästään tullien alenemisesta koituvat suorat taloudelliset
hyödyt olisivat merkittävät. Suomen prioriteetit neuvotteluissa ovat teollisuustuotteissa, erityisesti koneet
ja laitteet sekä paperi ja paperituotteet. Palvelukaupan osalta intressimme kohdistuvat huolto-, korjaus- ja
asennuspalveluihin, erilaisiin teknisiin palveluihin sekä konsultointipalveluihin. Myös julkiset hankinnat on
Suomelle tärkeä neuvottelualue.
Intian muiden maiden kanssa neuvottelemista vapaakauppasopimuksista Intian ja Australian välinen sopimus
on edennyt pisimmälle ja näyttää siltä, että sen osalta on mahdollista päästä lopulliseen sopimukseen jo lähitulevaisudessa. Sen sijaan Intia on, ainakin toistaiseksi, katsonut, että liittyminen vastikään solmittuun Trans
Pacific Partnership (TPP) sopimukseen ei toisi Intialle hyötyjä.
Liiketoimintaympäristö ja investointi-ilmapiiri
Intian talouden eri sektoreilla on lukuisia kaupanesteitä kuten määrällisiä rajoituksia, pakollisia tuontilisensointimenettelyjä sekä monimutkaisia pakollisia testaus- ja sertifiointimenettelyjä. Intian soveltamat terveys- ja
kasvinsuojelumääräykset eivät monelta osin perustu tieteeseen ja kansainvälisiin standardeihin, ja ne haittaavat esimerkiksi kanan- ja sianlihan, vihannesten, hedelmien sekä puutavaroiden kauppaa. Viime vuosina on
esiintynyt monenlaisia maataloustuotteiden ja viinien sekä alkoholijuomien maahantuontiin liittyviä ongelmia, kuten merkintä- ja pakkausongelmia. EU on ottanut viimeksi mainittuja ongelmia esille Intian kanssa monella tasolla, mutta toistaiseksi ratkaisuun ei ole päästy. Viimeaikainen kehitys, ainakaan maataloustuotteiden
tuonnin osalta, ei myöskään näytä helpottumisen merkkejä.
Intia on myös kauppapoliittisten instrumenttien (polkumyynti-, tasoitustulli- ja suojatoimi-instrumentit) suuri
käyttäjä. Suomen kannalta erityisesti terästeollisuus on ollut toimien kohteena eikä ole poissuljettua, että
toimia tullaan asettamaan lähitulevaisuudessakin ottaen huomioon julkisuudessakin mainitut Intian terästeollisuuden ongelmat.
Kuten edellä on todettu pääministeri Modin johdolla hallitus on saanut talouden kasvun vauhtiin. Pääministeri
Modilla on selkeä näkemys siitä, että Intiasta halutaan tehdä Kiinan kaltainen valmistusmaa, jossa tuotteita
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valmistetaan myös vientiin. Tähän tähtää syyskuussa 2014 lanseerattu Make in India -ohjelma. Toisaalta Intiaan
tarvitaan ja halutaan myös ulkomaisia investoijia, joiden houkuttelemiseksi maahan tarvitaan aiempaa myönteisempi liiketoiminta- ja investointi-ilmapiiri. Modin hallituskaudella on julkaistu monia uusia aloitteita, Make
in India -ohjelman lisäksi Digital India, Skills India, Smart Cities, Start-up India, Clean India, Clean Ganga, edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi tärkeimmistä ohjelmista on Ease of Doing Business. Monet
lupamenttelyt Intiassa ovat hyvin monimutkaisia, kestävät kauan ja niitä koskevat säännöt eroavat suuresti
toisistaan eri osavaltioiden kesken. Ohjelman tavoitteena on helpottaa byrokratiaa ja lisätä transparenssia.
Tämän osalta on jo tapahtunut positiivista kehitystä. Ulkomaan investoijille on myös avattu niin sanottu yhden
luukun periaate, jonne mahdolliset investointia koskevat kysymykset voidaan osoittaa. Tarkoituksena on saada
Intia 50 parhaimman maan joukkoon. Tähän on kuitenkin vielä matkaa, sillä viimeisimmän Maailmanpankin
tekemän tilaston mukaan Intia oli sijalla 130 yhteensä 189 maan joukossa. Intian sija parani kuitenkin neljällä
edellisestä vuodesta. Paranemista tapahtui erityisesti yrityksen perustamisen, rakennuslupien saannin ja sähkön saatavuuden suhteen. Sen sijaan tilanne heikkeni luoton saannin ja verojen maksun osalta. Valtiovarainministeri Arun Jaitley totesi, että kaikkia Intian tekemiä uudistuksia ei oltu otettu tutkimuksessa huomioon,
mutta ensi vuonna sija tulee olemaan jo huomattavasti parempi.
Sekä kotimainen että ulkomainen liike-elämä on ottanut pääministeri Modin aloitteet myönteisesti vastaan.
Nyt kuitenkin odotetaan, että aloitteet saadaan implementoitua. Hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan myös
eräitä lainsäädännöllisiä muutoksia muun muassa maanhankintalakiin. Lisäksi vireillä on edelleen koko maata
kattava yhtenäinen verojärjestelmä (Goods and Services Taxation), joka oli tarkoitus saada voimaan jo 1.4.2016.
Valitettavasti edellä mainittuja lakiehdotuksia ei ole edelleenkään saatu hyväksyttyä parlamentin ylähuoneessa, jossa oppositiolla on enemmistö. Yhtenäistä verojärjestelmää koskevan lakiehdotuksen osalta kannat ovat
viime aikoina lähentyneet, mutta näyttää kuitenkin siltä, että sitä ei saada edelleenkään hyväksyttyä kevään
2016 parlamentti-istunnon aikana. Vireillä oleva konkurssilain uudistusta koskeva ehdotus saatiin kuitenkin
hyväksyttyä parlamentissa toukokuussa. Nyt odotetaan sen implementointia. Lisäksi vuonna 2013 voimaan
tulleeseen yhtiölakiin aiotaan tehdä useita tarkistuksia tarkoituksena yritysten toiminnan helpottaminen tietyiltä osin.
Yksi yritysilmaston haasteista on korruptio. Nykyisen hallituksen vaalikampanjassa korruptio nousi yhdeksi
avainkysymykseksi ja pääministeri Modin tavoitteena on poistaa korruptio. Viimeisimmän Transparency Internationalin raportin mukaan Intia onkin parantanut asemaansa huomattavasti. 175 maan joukossa Intia oli
sijalla 85 parantaen asemaansa 10:lla ja ensimmäisen kerran 18 vuoteen Intia oli vähemmän korruptoitunut
kuin Kiina, jonka asema heikkeni 20:lla ja se oli sijalla 100.
Takautuvien verolakien osalta hallitus on todennut, että se suhtautuu niihin kriittisesti eikä nykyisen hallituksen aikana tulla asettamaan uusia takautuvia lakeja. Vireillä olevat tapaukset on tarkoitus saada ratkaistuksi
vaivattomasti ”with ease”. Vuoden 2016-17 budjettiin on kirjattu, että vireillä olevia takautuvia verotapauksia
varten ollaan perustamassa kertaluonteinen riitojenratkaisujärjestelmä. Yksityskohdat tämän osalta ovat kuitenkin vielä epäselvät.
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Yleisarvio
Pääministeri Modin kaudella Intian talous on saatu jälleen nousuun. Globaalin talouden haasteista huolimatta
näyttää siltä, että Intian talous tulee kasvamaan edelleenkin. Kasvun vauhdittamiseksi on lanseerattu monia
ohjelmia, tärkeimpänä Make in India, minkä myötä Intiasta halutaan tehdä Kiinan kaltainen valmistusmaa.
Ease of Doing Business -ohjelma tähtää byrokratian vähentämiseen ja transparenssin lisäämiseen tarkoituksena liiketoimintailmapiirin parantaminen. Tämän myötä toivotaan myös, että maahan saadaan Intian kovasti
kaipaamia ulkomaisia investointeja. Uudistusten toteuttamista hidastavat ja hankaloittavat kuitenkin muun
muassa lainsäädännön hankkeet, joita ei ole saatu hyväksyttyä parlamentin ylähuoneessa. Myös eräät hallituksen viimeaikaiset toimet herättävät kysymyksen siitä, miten johdonmukaisia toimet investointien saamiseksi
maahan ovat. Aika tulee näyttämään, miten tilanne kehittyy näiden suhteen.
Intian lähes 1,3 miljardin suuruisen väestön markkinat ovat valtavat ja keskiluokka kasvaa koko ajan. Monet
hallituksen pääohjelmista tarjoavat myös suomalaisyrityksille mahdollisuuksia Intian markkinoillla. Lyhyen tähtäyksen voittojen tavoittelu ei välttämättä tuota tulosta, vaan tarvitaan pitkäjänteistä työtä, minkä tuloksena
jo muutaman prosentin markkinaosuuden saaminen voi tarkoittaa suurempia lukuja kuin sadan prosentin
markkinaosuus Suomessa tai jopa koko EU:n markkinoilla.
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MALESIA
MALESIA
Pääkaupunki .....................................................................................................Kuala Lumpur
Väkiluku ........................................................................................................................ 30,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 313.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................26,600 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.7 %
Inflaatio................................................................................................................................. 2.1 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 8.9 % | 35 % | 56.1 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 2.7 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................74.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Malesian talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 4,0–4,5 prosenttia, kun viime vuonna talous kasvoi tasan viisi prosenttia kotimaisen kysynnän kannattelemana. Kasvuvauhdin hidastuminen selittyy öljyn globaalilla hinnan laskulla ja Kiinan-kysynnän heikentymisellä. Elektroniikkateollisuus on kuitenkin kannatellut ulkomaankaupasta riippuvaisen Malesian vientiä.
Vaihtotase on ollut viime vuodet reilusti ylijäämäistä, ja talouden elinkeinorakenne on monipuolistunut. Malesia on mukana Tyynenmeren vapaakauppasopimuksessa (TPP), ASEANin
talousyhteisössä (AEC) ja mukana parhaillaan neuvoteltavana olevassa toisessa Tyynenmeren
vapaakauppasopimuksessa (RCEP). Malesian ja EU:n väliset vapaakauppaneuvottelut ovat
olleet jäissä useamman vuoden, mutta saattavat nytkähtää eteenpäin tämän vuoden aikana.
Suomalaisyritykset ovat perinteisesti tulleet Malesiaan sallivan sääntely-ympäristön, logistisen sijainnin, kohtuullisten palkkakustannusten ja vakauden vuoksi. Kilpailukykyvertailuissa
Malesia on maailman kärkeä. Pääministerin ympärillä edelleen jatkuva korruptiokohu muodostaa huomioitavan poliittisen riskin myös ulkomaisen sijoittajan näkökulmasta. Ulkomainen
pääomapako oli viime vuonna suurin sitten vuoden 2008 – suureksi osaksi korruptiokohujen
takia. Malesian talouspolitiikan ohjaava tavoite on saavuttaa kehittyneen maan status vuoteen
2020 mennessä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Malesian talous on kasvanut viime vuodet reilun viiden prosentin vauhdilla. Yksityinen kotimainen kysyntä on
pysynyt korkealla tasolla, kun vienti on sakannut.
Maan talous seilasi viime vuoden karikkoisilla vesillä, kun raakaöljyn arvo laski, suurimman kauppakumppanin
Kiinan-kysyntä vaimeni ja pääministerin ylle lankesi raskaita korruptioepäilyjä. Näiden lisäksi maan kansallisen
valuutan, ringgitin, kurssi syöksyi. Hallitus selvisi makrotason haasteista verraten kuivin jaloin.
Vuonna 2015 maan yleinen ALV nostettiin kuuteen prosenttiin, mikä syö kansalaisten ostovoimaa edelleen.
ALV:n kantopolitiikka ei ole täysin selkeä, mikä on luonut epävarmuutta yritysten investointipäätöksiin. Hallitus
perusteli nostoa öljytulojen vähenemisellä, sillä valtion tuloista noin viidennes tulee öljy- ja kaasuesiintymien
hyödyntämisestä. Kuluvan vuoden budjetissa raakaöljyn arvoksi on hyväksytty 30–35 dollaria barrelilta.

Ulkoasiainsihteeri Teemu Laakkonen toimii Team Finland –koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Kuala Lumpurissa.
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Asuntojen hinnat ovat myös nousseet vähitellen ylöspäin. Kuluvan vuoden budjetista hallitus on ohjannut
varoja keskiluokan verohelpotuksiin. Kansalaisten yleinen tulotaso kasvoi viime vuonna jonkin verran, vaikka
pidäkkeenä toimii lähes kahden miljoonan rekisteröidyn alhaisen palkkatason vierastyöläisen määrä. Vierastyöläisiä työskentelee etenkin rakennusteollisuudessa ja palmuöljyplantaaseilla. Helmikuussa 2016 hallitus
jäädytti ulkomaisen alhaisen työvoiman palkkaamisen toistaiseksi, jotta maassa myös laittomasti työskentelevät saataisiin valtion rekistereihin.
Malesia on ylemmän keskitulotason maa, jossa asukaskohtainen bruttokansantuote on noin 10 000 dollaria,
kun Maailmanpankin tämänhetkisen tason mukaan kehittyneen maan vastaava luku on reilut 12 000 dollaria.
Malesian virallinen tavoite on painaa julkinen alijäämä 3,1 prosenttiin kuluvan vuoden aikana, kun se on nyt
yhden kymmenesosan suurempi. EIU:n (Economist Intelligence Unit) ennusteen mukaan alijäämä voi kuitenkin
jopa kasvaa 3,4 prosenttiin veronkannon tehottomuuden vuoksi.
Julkinen kulutus kasvoi viime vuonna 4,3 prosenttia, mikä näkyy etenkin laajoina rakennushankkeina. Rakennusala kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia. Useampi malesialainen kaupunki on täynnä rakennusprojekteja kerrostaloista tehdaspuistoihin.
Vuoden 2015 elokuussa ringgitin kurssi oli ennätyksellisen alhaalla. Valuuttakurssi osoitti varovaisia elpymisen
merkkejä vuoden lopulla ja on palannut totutulle tasolleen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana. Öljyn heikentymisen lisäksi valuuttakurssia heilautti korkeamman korkotason toivossa tapahtunut pääomapako
Yhdysvaltoihin. Lisäksi korruptioepäilyt säikäyttivät ulkomaisia sijoittajia siinä määrin, että Malesian pörssistä
vedettiin ulkomaisia sijoituksia takaisin lähes viisi miljardia Yhdysvaltain dollaria viime vuoden aikana. Pääomapako on suurin sitten vuoden 2008 finanssikriisin.
Maan keskuspankin ulkomaiset puskurivarat ovat vaihtotaseen reilun ylijäämän ansiosta tukevat, mutta se ei
katsonut tarpeelliseksi ringgitin tukiostoihin ryhtymistä. Ulkomaanvelka kasvoi kymmenisen prosenttia kurssitappion vuoksi. Valtionvelka oli viime vuoden lopulla 54,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Maan osaamisvaje tunnustetaan. Malesia sijoittuu heikosti esimerkiksi PISA-vertailuissa, ja aivovuoto ulkomaille on kasvussa. Malesia julkaisi viime vuoden toukokuussa 11:nnen yleisen kehityssuunnitelmansa, joka
kattaa vuodet 2016–2020. Koulutus on keskiössä, mutta konkreettiset ratkaisut jäävät roikkumaan ilmaan.
Pohjois-Malesian Penangin saaren vapaakauppa-alueelle on muodostunut menestyksekäs elektroniikkateollisuus. Puolijohteiden kysyntä on kuitenkin osin hiipunut, ja alueella pohditaan kuumeisesti, kuinka seudun yritykset voisivat ottaa seuraavan arvoketjuaskeleen. Tuottavuusloikasta ja innovaatioiden kaipuusta puhutaan paljon.
Reilusti ylijäämäinen vaihtotase
Ulkomaankaupasta riippuvaisen Malesian vaihtotase on ollut reilusti ylijäämäinen jo lähes 20 vuotta, ja viime
vuonna ylijäämäksi laskettiin noin 24 miljardia dollaria. Ylijäämä muodostuu pitkälti yksityiselle sektorille.
Vienti muodostaa noin neljänneksen bruttokansantuotteesta ja viennistä noin 15 prosenttia suuntautuu Kiinaan, joka on ollut pitkään erityisesti malesialaisen öljyn suurkuluttaja. Omista varannoistaan huolimatta
Malesia tuo huomattavan osan raakaöljystään ja panostaa jatkojalostukseen. Nestemäinen maakaasu onkin
kasvuala, sillä Malesia on Qatarin jälkeen maailman toiseksi suurin LNG:n viejä. Näiden luonnonvarojen ja elektroniikan lisäksi Malesia vie kumia, jonka markkina-arvo on myös laskenut viimeisen vuoden aikana. Keskeisten
merireittien varrella sijaitsevan Malesian vienti keskittyy lähes täysin satamiin.
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Yleisimpänä luottoluokituksena AViime vuoden työttömyyslukema oli lopulta 3,2 prosenttia, mikä on ekonomistien katsannossa lähes täystyöllisyys. Se toimii puskurina kotitalouksien globaalistikin korkealle velkaantumisasteelle, joka on monien
asiantuntija-arvioiden mukaan maan talouden huolestuttavin ilmiö.
Inflaatio asettui 2,3 prosenttiin, mikä on pitänyt yleisen korkotason maltillisena. Maan keskuspankki on pitänyt
ohjauskorkonsa 3,25 prosentissa, eikä ole kokenut tarvetta alentaa sitä entisestään globaalin trendin mukaisesti. Hintoja veti ylöspäin arvonlisäveron nosto, ringgitin kurssin laimentuminen ja ruoan hinnan kallistuminen
El Nino -sääilmiön tuoman kuivuuden myötä.
Avoimena markkinataloutena Malesia on haavoittuvainen maailmantalouden shokeille. Kotimainen kysyntä
pysyy edelleen kasvun veturina. Kasvaneet elinkustannukset osin hidastavat yksityistä kulutusta. Suurimpien
luottoluokittajien arvio maan luottokelpoisuudesta on ollut pitkään A-.
Suomen ja Malesian välinen kauppa
Vuonna 2015 Suomen tuonti Malesiasta oli noin 175 miljoonaa euroa ja vienti 127 miljoonaa euroa. Suomen
kauppatase on tältä osin aavistuksen negatiivinen, kun aiempina vuosina vienti on ollut noin 200 miljoonan
euron tasolla. Malesiassa toimivat suomalaisyritykset myyvätkin yhä useammin palveluja.
Suomen tärkeimmät vientituotteet ovat metallit, paperi, koneet ja laitteet ja kemialliset aineet. Malesiasta
tuodaan eniten elektronisia koneita ja laitteita sekä kumia. Moni suomalaisyritys tekee harkinnan Singaporen
ja Malesian välillä sen suhteen, minne perustaa Kaakkois-Aasian alueellinen toimisto. Malesiaan päätyvät
yritykset perustelevat ratkaisuaan alhaisella kustannustasolla. Toisaalta osa Malesian-kaupasta kulkee Singaporen kautta.
Suomalaisyritysten määrä näyttää olevan kasvussa. Raskaan teollisuuden lisäksi maassa on paljon ICT-alalla
toimivia suomalaisyrityksiä, joista useampi saapuu maahan hallituksen MSC-järjestelyn (Multimedia Special
Corridor) kautta. MSC on korkean teknologian erityistalousalue, jonne sijoittuva yritys saa verohelpotuksia ja oikeuden omistaa liiketoimintansa ilman paikallista kumppania. Myös pääkaupungista löytyy talousalueen piiriin
luettavia rakennuksia. Malesian julkilausuttu tavoite on olla Kaakkois-Aasian ICT-hubi viimeistään vuonna 2020.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Malesian hallitus koostuu Barisan National -koalitiosta, jonka ydin on pääministerin johtama UMNO-puolue
(United Malays National Organization). Sen lisäksi hallitukseen kuuluu kiinalaisväestöä osin edustava MCA
(Malaysia Chinese Association) ja intialaisväestöstä kannatuksensa keräävä MIC (Malaysian Indian Congress).
UMNO on ollut hallitusvastuussa maan itsenäistymisestä lähtien.
Oppositio on hajanainen eikä ole kyennyt yhdistämään voimiaan. Suosittu oppositiojohtaja Anwar Ibrahim
sai viiden vuoden vankeustuomion sodomiasta viime vuoden helmikuussa, eikä hän siten kykene asettumaan
ehdolle vuoden 2018 parlamenttivaaleissa. Etenkin malaijien ja kiinalaisväestön väliset tietyt rotujännitteet näkyvät päivänpolitiikassa.
Sisäpolitiikkaa on kesästä 2015 hallinnut pääministerin ympärillä vellova korruptiokohu. Tällöin Wall Street
Journal paljasti, että Malesian pääministeri Najib vastaanotti juuri ennen vuoden 2013 parlamenttivaaleja noin
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Suomen ja Malesian välinen kauppa
2011-2015
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680 miljoonan dollarin lahjoituksen henkilökohtaisille pankkitileilleen. Najib totesi kyseessä olleen Lähi-idästä
peräisin oleva yksityinen lahjoitus, minkä vuoksi sen vastaanottaminen ei ollut laitonta. Asia siirtyi maan antikorruptioviranomaisen tutkittavaksi. Najib erotti varapääministerinsä yllättäen vuoden 2015 heinäkuussa,
kun tämä vaati vedenpitäviä selityksiä korruptioepäilyille.
Oppositio vaati pääministeriltä välittömiä vastauksia, mikä johti lopulta laajaan hallituksenvastaiseen mielenosoitukseen elokuun lopussa. Mielenosoitukseen osallistui eri arvioiden mukaan jopa 40 000 keltapaitaan
pukeutunutta kansalaista. Mielenosoituksen masinoinut Bersih 4.0. (puhdas) -liike vaatii puhtaita vaaleja ja
hallinnon läpinäkyvyyttä. Kaksi viikkoa tämän jälkeen Kuala Lumpurin kaduilla marssivat pääministeriä tukevat
punapaidat. Näistä iso osa saapui kaupunkiin ympärysmaakunnista ja maaseudulta, joissa UMNO:n kannatus
on perinteisesti ollut vahvaa.
Malesian valtakunnansyyttäjä teki tammikuussa 2016 pääministeriä koskevan syyttämättäjättämispäätöksen,
jonka keskeinen perustelu on se, ettei ulkomaista vaalirahoitusta ole käytännössä säädelty. Mainittu lahjoitus
oli peräisin Saudi-Arabian kuningashuoneelta, ja Najib palautti summasta 620 miljoonaa dollaria vaalien jälkeen. Päätöksestä pyritään valittamaan.
Valtion sijoitusyhtiö 1MDB selvitystilassa
Toinen pääministeri Najibin kannatusta syönyt kokonaisuus on valtion sijoitusyhtiö 1MDB. Pääministerin vuonna 2009 perustaman sijoitusyhtiön tavoitteena on tehdä Malesian kasvun kannalta strategisia sijoituksia kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö on kuitenkin ajautunut lähes 11 miljardin dollarin velkoihin.
Myös valtiovarainministerin salkkua kantavan Najibin mukaan velkaohjelma alkaa purra, mutta 1MDB:n viime
vuosien rahaliikenteessä on huomattavia epäselvyyksiä, jotka ovat tutkittavana muun muassa Sveitsissä ja
Yhdysvalloissa. Malesian keskuspankki on vaatinut 1MDB:ta kotiuttamaan sijoituksiaan sakkojen uhalla. Tutkittavana on lisäksi, onko 1MDB:n varoja siirretty Najibin henkilökohtaisille tileille. Malesian valtakunnansyyttäjän
ratkaisun mukaan pääministeri ei ole rikkonut lakia 1MDB:n ohjaamisessa. Olennainen kysymys on, kykeneekö
1MDB suoriutumaan veloistaan vai realisoivatko tappiot kansantalouden vahingoksi.
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Korruptioepäilyistä raportoineiden sanomalehtien ja verkkosivustojen toimintatilaa on rajoitettu kovalla kädellä. Vuoden lopulla Euroopan parlamentti ja Human Rights Watch julkaisivat kriittiset lausunnot maan ilmaisuvapauden tilasta. Malesia sijoittuu tuoreessa lehdistön vapautta mittaavassa kansainvälisessä indeksissä
sijalle 146. Korruptiokohut ovat luoneet epävarmuuden tunnelmaa myös ulkomaisten sijoittajien keskuuteen.

Sääntely-ympäristön kehitys
Malesian sijoitus Maailmanpankin Ease of Doing Business -listauksessa on 18, ja sen taakse jää useampi
G20-talous. Sijoitus perustellaan yrityksen perustamisen vaivattomuudella, rahoituksen saatavuudella, infrastruktuurin toimivuudella ja investointisuojalla. Malesia on tehnyt isoja panostuksia kaupankäynnin logistiikkaan, ja esimerkiksi moottoritieverkosto on erinomaisessa kunnossa.
Maailman talousfoorumin kilpailukykyä mittaavassa vertailussa Malesia sijoittuu niin ikään sijalle 18. Korkean
sijoittumisen perusteluita ovat kilpailun salliminen ja finanssimarkkinoiden toimivuus. Parantamisen varaa on
työn tuottavuudessa ja innovaatioihin kannustamisessa.
Bumiputra-politiikka keskeisimpänä kaupanesteenä
Malesian yleinen tuontitariffi on kuusi prosenttia. Alkoholi- ja ruokatuontia koskee erityistariffit, ja halal-sertifioinnin saaminen on tehty monimutkaiseksi. Tuotantosektorilla ulkomainen omistus sallitaan lähtökohtaisesti
ilman rajoituksia. Ulkomaisia suoria sijoituksia viivästyttää lisenssijärjestelmä, jonka mukaisesti esimerkiksi
tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen tulee hakea kansalliselta investointiviranomaiselta lisenssiä, jos yritys työllistää vakituisesti vähintään 75 ihmistä. Palvelualalla on usein kotimaisuusrajoituksia. Omitusrajoituksia ei ole terveydenhoitopalveluissa, turismissa, kuljetuspalveluissa ja IT-alalla. Maassa on useita vapaakauppa-alueita, jonne sijoittuva vientiyritys saa verohelpotuksia.
Ulkomaisen yrityksen kannalta keskeinen kaupaneste on bumiputra-politiikka, jonka mukaan maan malaijiväestöä ja maan muuta alkuperäisväestöä tulee suosia myös julkisissa hankinnoissa: noin kolmannes kilpailutuksista tulisi päätyä malaijille. Useilla aloilla maassa toimivien yritysten tulee olla tietyin osin malaijien
hallussa. Esimerkiksi vähittäiskauppayrityksestä malaijin tulee omistaa kolmasosa. Tällaisella yrityksellä tulee
lisäksi olla malaijijohtaja. Ulkomainen työnantaja kohtaa bumiputra-säännökset myös rekrytoinnissa: malaijin
työoikeudellinen suoja on poikkeuksellisen vahva. Viitteitä bumiputra-säädösten tarkistamisesta ei ole. Malaijimuslimien aseman turvaaminen toistuu valtapuolue UMNO:n retoriikassa vahvasti.
Vapaakauppasopimukset näyttävät tulevaisuuden suunnan
EU ja Malesia aloittivat vapaakauppaneuvottelut vuonna 2010. Lupaavan alun jälkeen neuvottelut ovat kuitenkin olleet jäissä vuodesta 2012 lähtien, mutta kuluvana vuonna neuvottelutunnusteluja jatketaan teknisellä
tasolla. Keskeinen kynnyskysymys on mainittu bumiputra-politiikka. Malesia onnistui saamaan osittaisia bumiputra-myönnytyksiä sitä koskevaan TPP:n tekstiin, mikä on osoitus sen kauppapoliittisesta neuvotteluvoimasta.
EU ja Malesia pääsivät sopuun vapaakauppasopimusta usein edeltävästä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta (PCA) viime vuoden joulukuussa.
Malesian alueellinen profiili kasvoi vuoden aikana, kun se toimi Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö ASEANin
puheenjohtajana menestyksekkäästi. Toimikauden lopulla allekirjoitettiin ASEANin talousyhteisön perustamissopimus. Tavarat liikkuvat jo nyt lähes tullitta ASEAN-maiden välillä, mutta seuraavan kymmenvuotiskauden
aikana myös palvelujen ja pääomien liikkeet on tarkoitus vapauttaa. Kaikki ASEAN-maat ovat lisäksi mukana
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Tyynenmeren vapaakauppasopimuksessa, RCEP:ssa (Regional Comperehensive Economic Partnership), jonka
neuvottelut jatkuvat kuluvana vuonna.
Malesian parlamentti päätti TPP-sopimukseen liittymisestä pitkän väännön jälkeen äänin 127–84. Malesia
toivoo TPP-sopimuksen avulla Amerikoista uusia markkinoita etenkin elektroniikkatuotteilleen. Esimerkiksi
Malesian tunnetuin autovalmistaja Proton odottaa uusia kuluttajamarkkinoita Väli- ja Etelä-Amerikoista.

Yleisarvio
Malesian talous kasvaa maailmantalouden globaalin kasvulukeman yläpuolella. Kiinan-kysyntä jatkanee yskimistään, minkä vuoksi Malesia katsoo kohti uusia markkinoita ja asettaa kovat tavoitteet TPP:n positiivisille
vaikutuksille. Muuttuneen markkinatilanteen voi toivoa tekevän EU:sta entistä houkuttelevamman kauppakumppanin. Bumiputra-politiikka kuitenkin vääristää kilpailua räikeällä tavalla myös ulkomaisen sijoittajan
näkökulmasta.
Malesia on onnistunut lunastamaan sille asetettuja kauppapoliittisia odotuksia, mitä kaupankäynnin sujuvuutta mittaavat listaukset todentavat. Suomalaiset yritykset ovat perinteisesti tulleet Malesiaan sallivan
sääntely-ympäristön, logistisen sijainnin, kilpailukykyisten palkkakustannusten ja poliittisen vakauden vuoksi.
Suurin kysymysmerkki kohdistuu mainittuun poliittiseen vakauteen.
Hallituskoalitio Barisan National pysynee tukevasti vallassa vuoden 2018 vaaleihin asti, mutta korruptiokohuihin kyllästynyt mieliala kasvaa kansan parissa. Oppositio pidetään ahtaalla ilmaisunvapautta rajoittavalla
lainsäädännöllä. Massiiviset mielenosoitukset saattavat toistua, jos korruptiosta esitetään lisänäyttöä. Valtion
sijoitusyhtiö 1MDB:n rahaliikennettä seurataan tarkasti kotimaassa ja ulkomailla. Tärkeä kysymys on, onnistutaanko korruptiokohujen aiheuttama luottamusvaje taltuttamaan kestävällä tavalla. Malesian vapaakauppiaan maine ei ole kohuista kuitenkaan pahemmin kärsinyt, eikä lähitulevaisuuden näkökentässä ole havaittavissa merkittäviä uusia protektionistisia signaaleja.
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MYANMAR
MYANMAR
Pääkaupunki ...............................................................Rangoon (Yangon) / Nay Pyi Taw
Väkiluku ........................................................................................................................ 56,3 milj.
BKT ........................................................................................................................65.8 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 5,200 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 8.5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 9.2 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .....36.1 % | 22.3 % |41.6 %
Työttömyysaste ...................................................................................................................... 5%
Kaupungistumisaste ....................................................................................................34.1 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Myanmarin markkinat ovat suuret ja vasta todenteolla avautumassa. Kaupalliselle toiminnalle
ja investoinneille on edelleen suuria haasteita, mutta potentiaali on vieläkin suurempi. Myanmar
tarvitsee kansainvälisiä kumppaneitaan ja on panostanut viime vuosina sääntelyn ja lainsäädännön kehittämiseen ja markkinoiden avautumiseen saadakseen ulkomaalaisyritysten ja kauppakumppanien kiinnostuksen todenteolla heräämään. Vaalit 2015 toivat Myanmariin uuden,
demokraattisen hallituksen. Sen odotetaan panostavan edellisen hallituksen lailla kaupallisen
yhteistyön laajentamiseen ja syventämiseen. Yksinvallan aikana rapautumaan päässyt talous ja
infrastruktuuri ovat luoneet vuosien kuluessa valtavan paineen maan ja sen talouden kehittämiseksi. Urakka on niin valtava, että on vain ajan kysymys, milloin pitkään odotettu ulkoisten
investointien ja yhteistyön aalto lähtee liikkeelle. Uudella hallituksella on jo avain kädessään
ovien avaamiseksi. Avautuminen merkitsee myös mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Myanmarin bruttokansan tuotteen kasvu on ollut viime vuosina muun Aasian tapaan ripeää. Talouden kasvu
keskittyy nyt Aasiaan eikä Myanmar ole poikkeus, vuonna 2014 kasvu oli 8,5 prosenttia. Sen odotetaan kuitenkin hiipuvan ja jäävän 6,5 prosentin tuntumaan 2015 ja 2016. Vuoden 2015 massiiviset tulvat verottivat
maataloustuotantoa ja aikaansaivat suurta tuhoa eri puolilla maata. 2015 tulvat olivat laajimmat miesmuistiin
ja niiden vaikutukset talouteen tuntuvat joitakin vuosia.
Investointibuumi on kasvattanut voimakkaasti investointihyödykkeiden tuontia. Ulkoiset investoinnin nousivat
2014 9,5 miljardiin dollariin, josta kolme miljardia teollisiin tuotantohankkeisiin, kaksi miljardia kiinteistösektorille ja turismiin sekä kaksi ja puoli miljardia liikenne- ja tietoliikennesektoreille. Erityisesti rakennussektori on
päässyt hyvään vauhtiin. Kiinteistösektorilla hintakehitys on ollut nopeata ja sekä vuokrien että kiinteistöjen
hintataso on kivunnut kestämättömän korkealle tasolle. Samaan aikaan dollarin vahvistumisen kanssa inflaatio
on sitten kivunnut jopa kymmeneen prosenttiin. Kasvulle ei näy kuitenkaan muutosta. Ulkoisten investointien
odotetaan kasvavan erityisesti tulevina vuosina, kun uudistusprosessit pääsevät etenemään ja markkinat siltä
osin vakiintuvat. Kasvun odotukset pysyttelevät korkeina ja merkkinä investointien lisääntymisestä voidaan
pitää pienen takkuamisen jälkeen vapaakauppa-alueiden ja erityisalueiden osittaista liikkeellelähtöä. Demokratiakehitys ja uudistusten eteneminen antavat odottaa positiivista poliittista signaalia ja talouskasvua myös
uuden hallituksen toimikaudella 2016-2020. Edellinen hallitus ja presidentti aloittivat pian toimikautensa alusJarmo Kuuttila työskentelee Yangonin Suomen edustuston johtavana virkamiehenä.
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sa määrätietoiset talouden uudistusprosessit, joiden tuloksena talous alkoi kasvaa ja kaupan ja investointien
kasvu mahdollistui. Kaupan, investointien ja yritystoiminnan rajoitteet yhdessä kehittymättömän pankki- ja finanssisektorin kanssa ovat toimineet kuitenkin edelleen jonkin asteisena pidäkkeenä ulkomaalaisten yritysten
maahantulolle. Siitä huolimatta investoinnit ja kaupallinen toimeliaisuus kasvoivat maassa niin, että Myanmar
nousi 2015 Maailmanpankin Doing Business selvityksessä sijalta 135 sijalle 103. Kauppaa ja investointeja
koskevan sääntelyn ja ilmapiirin voidaankin odottaa kehittyvän varsin suotuisasti nyt, kun maata hallitsee sen
ensimmäinen demokraattisesti valittu siviilipresidentti ja yhteistyöhallitus.
Suomen ja Myanmarin välinen kauppa on pysynyt vaatimattomalla tasolla. Tuonti on noussut muutamasta
sadasta tuhannesta kolmeen miljoonaan dollariin (2015) samalla kun vienti on jopa laskenut parin miljoonan
lukemasta puoleentoista miljoonaan. Luvut ovat yhä huomiota herättävän pienet. Lukemista huolimatta suomalaisyritysten kiinnostus Myanmaria kohtaan on kasvanut. Myanmar nähdään laajalti kiinnostavana potentiaalisena markkinana. Maassa on yli viisikymmentä miljoonaa asukasta ja sen talous kehittyy rivakasti, se on
maailman huomion kohteena demokratiakehityksensä ansiosta ja sillä itsellään on kunnianhimoiset tavoitteet
nousta nopeasti Kaakkois-Aasian mittakaavassa melkein tyhjästä kilpailukykyiseksi ja tasavertaiseksi taloudeksi. Sillä on siihen hyvät mahdollisuudet mikäli poliittiset ja talouden uudistukset saadaan vakiintumaan ja
etenemään entistä ripeämmin. Myanmarilla on alueellisesti keskeinen asema suurten Aasian markkinoiden,
Kiinan ja Intian välissä. Se voi tarjota molemmille maille, ja talouskehityksen jatkuessa suotuisana, myös muille
alueen markkinoista kiinnostuneille maailmantaloudessa harvinaisen uusien, vasta avautuvien markkinoiden
potentiaalin. Myanmarin markkinoiden ulkomaalaistyhjiö ei ole ihan vielä täyttymässä. Edelleen ulkomaalaisyritysten tiellä on esteitä ja yhä voimassa olevat pakotteet vaikeuttavat muun muassa rahaliikennettä.
Kaupan- ja yritystoiminnan esteiden purkaminen saattaa lähteä purkautumaan uuden hallituksen demokratiaprosessien myötä. Myanmarin markkinoista kiinnostuneiden on syytä seurata kehitystä tiiviisti ja reagoida
muutoksiin oikealla tavalla ja hetkellä. On jokseenkin selvää, että läsnäolo markkinoilla on erityisen tärkeätä
tällaisessa kilpailutilanteessa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Tulevan vuoden kannalta merkittävin tapahtuma ajoittui jo viime vuoden puolelle. Parlamenttivaalit järjestettiin marraskuussa 2015. Vaaleja seurasi poikkeuksellisen pitkä siirtymäkausi, sillä uusi parlamentti kokoontui
maaliskuussa ja presidentinvalinta tapahtui vasta maaliskuun lopulla. Myanmarin kauppakumppaneille ja
maassa toimiville samoin kuin potentiaalisille uusille ulkomaisille yrityksille poliittinen epävarmuus on aina
riski. Myanmarin tapauksessa poliittinen riski oli merkittävä, sillä vaalien tuloksena entinen poliittinen valtapuolue sai siirtyä oppositioon ja kauan valtapuolueeksi pyrkinyt NLD sai murskavoiton. NLD saavutti ehdottoman määräenemmistön parlamentin molempiin kamareihin. Se asetti kaksi presidenttiehdokasta ja nimitti
kaikki alueiden ja osavaltioiden poliittiset johtajat (Chief Minister). Armeijalla on edelleen parlamentissa 25
prosentin kiintiö ja sen turvin armeija sai nimitettyä yhden varapresidenttiehdokkaan. Presidentiksi valittiin
Aung San Suu Kyin lähipiiriin kuuluva U Htin Kyaw. Armeija sai tyytyä toisen varapresidentin paikkaan, johon
se nimitti kovaa linjaa kannattavan entisen kenraalin.
Aung San Suu Kyi pyrki neuvottelemaan kaikkien keskeisten poliittisten voimatekijöiden kanssa saadakseen
aikaan todellisen liennytyshallituksen. Hän ilmaisi julkisesti haluavansa yhteishallituksen ja armeijan tuen.
Mutta hänen jääräpäinen tavoitteensa muuttaa perustuslakia siten, että hänen itsensä asettuminen presidenttiehdokkaaksi olisi tullut mahdolliseksi, oli armeijalle liikaa. Armeija ei loppujen lopuksi antanut neuvotteluissa NLD:lle oikein mitään. Se pysyi asemissaan. Parlamenttikiintiöllään se kykenee estämään perustuslainmuutokset. Yksinkertaisella enemmistöllä tehtävät päätökset NLD voi viedä läpi armeijasta piittaamatta.
Näin on jo tapahtunutkin, kun se käytti tilaisuutta hyväkseen heti ensimmäisien lakiehdotuksen saamiseksi
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läpi parlamentissa. NLD teki lakiesityksen erityisen National Counselor viran perustamisesta välittämään parlamentin ja presidentinkanslian välille ja tehtävään esitettiin Aung San Suu Kyitä. Armeijan vastustuksesta
huolimatta laki hyväksyttiin ja uusi presidentti hyväksyi sen puolestaan laiksi saman tien.
Uuden hallituksen ja sen johdon asema ja henkilöt vahvistettiin vaivattomasti. Aung San Suu Kyi nimitti hallitukseensa myös vanhan hallituspuolueen kannattajia. Hän haki sillä yhtenäisyyshallitusta ja otti itselleen
loppujen lopuksi kaksi ministeritehtävää (ulkoministeri ja presidentinkansliaministeri) sekä vastaperustetun
State Counsellorin tehtävän.
Hän asettui näin osaksi hallitusta ja osittain sen ulkopuolelle ohjaavaan rooliin. Hänen kiinteä suhteensa parlamenttiin vahvistui entisestään, vaikka hän joutui eroamaan kansanedustajan tehtävästään ministeripaikan
otettuaan. Samalla hänen yhteytensä ohjaavassa roolissa presidentinkansliaan varmistui. Hän nousi lupaustensa mukaisesti johtamaan maata, vaikkei presidentiksi päässytkään.
Armeija vastusti jyrkästi State Counselor -lakia, mutta se hyväksyttiin yksinkertaisella enemmistöllä. NLD käytti
taitavasti hyväkseen vuoden 2008 perustuslain säännöksiä uusien tehtävien hyväksymisestä parlamenttiin.
Myanmarin vaaleissa ja sitä seuranneissa presidentinvaaleissa maalle muodostettiin ensimmäinen demokraattinen NLD -johtoinen parlamentti ja siviilipresidentti. NLD on voittanut vaalit ennenkin, mutta silloin poliittinen
asetelma oli toinen ja NLD syrjäytettiin. Tällä kertaa vaalitulos jäi voimaan ja NLD pääsi ensimmäistä kertaa
muodostamaan hallituksen. Kehitystä voidaan pitää merkittävänä Myanmarille. Edellinen presidentti U Thein
Seinin hallitus aloitti heti oman toimikautensa alussa sekä poliittiset että talouden uudistukset. Taloudellisen
yhteistyön ja kaupan näkökulmasta edellinen hallitus avasi Myanmarin ulkomaailmalle ja aloitti sääntelyn purkamistoimet ja modernisoimistoimet. Uuden hallituksen tehtäväksi nousee tältä osin viedä uudistukset loppuun.
Seuraavan viisivuotiskauden voi odottaa kiihdyttävän uudistuksia, vakiinnuttavan demokratiakehitystä ja kiinnittävän riittävää huomiota kaupallisen yhteistyön kannalta keskeisiin seikkoihin, poliittisen vakauden juurruttamiseen, korruption kitkemiseen, sääntelyn ja lainsäädännön uudistamiseen ja suotuisan ilmapiirin luomiseen.
Myanmar on kulkenut sotilasvallasta demokratiaan lyhyessä ajassa pitkän tien ja se luo uskoa uudistusten
ja demokratian vakiintumiseen ja juurtumiseen. Myanmarin kansa on odottanut tätä kaikkea pitkään ja se
kannustaa nykyisen hallituksen ponnisteluja vahvalla poliittisella tuella. Mutta kuten uusi presidentti U Htin
Kyaw painotti virkaanastumispuheessaan, kaikkien on oltava kärsivällisiä. Tavoitteet tullaan toteuttamaan,
mutta se voi viedä aikaa.
Kaiken kaikkiaan viimeaikainen poliittinen kehitys antaa luottamusta sellaisesta talous- ja lainsäädäntökehityksestä, joka puolestaan luo entistä vakaammat olosuhteet myös ulkomaalaisille yrityksille ja investoijille.
Kun säädöspohja saadaan kuntoon, reaalitalous alkaa sopeutua uusiin oloihin ja talouden- ja taloudellisen
toiminnan vakaus lisääntyy. Myanmar haluaa nousta yhdeksi Kaakkois-Aasian tiikereistä, ja siihen sillä on hyvät
mahdollisuudet.

Sääntely-ympäristön kehitys
Myanmarin edellinen hallitus vei toimikaudellaan talousuudistuksia päättäväisesti eteenpäin. Taloutta koskevien
uudistusten tavoitteena oli aikaansaada talouskasvua, lisätä kauppaa ja ennen muuta saada maahan ulkoisia
investointeja. Investointeja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin, samoin helpotettiin ulkomaalaisten oikeutta
perustaa yrityksiä ja houkutella maahan uutta pääomaa. Edelliselle hallitukselle oli selvää, että talouden rapautuminen ja infrastruktuurin, vanhakantaisen sääntelyn ja suljettujen markkinoiden heikkoudet ovat suuri este
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sellaiselle talouskehitykselle, jota sotilasvallan jälkeinen aika edellytti. Vanhalle hallinnolle oli tärkeätä näyttää,
että tuloksia tulee ja maa kehittyy. Tavoitteena oli jo tuolloin nousta muiden Kaakkois-Aasian maiden tasalle.
Uudistukset kuitenkin etenivät hitaammin kuin hallitus odotti. Ulkoisten investoijien odotuksia ei kyetty täyttämään. Investointisuojaa koskeva sopimusjärjestely ei edennyt. Maanomistus-, yritystoiminnan säädökset,
finanssisektorin kehittymättömyys ja yhä taustalla vaikuttavat pakotteet muodostivat hallituskauden lopulla edelleen käytännön tasolla esteitä ulkomaisten yritysten toiminnalle. Se suurimittainen kiinnostus, mistä
kaikki puhuivat, ei toteutunutkaan.
Tässä artikkelissa tarkastellaan sääntely-ympäristön trendejä ja näkymiä, ei yksittäisiä meneillään olevia prosesseja. Uuden hallituksen haasteena on keskeneräisten prosessien loppuunsaattaminen ripeällä tahdilla. Samalla on todettava, ettei tätä kirjoitettaessa ole vielä saatu uuden hallituksen linjauksia ja suuntaviivoja, mikä
vaikeuttaa arvioiden tekemistä. Nyt vallassa oleva NLD ja sen johtaja Aung San Suu Kyi ovat useissa yhteyksissä
korostaneet kaupallisen yhteistyön ja ulkoisten investointien merkitystä Myanmarin kehitykselle. Uudessa hallituksessa on useita teknisen ja hallinto-taustan ministereitä. Siltä osin voidaan puhua teknokraattijohdosta.
Onkin todennäköistä, että merkittävämmät poliittiset linjanvedot tulevat puolueen johdolta. Nykyhallitusta
johdetaan vahvasti ylhäältä.
Hyvin edellisen hallituksen aikana alkaneet talouden uudistamisen tavoitteet tulevat jatkumaan ja jopa tehostumaan. Finanssi- ja pankkisektorin avautumiselle on jo olemassa hyvät edellytykset ja on varsin todennäköistä,
että ulkomaiset pankit pääsevät käynnistämään toimintaansa pikapuoliin, tämän hallituskauden alkupuolella.
Samaan aikaan on hyvin todennäköistä, että viimeiset pakotteet voidaan purkaa ja Yhdysvaltojen ylläpitämien pakotteiden purkaminen tulee ajankohtaiseksi. Todennäköinen positiivinen pankkisektorin kehitys yhdistettynä viimeisten pakotteiden purkamiseen antaa Myanmarin taloudelle ja sen houkuttavuudelle aivan uuden sysäyksen.
Tästä skenaariosta huolimatta joidenkin suurten Myanmarin kauppakumppanimaiden edustajat arvioivat, ettei Myanmariin ehkä kuitenkaan tule kauan odotettua kultaryntäystä. He pohtivat arvioissaan seikkoja, jotka
laskeutuvat sääntelytason ja investointien houkuttavuuden yläpuolelle kuin verkko, joka yhä estää toiminnan
kasvattamisen. Sellainen verkko on täällä helppo nähdä. Se on solmittu muutamista historian ja yksinvallan
peruja kasvaneista ilmiöistä. Kuten muuallakin, täällä on syytä tuntea toimintakulttuuri ja ne mekanismit,
joiden varassa talous toimii. Verkostot tulee varmistaa, luottamus tulee hankkia ja toiminta tulee sopeuttaa
lainsäädännön ja sääntelyn sallimissa rajoissa maan toimintakulttuuriin. Huomattakoon myös, että maassa
on poikkeuksellisen matala luottamuksen taso, ja joidenkin tutkimusten mukaan luottamuspula poliitikkoja,
johtajia, yrittäjiä ja jopa lähipiiriä kohtaan on Myanmarissa erityisen korkea. Myanmarin markkinoille tulevien
onkin hyvä pitää mielessä edellä mainittu luottamukseen liittyvä näkökulma ja perehtyä maan yrityskulttuuriin
ja paikallistapoihin pitkäjänteisesti
Korruptio on yksi keskeinen Myanmarin taloutta riivaava ongelma. Aung San Suu Kyi on asettanut tiukan
tavoitteen kitkeä korruptio hallinnostaan ja taistella sitä vastaan laajemmin kuin kukaan ennen. Haaste on
kova. Myanmar on Maailmanpankin korruptiolistalla surkealla sijalla. Korruptio on laajalle levinnyttä ja kaikilla tasoilla. On todennäköistä, että korruption kitkeminen nousee uuden hallituksen prioriteettina vihdoin
vakavaan poliittiseen keskusteluun, mikä omalta osaltaan loisi hyvää pohjaa kehitykselle joka parantaa maan
toimintaympäristöä ulkomaalaisten kauppakumppanien ja toimijoiden silmissä.
Sääntelyn ja lainsäädäntötyön, toimintakulttuurin ja korruption lisäksi merkittäviä reunaehtoja nykyistä laajemmalle kaupalliselle yhteistyölle ovat yhteiskuntarauha ja vakaat olot. Maan armeijalla on edelleen vahva
poliittinen valta parlamentin 25 prosentin kiintiön muodossa. Maassa käydään yhä sotaa. Rauhanprosessi ei ole
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edennyt toivotulla tavalla. Osa etnisistä aseellisista ryhmistä jatkaa sotatoimia ja armeija samoin. Sotatoimet
ovat jopa kiihtyneet tietyillä alueilla osittaisen tulitaukosopimuksen allekirjoitusten jälkeen. Armeijalla on kolme hallituspaikkaa ja se kontrolloi puolustus, raja- ja sisäministeriöitä. NLD:n ylivoimainen vaalivoitto pudotti
armeijaa tukeneen USDP puolueen oppositioon. Tilanne on uusi ja ehkä sittenkin odottamaton. Armeija, eikä
moni muukaan, odottanut näin suurta NLD:n vaalivoittoa.
On selvää, että NLD sai vaaleissa tukea yli puoluerajojen. Tässä tapauksessa voi sanoa, että kansa tosiaan
äänesti NLD:n johtamaan maata. Odotukset ovat hyvin korkealla. NLD:n tulee lunastaa odotukset tavalla tai
toisella. Armeija on asemoitunut itsensä yhtälailla julkisesti. Se ei ole taipunut NLD:n ja kansalaisten tahtoon
perustuslain muuttamisesta demokraattisemmaksi. Poliittinen asemointi on tehtävä ajan kanssa puolin ja
toisin uudelleen, mutta jo uuden hallituksen ensimmäiset toimet osoittivat, kuinka vaikea työ on edessä.

Yleisarvio
Kaiken kaikkiaan kaupallisen yhteistyön ja toiminnan edellytykset ovat selkeästi kehittymässä oikeaan suuntaan. Myanmarin talouskehitys on ripeää ja poliittinen ilmapiiri edellä mainituista riskeistä huolimatta on
entistä suotuisampi. Jos viimeiset kaupan esteet ja pakotteet purkautuvat, Myanmarin markkinat avautuvat
entistä houkuttelevampina myös suomalaisyrityksille. Maan kehitys edellyttää tulevan hallituskauden, viiden
seuraavan vuoden kuluessa suuria investointeja muun muassa infrastruktuuriin, kiinteistösektorille, maatalouteen, kaivosteollisuuteen, energiaan ja palvelusektorille. Myanmar on edelleen vasta avautumassa kaupalliselle
laajamittaiselle yhteistyölle ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat pitkän suljetun talousjakson jäljiltä edelleen
aivan poikkeuksellisen kiinnostavat.
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SINGAPORE
SINGAPORE
Pääkaupunki ............................................................................................................. Singapore
Väkiluku ...........................................................................................................................5,7 milj.
BKT .........................................................................................................................294 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................85,700 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.2 %
Inflaatio...............................................................................................................................- 0.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ......... 0 % | 23.8 % | 76.2 %
Työttömyysaste ...................................................................................................................... 2%
Kaupungistumisaste ......................................................................................................100%
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Singapore on avoin, dynaaminen ja poliittisesti erittäin vakaa yhteiskunta. Se on maailman
paras valtio investoinneille, paras liiketoimintaympäristö ulkomaisille firmoille, tärkeä finanssikeskus ja toiseksi kilpailukykyisin valtio maailmassa. Työvoima on korkeasti koulutettua ja
osaavaa, verotus on yrityksille suotuinen ja vapaakauppasopimusten verkosto helpottaa pääsyä
monille markkinoille. Rajallisten resurssiensa vuoksi saarivaltio on voimakkaasti riippuvainen
kansainvälisistä yhteyksistään. Vuonna 2016 Singaporen talouden odotetaan kasvavan maltillisesti 1-3 prosenttia. Kaupunkivaltion bruttokansantuote asukasta kohden on edelleen maailman
korkeimpia ja suurista talouskasvuluvuista on siirrytty kypsän talouden hitaaseen kasvuun.
Singapore on Suomen ja EUn tärkein kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Singapore tarjoaa
kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisten yritysten vahvuusalueilta kuten terveyden- ja vanhustenhoito, digitalisaatio ja uusiutuva energia. Koulutussektorilta voi löytyä
kapeita markkinarakoja. Singapore toimii useimmille yrityksille ponnahduslautana Aasian ja
etenkin Kaakkois-Aasian markkinoille. EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus tulee
voimaan lähiaikoina.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kaupunkivaltion bruttokansantuote henkeä kohden on yksi maailman korkeimpia. Vuonna 2015 Singaporen
bruttokansantuote kasvoi maltillisesti 2,1 prosenttia. Vuosittainen kasvu oli heikoin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Talouskasvun hiipuminen globaalisti vaikuttaa Singaporeen vientiriippuvaisena valtiona ja suurista talouskasvuluvuista on siirrytty kypsän talouden hitaaseen kasvuun. Eksponentiaalinen talouskasvu ei
ole enää todennäköistä Singaporen kaltaiselle kypsälle taloudelle. Vuonna 2016 kasvun ennustetaan olevan
1-3 prosenttia. Vuoden 2016 budjetti panostaa eritoten talouden rakenteelliseen uudistamiseen ja kasvua
tavoitellaan panostamalla pk-yrityksiin ja tuottavuuden parantamiseen rajallisen työvoiman vuoksi. Hallitus
panostaa koulutukseen ja erityisesti aikuiskoulutukseen.
ASEANin alueen (Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa ja
Vietnam) talouskasvu on keskimäärin huima kuusi prosenttia vuodessa. Aasian markkinat ja etenkin Kaakkois-Aasian markkinat ovat tällä hetkellä maailman tärkein kasvun moottori. ASEAN on matkalla menestykseen: maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on kasvanut seitsemässä vuodessa 80 prosenttia ja ASEANista
on mahdollista tulla maailman suurimpia talousalueita. 630 miljoonan ihmisen yhteisö on suurempi kuin EU
Paula Parviainen toimii suurlähettiläänä, Riku Mäkelä Team Finland -erityisasiantuntijana ja Elisa Kalliola CIMO-harjoittelijana
Suomen suurlähetystössä Singaporessa.
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tai Pohjois-Amerikka ja henkinen pääoma on kasvussa. Singapore toimii loistavana porttina Kaakkois-Aasian
markkinoille pääsyn näkökulmasta.
Singapore on säilyttänyt asemansa ASEANin alueellisena liiketoiminnan keskuksena. Suurin osa Singaporen
vauraudesta perustuu sen asemaan kansainvälisenä kauppa- ja finanssikeskuksena. Singapore on noin Ahvenanmaan kokoinen saari, jossa on Suomen verran asukkaita. Singaporen sisäiset markkinat ovat melko pienet.
Rajallisten resurssiensa vuoksi saarivaltio on voimakkaasti riippuvainen ulkomaankaupasta ja kansainvälisestä
asemastaan. Itsenäistymisestään 1965 lähtien Singaporen talous on kasvanut nopeasti. Selkeä sääntely-ympäristö tekee valtiosta houkuttelevan portin Aasian markkinoille. Poikkeukset avoimuudessa ovat valtion hallitsemilla media-, rahoitus- ja asiantuntijapalvelualoilla.
Singaporen avoimesta taloudesta johtuen kauppa on ailahtelevampaa kuin bruttokansantuotteen kehitys.
Singapore on haavoittuvainen makroekonomisten ja taloudellisten suhdanteiden vaihteluille. Ulkomaankauppaa ovat hidastaneet työmarkkinoiden tiukennukset ja korkeat kuluttajahinnat, jotka johtuvat suurelta osin
nopeasti nousseista asunto- ja liikennekustannuksista. Singaporen tavaroiden ulkomaankaupan arvo laski 10,6
prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Lasku johtuu suurelta osin öljyn hinnan alenemisesta ja globaalista
kaupankäynnin vähentymisestä. Vienti ja tuonti ovat molemmat laskeneet vuodesta 2014.
Viime vuosikymmenen aikana Singaporen ulkomaankauppa on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2003 kansainvälisen kaupan arvo oli 516 miljardia Singaporen dollaria ja vuonna 2012 se oli 985 miljardia Singaporen
dollaria. Singaporessa palveluiden kaupan osuus on kasvanut melko voimakkaasti ja trendi pysyy samana.
Palvelukaupan arvo on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tavaroiden kaupan kasvu on hidastunut
ja kasvanut maltillisesti keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Singaporessa ei ole juurikaan raaka-aineita ja
vienti perustuu pitkälti jälleenvientiin, jalostukseen ja palveluiden vientiin.
Palveluiden ulkomaankauppa on kasvanut ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Palveluiden tuonnissa ovat viime
vuosina olleet kasvussa etenkin ICT- ja teknologiapalvelut. Singapore pyrkii hyötymään laajasti IoT:stä (internet
of things) ja automaatiosta. Palveluiden kaupassa tärkeimmät osa-alueet ovat tukkukauppa ja jälleenmyynti,
liiketoiminnan palvelut, finanssi- ja vakuutusala, kuljetus ja varastointi sekä IT-ala. Kuljetus- ja liikennepalvelut
ovat Singaporen tärkein vientipalvelu. Finanssi-, matkailu ja muut liiketoiminnan alat (liiketoiminnan johtaminen, markkinointi, markkinatutkimus, insinöörityö, tekniikan palvelut) ovat kasvaneet nopeasti viennissä.
Palveluviennin markkinat ovat laajentuneet ja monimuotoistuneet. Palvelusektorilla liiketoiminnan odotetaan kasvavan etenkin IT- ja finanssialoilla sekä palvelualoilla kuten vanhustenhoito, terveydenhoito ja muut
yhteisöpalvelut.
Tavarakaupan osalta Singaporeen tuodaan paljon elektroniikkakomponentteja (29 prosenttia tuonnista), öljyä (22 prosenttia) sekä koneita ja laitteita (14,5 prosenttia). Ulkomaankaupassa Singapore on riippuvainen
elektroniikan komponenteista ja puhdistetusta öljystä. Singaporen tavaraviennistä yli 60 prosenttia koostuu
elektroniikkavälineistä, laitteista, moottoreista, pumpuista ja öljystä. Terveysteknologian, kemikaalien, kulkuneuvojen ja laitteiden vienti on kasvanut viime vuosina.
Singapore on sijoittunut jo monta vuotta parhaaksi kasvuympäristöksi yrityksille ja se on säilyttänyt asemansa
tärkeänä kansainvälisenä finanssikeskuksena. Hallituksen tavoitteena on pitää Singapore yrityksille houkuttelevana, verotukselta kilpailukykyisenä, avoimena ja dynaamisena taloutena. Liiketoiminnan aloittaminen
Singaporessa on tehty helpoksi ja verotus on yrityksille houkutteleva.
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Suomen ja Singaporen välinen taloudellinen vaihto
Singapore on Suomen ja EUn tärkein kauppakumppani ASEANin alueella. Taloudellinen vaihto Singaporen ja
Suomen välillä on heilahdellut voimakkaasti vuosittain. Kasvua on ollut viennissä parhaimmillaan 40 prosenttia ja pudotusta kovimmillaan 30 prosenttia. Luvut ovat kuitenkin niin pieniä, että yksikin suurempi kauppa vaikuttaa prosentteihin suuresti. Myös tuontiluvut ovat vaihdelleet 30 prosentin laskun ja viiden prosentin kasvun
välillä. Vuonna 2014 Suomen viennin arvo Singaporeen oli 257 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo Suomeen vuonna 2014 oli 57 miljoonaa euroa. Kaupan arvo vaihtelee vahvasti vuositasolla niin Singaporen ja Suomen, kuin
Singaporen ja muiden maidenkin välillä. Taloudelliset suhdannevaihtelut vaikuttavatkin vahvasti Singaporeen.
Suomen ja Singaporen välillä kulkevat tuotteet ovat pysyneet käytännössä samoina vuosien aikana. Suomen
vienti Singaporeen koostuu suurelta osin sähkölaitteista, koneista, paperista, IT-laitteista, kuljetusvälineistä ja
teräslevytuotteista. Suomen tuonti Singaporesta koostuu pääosin laitteista, koneista ja kuljetusvälineistä. Singaporessa arvostetaan suomalaista korkean tason osaamista, koulutusta, startup-toimintaa ja innovatiivista
ajattelutapaa. Suomalaisia yrityksiä on perustettu Singaporeen useita vuonna 2016. Suomalaisyritysten kiinnostus Singaporea ja Aasiaa kohtaan on kasvussa. Alkuvuoden 2016 terveys- ja vanhustenhoitoalan delegaatio
Suomesta Singaporeen herätti suurta kiinnostusta. Suomalaista tietotaitoa terveys- ja vanhustenhoitoalalla
arvostetaan. Vierailu on poikinut korkean tason vastavierailuja Suomeen.
Arktinen osaaminen kiinnostaa eksoottisena teemana singaporelaisia. Suomi on saanut entistä enemmän huomiota matkailumaana. Lappi, revontulet, Helsinki ja puhdas luonto kiinnostavat singaporelaisia. Suomen ja Singaporen välinen taloudellinen vaihto on suhteellisen pientä ja potentiaalia kaupan kasvattamiseen on paljon.
Singapore on säilyttänyt asemansa maailman parhaana ympäristönä investoinneille jo useita vuosia. Suomalaisten yritysten investoinnit Singaporeen lähtivät kasvuun 1990-luvulla. Singaporessa toimii yli 100 suomalaista ja suomalaisperäistä yritystä. Niistä merkittävälle osalle Singapore on alueellisten toimintojen keskus.
Singaporella ja Suomella on kaksoisverotuksen estävä sopimus. Euroopasta investoidaan Aasian alueelle eniten
Singaporeen. EU on toiseksi suurin investoija Singaporessa heti Japanin jälkeen. Singapore on yksi EUn tärkeimmistä investointikohteista maailmanlaajuisesti. Singapore on Suomen tärkein investointikohde ASEANin
alueella. Singapore on Japanin jälkeen toiseksi suurin aasialainen investoija EU:n alueelle. Suomessa on singaporelaisinvestointeja vielä vähän, vaikka valtion rahastot Temasek ja GiC ovat sijoittaneet suomalaisyrityksiin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Singaporen uusi hallitus valittiin syksyllä 2015 ja uusi 13. parlamentti aloitti toimintansa tammikuussa 2016. Uusi
hallitus on systemaattisesti uudistamassa talouden rakenteita. Singaporen on kyettävä vastaamaan paremmin
huomisen haasteisiin ja säilyttävä houkuttelevana, verotukselta suotuisana, avoimena ja dynaamisena taloutena.
Elinkustannukset ovat Singaporessa korkeat, paikalliset markkinat ovat pienet ja omaa raaka-ainetuotantoa ei
ole nimeksikään. Hallitus uskoo, että kansalaisissa on suurin pääoma ja heidän koulutukseensa on panostettava.
Singaporen edellinen hallitus sai kritiikkiä lyhytnäköisestä, liian sallivasta maahanmuuttopolitiikasta ja talouskasvun palvomisesta. Oppositiopuolueet ratsastivat tällä ja menestyivät aikaisempaa paremmin vuoden
2011 vaaleissa. Tästä johtuen maahanmuuttopolitiikkaa kiristettiin merkittävästi ja asuntorakentamista ja
infrarakentamista lisättiin. Oleskelulupien myöntämistä rajoitettiin ja kansalaisuuden saaminen pitkään
maassa asuneille vaikeutui. Kiristynyt maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa työvoimapulaa jollain sektoreilla.
Muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan voidaan odottaa tapahtuvan jatkossakin ja erityisesti ulkomaalaiset
yritykset tulevat kärsimään tästä.
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Suomen ja Singaporen välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Haasteet lähitulevaisuudessa Singaporen markkinoille siirtymiseen liittyvät sisäpoliittiseen keskusteluun eli
ensisijaisesti työntekijöiden maahantulorajoituksiin, suuriin kiinteistökustannuksiin ja todennäköisesti lisääntyvään palkkojen säätelyyn. Ulkomaalaisilta työntekijöiltä työluvan saamiseksi vaadittavia minimipalkkoja on
nostettu ja hyväpalkkaiset työpaikat pyritään ohjaamaan singaporelaisille kiintiöillä ja tuilla. Ongelmana on
usein löytää riittävän luovia singaporelaisia vastaamaan uusien innovatiivisuutta vaativien työpaikkojen tarpeita.
PAP-puolue (People’s Action Party) on ollut vuosikymmenien ajan Singaporen hallitseva puolue ja valtapuolueena se käytännössä ohjaa Singaporen politiikkaa yksinoikeudella. Worker’s Party on vakiinnuttanut sijaansa
merkittävimpänä oppositiopuolueena, mutta siirtymistä aitoon monipuoluejärjestelmään joudutaan kuitenkin vielä odottamaan.
Presidentin vaalit käydään vuonna 2017. Presidentin vaalitavasta ja mandaatista käydään keskustelua. Vuosi
2015 oli Singaporessa merkittävä maan juhliessa 50. itsenäistä vuotta ”SG50”. Edelliset vuodet ovat olleen
Singaporelle menestyksekkäitä ja nyt on alettu suunnitella seuraavia 50 vuotta ”SG100”. Menneisyyden menestykseen ei voida kuitenkaan turvautua ja Singaporessa katsotaan jo pitkälle tulevaisuuteen. Tulevaisuus tuo
uusia haasteita; väestön ikääntyminen, talouskasvun hidastuminen, terrorismin kasvava uhka lähialueilla ja
kilpailun kiristyminen kansainvälisesti. Vuoden 2016 budjetin tavoitteena on tasapainottaa lyhyen ajan taloudelliset haasteet Singaporen tulevaisuuden haasteiden kanssa.
Vuoden 2016 budjetti on SG50n (Singaporen itsenäisyyden juhlavuoden 2015) ja uuden hallituksen ensimmäinen virstanpylväs. Talouden uudistaminen ja välittävän yhteiskunnan rakentaminen korostuvat uudessa
budjetissa. Suomalaisten yritysten kannalta kiinnostavaa on, että uusi budjetti panostaa terveydenhoito- ja
teknologia-alan kasvuun ja kehittämiseen. Lisäksi budjettia kohdennetaan koulutukseen, turvallisuuteen ja
urbaaniin kehitykseen. Kysyntä on kasvussa Singaporessa ja lisää yrityksiä tarvitaan näillä aloilla. Innovaatioita,
alkavia yrityksiä ja PK-yrityksiä tuetaan monin tavoin. Teknologia-alalla suurimpia ovat panostukset robottija automaatioteknologiaan teollisuuden tarpeisiin. Julkisten kulujen kasvattaminen nostaa yritysten määrää
etenkin terveys-, koulutus-, turvallisuus- ja teknologia-alalla. Singaporessa toimii useita start-up alustoja ja
kiihdyttämöitä. Uudet Singaporeen tulevat suomalaisyritykset ovat tällä hetkellä pääosin startup-yrityksiä.
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Singaporessa korruptio on ollut pitkään vähäistä ja tällä hetkellä maa on maailman 8. vähiten korruptoitunut.
Sananvapaus on hyvin rajoitettua. Niin sanottu vihapuhe on ankarasti laissa rangaistavaa. Singaporen perustuslaki kieltää diskriminoinnin syntyperän tai uskonnon perusteella. Media on hyvin säänneltyä. Sananvapaudessa Singapore sijoittuu toiseksi rajoittuneimpaan lokeroon seitsemästä. Singaporen ihmisoikeuskysymykset
ovat monitahoisia. Haasteita ovat etenkin kuolemanrangaistus, sananvapauden rajoittaminen, naisten oikeudet ja tasa-arvo, erilaisten yhteisöjen perustamisen vaikeus ja syrjintä. Samaa sukupuolta olevien suhteita ei
sallita, mutta käytännössä niitä ei sanktioida.
Singaporesta halutaan rakentaa välittävä ja joustava yhteiskunta, jossa huomioidaan niin nuoret, vanhukset,
lapsiperheet ja vähäosaiset. ”Action plan for successful ageing” suunnitelma tukee nopeasti ikääntyvän väestön
hyvinvointia Singaporessa. Singaporessa syntyvyysaste on alhainen ja väestö on yksi maailman nopeimmin
ikääntyvistä. Kysyntää terveys- ja vanhusalan palveluille, innovaatioille ja teknologioille löytyy paljon. Ikääntyvä
väestö on yksi Singaporen suurimmista haasteista jo nyt ja tulevaisuudessa. Yli 65-vuotiaita koko väestöstä on
nyt seitsemän prosenttia, vuonna 2030 20 prosenttia ja vuonna 2050 40 prosenttia. Samaan aikaan elinaikaodote kasvaa ja syntyvyysaste on alhainen (1,25 prosenttia ). Nyt jokaista vanhusta kohden on 6,3 työikäistä
ja vuonna 2030 tulee olemaan 2,1. Uuden parlamentin yksi päätavoitteista on luoda Singaporesta huolehtiva
yhteiskunta ja paras paikka ikääntyä. Hoivakoteja ja vanhusten päiväkeskuksia tullaan rakentamaan lähivuosina noin 30.
Uusi 30 hengen ”Future Economy Panel” panostaa Singaporen talouden vahvistamiseen viidellä eri alueella:
yritykset ja innovaatiot, kasvavat toimialat ja markkinat, Singapore globaalin talouden keskuksena, kaupungin
kehitys sekä tulevaisuuden työt ja osaaminen. Paneelin tavoitteena on luoda työpaikkoja ja mahdollisuuksia
yrityksille tulevaisuudessa.
Singaporessa vieraili vuonna 2015 17,1 miljoonaa turistia ja se onkin turistikohteena maailman kolmanneksi
suosituin. Tämä johtuu osaksi myös siitä, että Singapore on muihin maailman mailhin globaalisti lentoyhteyksiltään yhdistynein valtio ja merkittävä logistiikkakeskus.

Sääntely-ympäristön kehitys
Singapore on erittäin sitoutunut kauppayhteistyöhön ja sopimusverkostoihin. Singapore on mukana yhteensä
20 eri vapaakauppasopimuksessa (FTA, Free Trade Agreement). Kahdenvälisiä sopimuksia on lukuisia, muun
muassa sopimukset Kiinan ja USAn kanssa. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja useissa eri vapaakauppasopimuksissa, joista tärkeimmät ovat TPP, RCEP ja EUFSTA. Kaikki kolme mainittua sopimusta on tavoitteena
ratifioida vuoden 2016 loppuun mennessä.
Tyynenmeren vapaakauppasopimus TPP (Trans-Pacific Partnership) julkistettiin loppuvuodesta 2015 ja TPP
kattaa noin 40 prosenttia maailman taloudesta. Sopimus odotetaan ratifioitavan USAn presidentin vaalien
jälkeen loppuvuodesta 2016. TPPssä mukana ovat Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko,
Peru, Singapore, Uusi-Seelanti, Vietnam ja Yhdysvallat. Sopimus on avoin ja monet maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa sopimusta kohtaan. TPP voi hyödyttää monia eurooppalaisia yrityksiä. EU:lla on intressit liittyä
mukaan vapaakauppasopimukseen.
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) on vapaakauppasopimus 10 ASEANin maan (Brunei,
Myanmar, Kambodza, Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam) ja kuuden ASEANin
ulkopuolisen maan (Australia, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea ja Uusi-Seelanti) välillä. TPP:ssä mukana on suurvalta USA ja RCEP:ssä Kiina. RCEP on Kiinan vastine TPP:lle, jonka se kohdistuu toimivan sen intressejä vastaan.

146

Singapore

RCEP ei juurikaan edennyt vuonna 2015, mutta sopimus on tarkoitus saattaa loppuun vuonna 2016. ASEANin
jäsenmaille sopimuksen loppuun saattaminen on haastavaa, koska jäsenmaat tavoittelevat enemmän omaa
etuaan yhteisen edun tavoittelun sijaan.
Singapore ja EU solmivat vapaakauppasopimuksen EUFSTA loppuvuodesta 2014, mutta sopimusta ei ole vielä
ratifioitu. EUFSTA:n ratifointi on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Kun sopimus
saadaan täytäntöön, voidaan vahvistaa suhteita EU:n ja ASEAN:in jäsenmaiden välillä. Vapaakauppasopimus
tulee helpottamaan entisestään eurooppalaisten yritysten pääsyä markkinoille. EUFSTA on ensimmäinen vapaakauppasopimus EU:n ja Kaakkois-Aasian välillä. Vapaakauppasopimus poistaa käytännössä kaikki tariffit
EU:n jäsenmaiden ja Singaporen kaupan väliltä. Singapore avaa tullivapaan pääsyn vientiyrityksille, investoijille
ja sijoittajille Singaporen markkinoille. Markkinoille pääsyn ja byrokratian kustannukset laskevat huomattavasti. Tuotteiden ja palveluiden vienti Singaporen ja Kaakkois-Aasian markkinoille helpottuu entisestään.
EUFSTA:ssa on varattu erillinen osio cleantechille ja Singapore haluaa nousta edelläkävijäksi cleantechin saralla.
Tämä avaa hyviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Singaporen tavoitteena on vähentää riippuvuutta
ulkomaisista fossiilisista polttoaineista ja panostaa uusiutuvaan energiaan.
Pk-yritysten pääsyä Aasian maiden markkinoille helpottaa myös EU:n uudistettu Business Avenues ohjelma.
Tiettyjen toimialojen (muun muassa terveys-, energia-, ja ICT-ala) yritykset voivat hakea paikkaa ohjelmasta ja
lentokulut pois lukien kaikki vierailujen kustannukset katetaan. Singapore on yksi Business Avenuesin pääkohteista. Vuonna 2016 Business Avenues keskittyy osallistamaan eurooppalaisia yrityksiä Singapore International
Water Week- ja Singapore International Energy Week -tapahtumiin.
Singapore kuuluu ASEANin (Association of Southeast Asian Nations) vapaakauppa-alueeseen (AFTA) ja on vaurain ASEANin alueen valtio. ASEAN on keskeneräinen ja maiden heterogeenisyys aiheuttaa haasteita. ”One
Southeast Asia”–ajatukseen on vielä matkaa. Maiden välillä on vielä paljon eroavaisuuksia. Integraatio vaikuttaa kuitenkin lupaavalta. Palvelut ja pääomat voivat liikkua jo melko vapaasti Kaakkois-Aasiassa. Tuotteiden
osalta tullitariffit on käytännössä poistettu kehittyneimpien jäsenmaiden väliltä. Jokavuotisen ASEAN Summitin pääteemat marraskuussa 2015 Kuala Lumpurissa olivat terrorismin uhat turvallisuudelle, ilmansaasteet ja
ilmastonmuutos, Etelä-Kiinan meren kiista sekä ASEANin yhteisö ja vapaakauppasopimukset.
Alkuvuodesta 2016 voimaan astunut AEC (ASEAN Economic Community) on ASEANin alueen taloudellisen integraation virstanpylväs. Se tarjoaa valtavan 2,6 triljoonan dollarin ja 630 miljoonan ihmisen markkina-alueen.
Sopimus vapauttaa entisestään kauppaa alueen valtioiden välillä. Ennusteiden mukaan sopimus voi nostaa
Singaporen bruttokansantuotteen arvoa 9,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna arvon nousuun
ilman sopimusta. Sopimuksen myötä yritysten laajentuminen Kaakkois-Aasian alueelle on entistäkin helpompaa muun muassa standardoidumpien tullikäytäntöjen ja kuljetusten helpottumisen myötä. Lisäksi tuotantoprosessien siirtäminen alempien kustannusten maihin helpottuu. Palvelut ja investoinnit liikkuvat ASEANin
alueella entistä vapaammin.
Tavarakauppa
Singapore on avoin ja ulkomaankaupasta riippuvainen talous, joka toimii porttina Aasian markkinoille. Yrityksiä
kohdellaan pääasiassa samojen lakien mukaan huolimatta siitä ovatko ne paikallisia vai ulkomaisia. Mikäli
esimerkiksi suomalaisessa start upissa on vähintään 30 prosenttinen singaporelaisomistus, sen on mahdollista
saada singaporelalaisyrityksille annettavat tuet.
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Singaporen satama on maailman toiseksi suurin ja sen keräämät tullimaksut ovat hyvin pieniä (seitsemän
prosenttia) hyvin suurelle osalle tuotteita. TPP, RCEP ja suomalaisten yritysten näkökulmasta etenkin EUFSTA
avaavat kauppaa entisestään Singaporeen ja koko Kaakkois-Aasian alueelle. EUFSTA:n myötä vientiyritykset,
investoijat ja sijoittajat saavat tullivapaan pääsyn Singaporen markkinoille.
Palvelujen kauppa
Singaporen markkinoille on hyvin avoin pääsy myös palvelualoilla paitsi mediasektorilla, osassa rahoituspalveluita ja suurimassa osassa lakipalveluita. Singaporen ja EU:n välinen vapaakauppasopimus tähtää tämän
avoimuuden tason säilyttämiseen. Singaporen valtion hallinnassa olevaa mediasektoria ei avata.
Palvelukauppa on nopeimmin kasvava ala. Singaporesta palveluita viedään eniten Aasiaan (39 prosenttia), Eurooppaan (22 prosenttia) ja Yhdysvaltoihin (15 prosenttia). Singaporen tärkeimmät palveluiden vientikumppanit ovat EU, Yhdysvallat, ASEAN, Australia, Japani ja Kiina. Palveluita tuodaan Singaporeen 30 prosenttia Aasian
alueelta, 25 prosenttia EUn alueelta ja 21 prosenttia Pohjois-Amerikasta. Tärkeysjärjestyksessä Yhdysvallat, EU,
Kiina, ASEAN, Hong Kong ja Japani ovat Singaporen tärkeimmät kumppanit palveluiden tuonnissa.
EU:sta on tullut Singaporen tärkeä kauppakumppani palveluiden kaupassa ja kauppa on kasvussa. Viime vuosina Singaporen taloudesta on tullut palveluorientoituneempi. Kansainvälinen palveluiden kauppa ei ole kasvanut eksponentiaalisen nopeasti, mutta palveluiden määrä ja kauppakumppanit ovat lisääntyneet. Palveluiden kaupan arvo oli 389 miljardia Singaporen dollaria vuonna 2015. Keskimääräinen vuosittainen palveluiden
kaupan kasvu vuosina 2005-2015 on ollut 8,6 prosenttia.
Investointien ja pääomaliikkeiden sääntely
Singapore tarjoaa ulkomaisille korkeaa lisäarvoa Singaporessa tuottaville tuotanto- ja palveluyrityksille erilaisia
houkuttimia, jotka ovat pääasiassa verohelpotuksia. Toisin kuin monissa muissa Kaakkois-Aasian maissa, Singapore ei vaadi ulkomaisia yrityksiä ottamaan paikallisia osakkaaksi. Mutta mikäli yrityksessä on vähintään 30
prosenttinen singaporelaisomistus, on sen mahdollista saada enemmän tukea. Singapore ei rajoita tuottojen
kotiutusta ulkomaille tai niiden investointia edelleen. Suomi pitää Singaporea nk. ”harmaalla listalle” näiden
veroinsentiivien vuoksi.
Toimialat, joilla on ulkomaisia koskevia rajoituksia tai ulkomaisten toimintaa hankaloittavia säännöksiä ovat
telekommunikaatio, printtimedia ja osa lakipalveluista.
Muut sääntely-ympäristön piirteet
Singapore on immateriaalioikeuksien edelläkävijä Aasiassa. Suomen jälkeen Singaporessa tekijänoikeuksien
suoja on toiseksi vahvin maailmassa (Spring, Singapore). Tekijänoikeudet ovat suuressa roolissa myös EUFSTA:ssa, sillä niiden taso halutaan pitää mahdollisimman korkealla.
Singaporen verotus on yrityksille houkutteleva. Singaporella on noin 50 kaksoisverotuksen estävää sopimusta
muiden valtioiden kanssa. Singapore ja Suomi solmivat sopimuksen kaksoisverotuksen ja veronkierron välttämiseksi jo vuonna 1981.
Yritysvoittoja verotetaan Singaporessa korkeintaan 17 prosenttia. Singaporen verotusta on muutettu hieman
progressiivisemmaksi tuloerojen tasaamiseksi. Progressio toteutuu pääosin pienituloisten veronpalautuksilla
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ja luksustuotteiden (ml. autojen) verotuksen kiristämisellä. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja bensiinituotteiden,
todennäköisesti myös luksustuotteiden, verotuksen voidaan olettaa kiristyvän lisää lähitulevaisuudessa.
Singapore on avoin markkinatalous, jolla on selkeä oikeusjärjestelmä ja houkutteleva verotus. Suurinta mahdollista tuloveroprosenttia nostettiin kaksi prosenttia ja vuonna 2017 se tulee olemaan 22 prosenttia (yli 320 000
Singaporen dollarin vuosituloilla). Matala tuloveroprosentti houkuttelee asukkaiksi varakkaita ulkomaalaisia ja
ulkomaisten yritysten mukana seuraavia työntekijöitä, tosin kiristyvä maahantulopolitiikka tulee vaikuttamaan
tähän jatkossa enemmän.
Singaporessa panostetaan koko ajan enemmän uusiutuvaan energiaan. Ratkaisuja ja innovaatioita energian
tuottamiseen etsitään jatkuvasti. Etenkin aurinkoenergiaan panostetaan Singaporessa ja Kaakkois-Aasiassa
maantieteellisistä syistä. Riippuvuutta ulkomaisista fossiilisista polttoaineista halutaan vähentää. Energiatuotantoa halutaan hajauttaa mahdollisimman monelle energialähteelle. Singaporessa ei käytetä ydinvoimaa.
Uusiutuvan energian tutkimukseen ja tuottamiseen panostetaan valtion taholta. Ympäristönsuojelussa ja
kestävässä kehityksessä Singapore on huomattavasti montaa muuta Aasian maata edellä.

Yleisarvio
Singapore on ollut jo vuosia Maailmanpankin luokittelussa maailman paras paikka liiketoiminnalle ja investoinneille. Asema kansainvälisenä liiketoiminnan keskuksena tulee säilymään ja vahvistumaan myös tulevaisuudessa. Ulkomaiset yritykset ovat tervetulleita ja yrityksen perustamiseen menee noin kaksi päivää. Singapore
on vauras ja verotukseltaan houkutteleva kohde ja maailman yhtenä tärkeimmistä logistiikkakeskuksista yhteydet kaikkialle maailmaan ovat sujuvat. Korkea kustannustaso on suurimpia Singaporen houkuttelevuutta
vähentäviä tekijöitä.
Työvoima on kansainvälistä, korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista. Useilla aloilla sallitaan 100 prosenttinen
ulkomaalaisomistus. Työvoiman tuottavuus on ASEANin alueen korkein, mutta tuottavuuden parantamiseen
panostetaan monin keinoin muun muassa työssäkouluttautumista kannustamalla.
Singapore on avoin, kilpailukykyinen ja poliittisesti erittäin vakaa yhteiskunta ja tärkeä finanssikeskus. Singapore pyrkii toimimaan Kaakkois-Aasian alueellisena liiketoimintakeskuksena. Suomalaisyritykset ovat tervetulleita ja näille tarjotaan mahdollisuuksia partneroitua singaporelaisten ja Singaporessa toimivien ulkomaalaisten
yritysten kanssa ja menemään yhdessä kolmansille markkinoille mukaan lukien Kiinaan, Intiaan ja muualle
Kaakkois-Aasiaan. Tätä varten on tarjolla kiihdyttämöitä ja hautomoita, tutkimusrahoitusta, yritysrahoitusta,
kontaktiverkostoja ja kulttuurin tuntemusta sekä alueen kieliä puhuvaa työvoimaa.
Singapore on hyvä toimintaympäristö suomalaisen tuotteen lokalisoimiseksi ja skaalaamiseksi. Vapaakauppasopimukset ja maantieteellinen sijainti tekevät Singaporesta loistavan ponnahduslaudan koko Kaakkois-Aasian
markkinoille.
Singapore on Suomen merkittävin kauppakumppani ASEANin alueella. Vaikka Singaporen ja Suomen välinen
kauppa on verraten pientä, kahdenvälinen kauppasuhde voi hyvin ja suomalaista asiantuntijuutta arvostetaan.
Suomella on hyvä maine, ja meidät tunnetaan koulutuksemme korkeasta laadusta, innovaatiopolitiikastamme
sekä Nokiasta ja Angry Birdsistä.
Nyt ja lähitulevaisuudessa Singaporessa panostetaan teknologia- ja terveysalan kehittämiseen ja kasvuun. Iso
osa vuoden 2016 budjetista allokoidaan uusien teknologioiden käyttöönottoon ja innovointiin (mukaan lukien
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robotti- ja automaatioteknologia). Suomalaisten yritysten näkökulmasta erityisesti uusille teknologioille sekä
terveyden- ja vanhustenhoitopalveluille riittää kasvavaa kysyntää.
Suomi100–juhlavuotta suunnitellaan Singaporessa mittavaksi maakuvaamme vahvistavaksi kampanjaksi, johon yritykset ovat tervetulleita osallistumaan. Suurlähetystöön voi olla yhteydessä aiheesta.
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VIETNAM
VIETNAM
Pääkaupunki ......................................................................................................................Hanoi
Väkiluku ........................................................................................................................ 94,3 milj.
BKT ..................................................................................................................... 198.8 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 6,100 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ...................................................................................... 6.5%
Inflaatio.................................................................................................................................. 0.9%
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 17.4% |38.8% | 43.7%
Työttömyysaste ...................................................................................................................... 3%
Kaupungistumisaste .....................................................................................................33.6%
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Vietnam on dynaamisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa oleva alemman keskitulon maa ja yksi
maailman nopeimmin kasvavista talouksista tällä hetkellä. Talouden kasvuodotukset vuosille
2016–18 ovat keskimäärin 6,5 prosentin vuosivauhtia. Vietnamin talouden avautuminen ja integroituminen kansainväliseen kauppajärjestelmään jatkuu. Maan johon vaihduttua avautumisen
vauhti jää nähtäväksi. Suomen ja Vietnamin välinen kauppavaihto on viime vuosina ollut nousujohteista, mutta edelleenkin vaatimatonta Vietnamin liiketoimintapotentiaaliin nähden. Suomella olisi tarjottavana osaamista laajalla rintamalla Vietnamin kehitystarpeisiin, muun muassa. opetussektorille, innovaatioekosysteemin luomiseen ja ympäristökestävyyden lisäämiseen.
Mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ovat hyvät. Suomen maakuva Vietnamissa on
hyvin myönteinen pitkäaikaisen kehitysyhteistyön ja yli 40 vuotta jatkuneiden diplomaattisuhteiden ansiosta. Vietnamin liiketoimintaympäristö on kuitenkin haastava, ja kauppasuhteiden
luominen vaatii pitkäjänteistä ja kärsivällistä toimintaa. Kilpailu Vietnamin markkinoilla on
myös kovaa. Suomalainen osaaminen voidaan tehdä houkuttelevammaksi, jos toimijat yhdistävät voimansa ja tarjontansa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vietnam on dynaamisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa oleva alemman keskitulotason maa ja yksi maailman
nopeimmin kasvavista talouksista tällä hetkellä. Maailmanpankin uusimman arvion (huhtikuu 2016) mukaan maan talouden ennakoidaan kasvavan 2016–2018 keskimäärin 6,5 prosentin vuosivauhtia. Vietnamin
tavoitteena on nousta ylemmän keskitulotason maaksi vuoteen 2035 mennessä. Vietnamin talouskasvu on
tähän mennessä pitkälle perustunut ulkomaisten suorien investointien houkutteluun, halpaan työvoimaan ja
luonnonvarojen tehohyödyntämiseen. Ulkomaisten investointien taso on viime vuosina ollut 10–12 miljardia
dollaria luokkaa. Vietnamin talous on kestänyt hyvin maailmantalouden turbulenssit, kotimaisen kysynnän
pysyessä vakaana ja vientiin suuntautuvan tuotannon kasvaessa. Vietnam on hyvin vientiriippuvainen maa ja
viennin kasvu kytkeytyy ulkomaisiin investointeihin. Vuonna 2014 vientiin (valmistusteollisuuteen) suuntautuvat ulkomaiset investoinnit vastasivat 64 prosenttia koko viennistä. Vastaava luku vuonna 2000 oli 47 prosenttia. Vuonna 2014 tavaroiden ja palveluiden vienti vastasi 86 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vietnamin
bruttokansantuote rikkoi viime vuonna 200 miljardin dollarin rajan noustessa 204 miljardiin dollariin.

Ilkka-Pekka Similä toimii suurlähettiläänä ja ulkoasiainsihteeri Annina Barbosa Team Finland–koordinaattorina Suomen Hanoin
suurlähetystössä.
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Vietnam on tiukasti integroitumassa kansainväliseen kauppajärjestelmään ja vapaakauppaan ja talouden
avautumisen odotetaan jatkuvan. WTO-jäsenyys 2007 loi perustan suuntaukselle ja useat solmitut ja neuvotellut vapaakauppasopimukset edelleen liberalisoivat kaupparegiimiä ja syventävät integraatiota. Tulevina
vuosina uusien kauppasopimusten toimeenpano tulee olemaan tärkeä tehtävä.
Ripeästä talouskasvusta ja lupaavista kasvunäkymistä huolimatta Vietnamin kehitystä uhkaa ”keskitulotason
loukkuun” (middle income trap) joutuminen. Tämä tarkoittaa yksipuolista keskittymistä makrotalouden tavoitteiden (talouskasvu, investoinnit, vienti) saavuttamiseen, sellaisten asioiden kuten koulutus, teknologinen
kehitys, kansalaisten elinolosuhteiden ja teollisen kilpailukyvyn jäädessä vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi
Vietnamin tuottavuus, erityisesti yksityissektorin, on kääntynyt laskuun. Yksityissektorin tuottavuuden lasku on
osoitus siitä, että painopisteen asettaminen ja resursointi eivät yksin riitä. Tarvitaan myös sääntely-ympäristön
kehittämistä tukemaan yksityissektoria.
Vietnam pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ”Vietnam 2035” raportilla, jonka tavoitteita ovat muun
muassa kilpailukykyinen yksityissektori, älykäs kaupungistuminen (smart urbanization), ympäristön suojelu,
innovaatioiden edistäminen ja rakenteelliset uudistukset. Vietnam 2035 on talouskasvun ohella laajempi yhteiskuntapoliittinen kannanotto. Vietnamin suurin kauppakumppani on Kiina, josta Vietnam tuo erittäin merkittävän osan teollisuuden tarvitsemista raaka-aineista. Tärkeimmät vientimarkkinat ovat Yhdysvallat ja EU,
joihin Vietnamin viennistä menee noin 40 prosenttia. Vuonna 2015 Vietnamin vienti Euroopan Unioniin ylsi 31
miljardiin dollariin ja Yhdysvaltoihin 33,5 miljardiin, kokonaisviennin ollessa reilut 162 miljardia. Tavaraviennin
kasvu edellisvuoteen verrattuna oli vajaa kahdeksan prosenttia.
Suomen ja Vietnamin välinen kauppa jatkuu nousujohteisena
Suomen ja Vietnamin välinen kauppa nousi vuonna 2015 ensimmäistä kertaa yli 300 miljoonaan euroon. Kahdenvälisen kaupan kasvu edellisvuoteen verrattuna oli jopa 30 prosenttia. Suomen vienti Vietnamiin ylsi 108
miljoonaan euroon (2014: vajaa 80 miljoonaa) ja tuonti Vietnamista oli 194 miljoonaa (2014: 150 miljoonaa).
Potentiaaliinsa nähden kauppa on kuitenkin edelleen vaatimattomalla tasolla, ja suomalaisia yrityksiä on Vietnamissa hyvin vähän. Edustustoimistot ja myyntiagentit mukaan lukien päästään noin 75 yrityksen läsnäoloon.
Uutta aktiviteettia nähdään kuitenkin muun muassa it-alan eri sektoreilla, ja Vietnamissa käynnissä olevan
koulutusreformin myötä koulutusvientitoimijat jatkavat markkinoillepääsyponnistelujaan. Suomalaisille kulutustuotteille saattaisi olla paljonkin kysyntää, esimerkiksi puhdas ruoka, mutta tähän saakka nämä puuttuvat
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoilta lähes täysin.
Suomella on edelleen myös kehitysyhteistyötä Vietnamin kanssa. Perinteisillä kehitysyhteistyön sektoreilla,
kuten vesihuolto ja metsät, lahja-apu on kuitenkin päättymässä ja yhteistyön toivotaan jatkuvan kaupallisen
yhteistyön merkeissä. Vietnamissa pyritään mahdollisimman hyvin hyödyntämään kehitysyhteistyön myötä
luotua Suomen hyvää mainetta niin, että siirtyminen kaupalliseen ja muuhun molempia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti. Ulkoasiainministeriön yksityisen sektorin kehitysyhteistyöohjelmat Finnpartnership ja Beam sekä kahdenvälinen innovaatiokumppanuusohjelma IPP tukevat
Vietnamista kiinnostuneita yrityksiä sekä yhteistyön käynnistämistä vietnamilaisten yritysten kanssa. Uusi
korkotukiluottoinstrumentti PIF, Public Investment Facility, soveltuu myös hyvin käytettäväksi Vietnamissa.
Myös aikaisemmin korkotukiluottoprojekteja on ollut Vietnamissa runsaasti.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kommunistisessa yksipuoluevaltiossa Vietnamissa harjoitetaan oman määritelmänsä mukaan sosialistisesti
orientoitunutta markkinataloutta. Poliittisesta järjestelmästä huolimatta taloutta ohjaavat pitkälle markkinatalouden lainalaisuudet. Uudistuspolitiikka aloitettiin 30 vuotta sitten talouden ollessa katastrofaalisessa
tilassa. Vietnamin kehitystarina on sittemmin ollut huikea. Vuonna 1993 kaksi kolmesta vietnamilaisesta eli
vielä äärimmäisessä köyhyydessä, nyt enää alle kolme prosenttia. Vietnam on saavuttanut hyvin YK:n vuosituhattavoitteet, mitä tulee köyhyyden vähentämiseen sekä koulutuksen ja terveydenhuollon parantamiseen.
Maan kehitys- ja yhteiskuntapolitiikkaa ohjaavat tulevina vuosina Vietnamin hallituksen ja Maailmanpankin
yhteinen raportti Vietnam 2035 sekä sosioekonomisen kehityksen strategia 2016–20. Näissä molemmissa
korostetaan uudistusten nopeuttamista ja muun muassa kestävää talouskasvua. Tulevaisuuden visio - nostaa
Vietnam ylemmän keskitulon maaksi vuoteen 2035 mennessä - korostaa demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion ohella myös kestävää talouskasvua, ympäristön kestävyyttä, osaamisen kehittämistä, liiketoimintaympäristön parantamista ja parempaa kaupunkisuunnittelua.
Edellä mainitut tavoitteet kuvastavat Vietnamin nopean kehityksen tuomia haasteita. Talouskasvu ei jakaannu
tasaisesti ja tuloerot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat kasvussa. Nopea teollistuminen ja kaupungistuminen ovat merkinneet myös kasvavia ympäristöongelmia, muun muassa ilmansaasteiden lisääntymistä ja
ongelmia infrastruktuurissa, kuten vesi- ja jätehuollossa. Vietnamin talouskasvu ja kilpailukyky joutuu myös
uudenlaisten haasteiden eteen vapaakauppasopimusten tuoman kaupan ja talouden liberalisoinnin myötä.
Makrotalouden vakauden ohella maa tarvitsee jatkossa korkeammin koulutettua työvoimaa, tuottavuuden ja
kasvun laadun parantamista, kilpailukyvyn nostamista ja myös tasaisempaa tulojakoa, pystyäkseen vastaamaan kasvavaan ulkomaiseen kilpailuun. Toisaalta Vietnamin talouskasvu ja kaupungistuminen merkitsevät
ostovoimaisen ja laatutietoisen keskiluokan kasvua.
Uudet johtajat, tuttu politiikka
Poliittisesti Vietnam on vakaa, kommunistisen puolueen valta-asemaa kohtaan ei ole nähtävissä merkittäviä
uhkia lyhyellä ja keski-pitkällä aikavälillä. Puolueen legitimiteetti riippuu kuitenkin siitä, miten se pystyy vastaamaan tuleviin sosio-ekonomisiin haasteisiin. Talouden ja yhteiskuntapolitiikan hallitseminen tulee olemaan
ratkaisevaa puolueen tulevaisuuden kannalta. Taloudellisessa mielessä ideologia on jo nyt hyvin ”pragmaattista
sosialismia”. Yksilön vapauksien kannalta suuria parannuksia ei ole näköpiirissä. Puolueen ja yhteiskuntajärjestelmän vastaista kritiikkiä ei tulla sallimaan jatkossakaan. Vietnamin poliittinen johto vaihtui tammikuun
2016 puoluekokouksen jälkeen. Ehkä merkittävin muutos oli pääministeri Dungin syrjäyttäminen kokonaan
vallasta. Dungin kymmenvuotiseen valtakauteen henkilöityi Vietnamin uudistuspolitiikka ja avautuminen.
Dungiin henkilöityi myös puolueen sisäinen jako konservatiiveihin ja uudistusmielisiin. Konservatiivit veivät
nyt voiton. Vielä on aikaista sanoa, muuttuuko politiikan suunta ja miten. Joka tapauksessa voidaan arvioida,
ettei talouden isoissa linjauksissa tapahdu suuria muutoksia. Vietnam on vahvasti sitoutunut kansainväliseen
kauppajärjestelmään. Uudistusvauhdin ja toimeenpanon osalta voidaan odottaa hitaampaa tahtia.
Vahvoja kumppanuuksia joka ilmansuuntaan
Vietnamin ulkopolitiikkaa leimaa tällä hetkellä jännittyneet suhteet Kiinaan. Tämä johtuu Etelä-Kiinan meren
aluekiistasta. Kiina on Vietnamin pitkäaikainen aateveli ja läheinen talouskumppani. Kiina-suhteiden matalapaine osuu yhteen Vietnamin talouden avautumisen kanssa. Vietnam tasapainottaa Kiina-suhteitaan syventämällä yhteistyötä muiden kumppanien kanssa. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa Yhdysvaltoja, mutta myös
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Suomen ja Vietnamin välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus
Euroopan Unionia ja Kaakkois-Aasian alueen maita. Merkittävin kehityssuunta on suhteiden määrätietoinen
kehittäminen Yhdysvaltoihin.
EU on Vietnamin suurin lahja-avun antaja ja pitkäaikainen, rakentava kehityskumppani. Vuonna 2012 allekirjoitetun PCA-kumppanussopimuksen ratifiointiprosessi on loppusuoralla ja vapaakauppasopimuksen mahdollisimman tehokasta voimaantuloa pyritään aktiivisesti valmistelemaan.
Alueellisesti Vietnamin tärkein viitekehys on Kaakkois-Aasian maiden yhteisö ASEAN. Vietnam toivoisi ASEANista vahvempaa toimijaa, jotta se pystyisi paremmin haastamaan alueella Kiinaa. Venäjään Vietnamilla on
vahvat historialliset sekä kauppasiteet, ja Vietnam ei mielellään ota kantaa Venäjän ja lännen välisiin kiistoihin.

Sääntely-ympäristön kehitys
Vuosi 2015 oli Vietnamissa vapaakauppasopimusten vuosi, jolloin useat vapaakauppaneuvottelut saatettiin
päätökseen. Erityisesti Tyynenmeren kumppanuuden TPP:n sekä EU-Vietnam vapaakauppasopimusten myötä
Vietnam integroituu tiiviisti globaaliin vapaakauppajärjestelmään. Paitsi että vapaakauppasopimukset ovat
osa Vietnamin yleistä halua avata talouttaan, nähdään ne Vietnamin johdossa erittäin tärkeinä myös kotimarkkinoiden uudistuksien vetäjinä. Uudistuksia on helpompi toteuttaa, jos niille on selkeät, kirjatut vaatimukset.
Alueellisesti merkittävin kehitys viime vuosina on ASEANin yhteisön perustaminen vuoden 2015 lopussa.
Yhteisö perustuu kolmeen pilariin: poliittinen ja turvallisuusyhteisö, talousyhteisö, sekä sosiaalinen ja kulttuuriyhteisö. Konkreettisin näistä on talousyhteisö AEC (Asean Economic Community), jonka myötä pyritään
rakentamaan yhtenäinen markkina-alue ja kilpailukykyinen talousalue. Tavoitteena on myös integroituminen
globaaleille markkinoille.
Talousyhteisö ei kuitenkaan ollut voimaan astuessaan valmis, ja sen saattaminen loppuun voi hyvinkin viedä
vuosikymmenen. Parhaiten on edennyt integroituminen globaaleille markkinoille, kun taas yhtenäisen markkina-alueen rakentamisessa on eniten ongelmia. ASEAN pyrkii myös harmonisoimaan sen voimassa olevat
vapaakauppasopimukset kattavaksi alueelliseksi sopimukseksi (Regional Comprehensive Economic Partnership,
RCEP).
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Vietnamia huolestuttaa pärjääminen uusilla, avoimilla työvoima- ja palvelumarkkinoilla verrattain heikon
englanninkielentaidon vuoksi, ja uusia aloitteita kielitaidon parantamiseksi onkin jo käynnissä. AEC:n talousalueella asuu 620 miljoona ihmistä joista 60 prosenttia on alle 35-vuotiaita.
Vapaakauppasopimusten täytäntöönpano lähivuosien suururakka
EU:n sekä Tyynenmeren valtioiden kanssa neuvoteltujen vapaakauppasopimusten täytäntöönpano tulee
olemaan yksi lähivuosien merkittävimmistä harjoituksista. EU sai vapaakauppaneuvottelut Vietnamin kanssa valmiiksi joulukuussa 2015, ja sopimus on kunniahimoisin ja kattavin sopimus, jonka EU on toistaiseksi
neuvotellut kehitysmaan kanssa. Ennen kuin sopimus voidaan toimeenpanna, liittyy siihen kuitenkin vielä
paljon teknistä ja juridista valmistelutyötä sekä EU:ssa että Vietnamissa. Sopimuksen allekirjoittaminen voi
olla realistista vuonna 2017. EU tukee vahvasti Vietnamin valmistelutyötä sopimuksen voimaantulon edestä.
Suomi toivoo, että sopimus voidaan toimeenpanna mahdollisimman pian. Sopimus lisää Vietnamin toimintaympäristön ennakoitavuutta ja luo uusia markkinoillepääsymahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille.
Sopimuksessa EU ja Vietnam sopivat poistavansa tullit noin 99 prosenttia tavarakaupastaan. Ulkopuolelle jäävät tuotteet ovat joitakin maataloustuotteita, joihin tullaan soveltamaan tariffikiintiöitä. Kun sopimus astuu
voimaan, Vietnam poistaa tullit heti 65 prosentissa EU:n Vietnamiin suuntautuvalta vienniltä. Loppuihin sovelletaan eripituisia siirtymäaikoja, jotka ovat pisimmillään kymmenen vuoden pituisia. Suomen viennin kannalta
merkityksellisissä tullinimikkeissä on esiintynyt jopa 20–25 prosentin suuruisia tulleja. Kun tullien lähtötaso
on näin korkea, Vietnam tarvitsee tullien alentamiseen sopeutumisaikaa. Keskeisissä kone- ja laitevientimme
nimikkeissä onkin odotettavissa keskimäärin 3-7 vuoden pituisia siirtymäaikoja.
Julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen Vietnamissa on myös tärkeää, ja Vietnamin kanssa neuvotellun
lopputuloksen pohjana on hyödynnetty uudistettua WTO:n julkisten hankintojen sopimusta.
Vietnam Maailman kauppajärjestö WTO:ssa
Vietnam on ollut Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen vuodesta 2007 lähtien. Keskimääräinen sovellettu
tulli vuonna 2013 oli kymmenen prosenttia (maatalous 17, teollisuustuotteet 9). Tiettyihin tuotteisiin sovelletaan korkeita tulleja, kuten sokeri ja autot (100 prosenttia), viinit ja väkevä alkoholi (65 prosenttia), tupakka
(80–150 prosenttia). Vietnam soveltaa tariffikiintiöitä kananmuniin, sokeriin ja tupakkaan.
WTO:n palvelukauppasopimuksen mukaisia sitoumuksia Vietnam on tehnyt 11 pääsektorilla ja 110 alasektorilla. Käytännössä valtaosa palvelukaupan sektoreista on avattu ulkomaisille toimijoille. Vietnam on myös
ratifioinut WTO:n kaupan menettelyjä koskevan sopimuksen (Trade Facilitation Agreement, TFA). WTO:n riitojenratkaisuun Vietnam on turvautunut kolme kertaa ja kolmantena osapuolena se on ollut 22 kauppariidassa.
Huolimatta kaupan ja talouden vapautumisesta Vietnamin säätely-ympäristössä on vielä runsaasti parantamisen varaa. Maailmanpankin Doing Business – listauksessa Vietnam on sijalla 90, mikä on kolme pykälää
parempi sijoitus kuin edellisvuonna. ASEAN-maista Malesia yltää sijalle 18 ja Thaimaa 49. Transparency Internationalin korruptiorankinglistalla Vietnam on sijalla 112, ja maan vaikeaa ilmapiiriä kuvastaa myös sijoitus
Reporters Without Borders-järjestön lehdistönvapauslistalla: Vietnamin sijoitus on 175, eli sitä huonompi lehdistönvapaus on maailmassa ainoastaan Kiinassa, Syyriassa, Turkmenistanissa, Pohjois-Koreassa ja Eritreassa.
Vietnamin liiketoimintaympäristö kuitenkin parantuu, joskin hitaasti. Vietnam kärsii edelleen monimutkaisista
lupa- ja lisensointisäännöistä, korruptiosta, virkamiesten heikosta osaamisesta ja hitaudesta. Yritysten on hyvin
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vaikeaa saada viranomaisilta selkeää tietoa, ja maan sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutosten suunta
on vaikeasti ennakoitavissa.
Hyvän lainsäädäntökehityksen ohella tarvitaan myös tehokasta toimeenpanoa. Esimerkiksi 2015 kesällä voimaan tulleita muun muassa yritysten rekisteröintiä helpottavia lakeja ei ole vielä pystytty panemaan tehokkaasti täytäntöön. Valtionhallinto kuitenkin vakuuttaa, että yhden luukun periaate on edelleen tärkeä tavoite.
Uusien lakien pohjalta yrityksen rekisteröinti pitäisi onnistua kolmessa päivässä ja investointisertifikaatin saaminen tulisi kestää korkeintaan viisi päivää. Lisäksi ulkomaalaiset voivat investoida vapaasti kaikille sektoreille,
pois lukien eksplisiittisesti laissa kielletyille. Vanhan lain mukaan yritys pystyi lisäksi toimimaan ainoastaan
sillä sektorilla, jolle oli rekisteröitynyt. Uuden lain mukaan liiketoiminnan harjoittaminen eri sektoreilla on
vapaampaa.
Valtionyritykset, pankkisektori ja energian saatavuus huolestuttavat
Huolenaihelistan kestosuosikit, valtionyritykset ja pankkisektori, eivät ole myöskään kadonneet mihinkään.
Tappiota tuottavilla valtionyrityksillä on edelleen suhteettoman suuri rooli maan taloudessa ja yksityistämisponnistelut ovat olleet tukalia. Läpivietyjä yksityistämisprosesseja on kritisoitu ankarasti eivätkä ulkomaiset
yritykset ole päässeet halutulla tavalla niihin mukaan. Parempiin tuloksiin pääsemiseksi kansainväliset toimijat
painottavat nyt keskusteluissa Vietnamin johdon kanssa määrän sijasta prosessien laatua.
Pankkisektorin osalta järjestämättömiä lainoja on saatu jonkun verran poistettua pankkien taseista, mutta
koko sektori on edelleen epävakaalla pohjalla. Pankkeja on paljon, ne ovat suhteellisen pieniä ja niiden omistussuhteet hämäriä. Koko pankkisektorin digitalisointi on myös tulevaisuudessa välttämätön suururakka, johon sisältyy kaikki nettipankkisovelluksista ja elektronisista lompakoista joukkorahoitukseen. Ennen kuin näin
pitkälle päästään, pankit tarvitsevat myös parempia käteisvarojen hallinnointityökaluja.
Energian saatavuus, puhtaampi energiantuotanto, energiatehokkuus ja kansallisen sähköyhtiön monopoliasema ovat agendalla nousevia keskusteluaiheita. Maataloustuotteiden laatuongelmat, ammattikoulutuksen
heikkous, ja heikko kotimainen yrityskenttä ovat muita huolenaiheita. Vietnamin kasvavasta budjettivajeesta ja valtionvelasta voi myös tulevaisuudessa muotoutua ongelma, vaikka ne eivät vielä hälyttävällä tasolla
olekaan. Vietnamin veronkantokyky on heikko ja investointitarpeet massiiviset. Ulkomailta yritetään haalia
mahdollisimman paljon pääomaa, mutta sääntelypuutteet, korruptio ja raskas byrokratia rajoittavat rahavirtoja. Ulkomaiset investoinnit olivat kuitenkin kasvussa myös viime vuonna ja ne ovat Vietnamin taloudelle
erittäin tärkeitä.
Vuodesta toiseen jatkuvia ongelmia ovat myös tekijänoikeudet ja rahoitusvaikeudet. Lisäksi erityisesti valmistusteollisuutta huolestuttaa useat uudet kustannuksia nostavat säännöt. Vietnamin työvoimakustannukset
ovat edelleen kilpailukykyisiä, mutta verrattuna alueen muihin maihin Vietnamilla on esimerkiksi hyvin tiukat
ylityörajoitukset, mikä haittaa toiminnan joustavuutta. Myös sosiaaliturvamaksujen peruste muuttuu ja aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi minimipalkkaa nostetaan yli 12 prosentilla.
Kotimainen yrityskenttä globaalin integraation heikoin lenkki
Edellä mainittuja ongelmia korostavat erityisesti ulkomaiset yritykset. On myös huomattavaa, että heikoin
yritysjoukko on pienet vietnamilaisfirmat. Vietnamilaiset yritykset ovat edelleen miltei kokonaan globaalien
arvoketjujen ulkopuolella. Yritykset ovat suurimmaksi osin mikroyrityksiä eivätkä edes pk-luokkaa. Vietnam
on vauhdilla integroitumassa globaaliin kauppaverkostoon, mutta kotimarkkinoilla ei ole vielä edes syntynyt

156

Vietnam

kunnollista linkkiä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten välille. Alihankintaketjut maassa ovat heikkoja, ja
paljon komponentteja tuodaan ulkomailta. Integraatio globaaliin talouteen tarkoittaa myös välttämättä lisää kilpailua, ja tässä kilpailussa vietnamilaisyritykset eivät pärjää, mikäli eivät pysty parantamaan laatua ja
osaamista. Vietnam on esimerkiksi edelleen merkittävä maatalousmaa, ja erityisesti ruoantuotannon osalta
laatu-asiat korostuvat yhä enemmän. Lisääntyvä huomio ruokaturvallisuuskysymyksiin on globaalisti kasvava
trendi ja Vietnamin pitää hyväksyä kansainväliset standardit ja testit, mikäli haluaa merkittävästi kasvattaa
ruokatuotteiden vientiä.
Julkisiin investointeihin tarvitaan lisää rahaa
Vietnamin arvioidaan tarvitsevan 50 miljardin dollarin investoinnit infrastruktuurihankkeisiin vuoteen 2020
mennessä. Tähän maa tarvitsee ehdottomasti rahaa myös ulkomailta ja yksityiseltä sektorilta, jonka vuoksi
PPP-projektien (Public Private Partnership) sääntelyä pyritään kehittämään. Vietnam toivoo pystyvänsä houkuttelemaan enemmän ulkomaista pääomaa julkisiin projekteihin. Tärkeinä pidettyjä sektoreita ovat esimerkiksi
terveydenhuolto (sairaalat, terveyskeskukset), vesi- ja jätehuolto, liikenneratkaisut ja koulutussektori. Investointeja haetaan myös uusien materiaalien, uusien energialähteiden, metalliteollisuuden, kemikaalien, korkean
teknologian, bioteknologian, informaatioteknologian, ja konepajateollisuuden tuotantoon.

Yleisarvio
Vietnamin kasvuvauhti ja kehityssuunnitelmat tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja –toimijoille. Vietnam 2035 raportti ja sosioekonomisen kehityksen strategia vuosille 2016–20
tähtäävät maan nostamiseen ylemmän keskitulon maaksi. Tämä edellyttää koulujärjestelmän uudistamista,
kilpailukyvyn kasvattamista, innovoivaa yrityskenttää, parempaa kaupunkisuunnittelua ja ympäristökestävyyden lisäämistä (kuten esimerkiksi vesi- ja jätehuolto).
Suomella on tarjottavana maailmanluokan osaamista Vietnamin kasvuhaasteisiin. Toisaalta monet muutkin
ovat huomanneet Vietnamin potentiaalin ja kilpailu markkinaosuuksista on kiristymässä. Onnistuneet vientiponnistelut edellyttävät pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa sekä yleensä myös läsnäoloa. Tiiviimpi
yhteistyö suomalaistoimijoiden kesken toisi myös kilpailuedun. Laajempi sektorikohtainen tarjonta tehostaisi
suomalaisosaamisen markkinointia ja sen houkuttavuutta kovan kilpailun markkinoilla.
Suomen myönteinen maakuva pitkäaikaisen kehitysyhteistyön ja yli 40 vuotta jatkuneiden diplomaattisuhteiden ansiosta tarjoavat hyvät lähtökohdat kahdenvälisten suhteiden kehittämiselle kohti vahvempaa kaupallis-taloudellista yhteistyötä. Tämä edellyttää myös korkean tason suhteiden tiivistä ylläpitoa, muun muassa
vierailuvaihdon muodossa.
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ISRAEL
ISRAEL
Pääkaupunki .............................................................................................................Jerusalem
Väkiluku ...........................................................................................................................8,0 milj.
BKT ..................................................................................................................... 298.9 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................34,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 2.5 %
Inflaatio...............................................................................................................................- 0.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 2.5 % | 27.3 % | 70 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 5.6 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................92.1 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Dynaaminen ja innovatiivinen Israel sijaitsee strategisesti Euroopan, Aasian, ja Afrikan solmukohdassa. Liiketoimintaympäristönä Israel on Lähi-idän länsimaisin maa ja pitkälle EU:n
sisämarkkinoihin integroitunut. Israelin koulutettu työvoima ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri
ja vastikään löydetyt maakaasuvarannot varmistavat, että Israel tulee jatkamaan talouskasvun
tiellä. Israelin markkinoilla on edelleen runsaasti kasvupotentiaalia ja kysyntää suomalaisosaamiselle. Infrastruktuurihankkeiden ja perinteisten vientialojemme ohella erityisesti cleantechin
ja elintarvikkeiden parissa voi avautua uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös mielenkiinto
Suomea kohtaan matkailumaana on kasvussa. Israelin riskipääomamarkkinat ovat maailman
vilkkaimmat, mikä on mahdollisuus suomalaisille start-up-yrityksille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Israel on avoin kehittynyt markkinatalous ja OECD:n jäsen. Vuonna 2015 Israelin bruttokansantuotteen kasvu
oli 2,5 prosenttia, joka on hiukan alhaisempi kuin edellisinä vuosina. Israel saa kiittää talouskasvusta kasvanutta
kotimaista kulutuskysyntää. Tälle vuodelle odotetaan 2,8 prosentin kasvua. Työttömyys on laskenut jo pitkään
ja on vain noin 5,3 prosenttia. Vuonna 2015 inflaatio oli negatiivinen jo toista vuotta. Israelin talouden perusta,
kuten muissakin kehittyneissä talouksissa, on vahvasti palvelusektorissa, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa
bruttokansantuotteesta. Teollisuus vastaa hiukan alle kolmasosasta ja maatalous on vain muutamia prosentteja bruttokansantuotteesta.
Israelin sisämarkkinat ovat rajalliset ja se onkin vientivetoinen talous. Vienti vastaa noin kolmasosaa kokonaistuotannosta. Pitkälle jalostetut tuotteet vastaavat noin 80 prosenttia kokonaistavaraviennistä. Elektroniikka- ja tietokonevälineet, lääkeaineet, sähköiset koneet ja laitteet, kemikaalit ja ilmailuteknologia ovat tärkeimmät tuoteryhmät. Vähemmän jalostetuista tuotteista tärkeimmät tuoteryhmät ovat elintarvikkeet ja tekstiilit. Israel on myös
yksi maailman timanttikaupan keskuksista. Tämä nostaa kauppavaihtoa huomattavasti mutta timanttikauppa
ei ole lisäarvonäkökulmasta kovinkaan merkittävää Israelin taloudelle ja se jätetään usein tilastojen ulkopuolelle.
Israelilla ei ole perinteisesti ollut omasta takaa raaka-aineita ja kauppatase on ollut negatiivinen johtuen
suuresta raaka-aineiden ja energian tuonnista. Tämä tulee kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa johtuen
2000-luvulla löydetyistä suurista maakaasuvarannoista, joiden odotetaan tekevän Israelista tulevaisuudessa
energian nettoviejän.
Talouden- ja kauppapolitiikan neuvonantaja Alon Gold ja korkeakouluharjoittelija Thomas Jansson työskentelevät
Suomen Tel Avivin suurlähetystössä.
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Haifan satamassa kontit siirretään suomalaisilla nostureilla.
iStock.com/ArtRadio
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Vuonna 2015 Israelin vienti laski 3,1 prosenttia useita vuosia jatkuneen nousun jälkeen. Tuonti kasvoi 0,6 prosenttia. EU on Israelin suurin kauppakumppani ja se edustaa 29 prosenttia viennistä ja 38 prosenttia tuonnista. Aasia, joka edustaa 25 prosenttia viennistä ja 24 prosenttia tuonnista, kipusi ensimmäistä kertaa toiseksi
suurimmaksi kauppakumppaniksi ohi Yhdysvaltojen, joka vastaa 24 prosentista viennissä ja 14 tuonnista.
Sekelin arvostuksen nousu suhteessa euroon johti euroalueen viennin 11 prosentin laskuun. Tätä kompensoi
16 prosentin viennin kasvu Aasiaan. Israelin hallitus panostaa vahvasti talous- ja kauppasuhteiden vahvistamiseen Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, kanssa, ja sen merkityksen Israelin kaupalle voi odottaa kasvavan
tulevaisuudessa edelleen.
Israel noudattaa maltillista talouspolitiikkaa. Budjettialijäämä oli kaksi prosenttia vuonna 2015. Israelin valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut jo pitkään ja on noin 65 prosenttia. Rahapolitiikka on
linjassa matalan koron ympäristön kanssa ja ohjauskorko on tällä hetkellä 0,1 prosenttia. Israelin keskuspankki
on ilmoittanut jatkavansa alhaisen koron strategiaa ainakin vuoteen 2017.
Israel on panostanut innovaatiotoimintaan ja maa houkuttelee paljon ulkomaalaisia investointeja. Israelin
valtteja ovat koulutettu työvoima ja yrittäjämyönteinen ilmapiiri. Monet luokittelevat Israelin start-up ekosysteemin maailman parhaaksi. Israeliin tehdäänkin eniten riskipääomasijoituksia per capita maailmassa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna OECD maiden korkeimpia,
noin 3,9 prosenttia vuonna 2015 (sisältää vain siviilimenot). Noin puolet tästä tulee ulkomaalaisina investointeina monikansallisilta yrityksiltä. Yli 40 monikansallisella yhtiöillä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan
keskus Israelissa.
Suomen ja Israelin välinen kauppa
Suomella on positiivinen kauppatase Israelin kanssa. Israel on Suomelle Lähi-idän kolmanneksi tärkein vientimaa Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien jälkeen. Kokonaisvienti oli vuonna 2015 noin 175 miljoona euroa ja
tuonti noin 80 miljoonaa euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen Suomen vienti Israeliin kasvoi kolme prosenttia
ja tuonti neljä prosenttia, mutta maiden välinen kauppavaihto vaihtelee suuresti vuosittain.
Noin kaksi kolmasosaa Suomen viennistä tuli puu- ja paperituotteista, jonka jälkeen seuraavaksi suurin tuoteryhmä on koneet ja laitteet joka edustaa voin viidesosaa kokonaisviennistä. Noin puolet Israelin tuonnista
Suomeen muodostui koneista ja laitteista, etupäässä tieto- ja viestintäteknologiasta. Seuraavaksi suurimmat
tuontiryhmät olivat elintarvikkeet ja kemianteollisuuden tuotteet, jotka edustivat molemmat noin kuudesosaa
kokonaistuonnista.
Suomen maakuva Israelissa on hyvä. Suomi tunnetaan korkeatasoisesta koulutusjärjestelmästä, tasa-arvosta,
korkeiden teknologioiden ja innovaatioiden osaamisesta ja siitä että olemme eksoottinen ja turvallinen matkailukohde. Israelissa onkin suomalaisyritysten näkökulmasta paljon käyttämätöntä potentiaalia. Tämä koskee
erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ja cleantechin sektoreita. Israelilaisten matkailu Suomeen ja erityisesti
Lappiin on ollut viime vuosina vahvassa nosteessa. Markkinointipanostuksilla tätä voidaan vielä lisätä huomattavasti ja laajentaa myös muualle Suomeen. Israelin elintarvikemarkkinoiden aukeaminen saattaa luoda
mahdollisuuksia suomalaisille elintarviketuottajille.
Israel voi toimia myös ponnahduslautana Yhdysvaltojen, Aasian ja Afrikankin markkinoille. Suomalaisten startup yritysten kannattaa pyrkiä näkymään ja toimimaan Israelissa Israelin riskipääomamarkkinoiden suuruuden
takia. Myös Israelin tulevia suuria investointeja infrastruktuuriin kannattaa pitää silmällä.
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Vain rajallinen määrä suomalaisyrityksiä on läsnä Israelin markkinoilla. Nokia on näistä tunnetuin ja sillä on
tutkimus- ja kehittämiskeskus Israelissa. Paikallinen fitness-yritys Prescor on osa Amer Sportsia ja Israelilainen
hissivalmistaja Isralift on osa Kone konsernia. Kaikilla suurimmilla metsäyhtiöillä on paikalliset edustajat Israelissa. Myös Konecranes, Metso ja Planmeca toimivat Israelissa. Jotkin suomalaiset kulutustavaramerkit kuten
Fiskars, Suunto ja Nokian Renkaat ovat edustettuina Israelissa. Finnair operoi Tel Avivin ja Helsingin välillä kaksi
kertaa viikossa talvisin ja neljä kertaa viikossa kesäisin.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Lähi-idän monimutkainen geopoliittinen tilanne ja Israelin ja Palestiinan välinen konflikti leimaavat Israelin
sisä- ja ulkopolitiikkaa, mutta eivät vaikuta Israelin talouden tai talouspolitiikan suureen linjaan. Viime vuosina
sosiaaliset ja talouskysymykset, erityisesti korkeat elinkustannukset, ovat saaneet enenevissä määrin huomiota
poliittisessa keskustelussa.
Nykyisellä pääministeri Benjamin Netanyahun neljännellä hallituksella on vain 61 paikkaa Knessetin 120 paikasta, eivätkä ennenaikaiset vaalit eivät ole Israelissa harvinaisuus. Konsensus talouskysymyksistä on kuitenkin
varsin laaja ja Israelin voi odottaa tulevaisuudessakin jatkavan markkinaliberaalia talouspolitiikkaa.
Huolimatta suhteellisen ripeästä talouskasvusta Israelia vaivaa alhainen tuottavuus sisämarkkinoilla, erityisesti energia- ja elintarviketuotannossa ja pankkisektorilla. Tämän takia Israelissa on OECD-maihin verrattuna
korkeat elinkustannukset. Vuoden 2011 laajojen mielenosoitusten jälkeen sisämarkkinoita on yritetty avata
asteittain kilpailulle.
Israelissa on kohtalaisen vahvat instituutiot, joskin yksittäisiin poliitikkoihin kohdistuneet korruptioskandaalit
ovat vaikuttaneet kansalaisten luottamukseen päättäjiä kohtaan. Israelissa on kuitenkin toimiva ja riippumaton oikeuslaitos. Israelissa tuloerot ovat suuria ja köyhyys on OECD-maista toiseksi yleisintä. Alhainen tulotaso
ja köyhyys vaivaavat erityisesti arabivähemmistöä ja ultraortodoksijuutalaisia. Israelin talouskasvu on viime
vuosina ollut ensimmäistä kertaa sisämarkkinoiden kulutuskysynnän kasvun varassa. Tämän takia valtionvarainministeriö on hiljattain alkanut keskittämään enemmän resursseja köyhyyden poistamiseen.
2000-luvun alusta Israelissa on tehty maakaasulöytöjä, joihin kuuluvat merkittävät Tamarin ja Leviathanin
maakaasuesiintymät. Erityisesti Levithanin, jonka arvioidaan olevan suurin löydetty merenalainen kaasuesiintymä maailmassa tällä vuosikymmenellä, hyödyntäminen on herättänyt laajaa poliittista keskustelua muun
muassa valtion roolista ja markkinoiden säätelystä. Yhteistyö energiasektorilla on Israelille myös mahdollisuus
lähentyä naapurivaltioiden kanssa. Kaasuesiintymien hyödyntäminen tulee vaatimaan mittavia investointeja
infrastruktuuriin, joista voi löytyä liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Vuoteen 2020
mennessä aiotaan aukaista myös kaksi uutta satamaa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Israel on avoin talous joka kuuluu WTO:hon ja GATT:iin. Israelilla on yli kymmenen kahdenvälistä vapaakauppakauppasopimusta muun muassa Yhdysvaltojen, EU:n, EFTA:n, Mercosurin, Kanadan, Meksikon ja Kolumbian
kanssa. Egyptin ja Jordanian kanssa sillä on QIZ-sopimus (Qualifying Industrial Zone). Tämän lisäksi löytyy useita
kauppaan liittyviä sopimuksia muun muassa sijoittamisen, verotuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla.
Vapaakauppasopimusneuvottelut ovat käynnissä myös Euraasian unionin kanssa. Mitkään vapaakauppasopimukset eivät kata palveluita.
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Suomen ja Israelin välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Israel kuuluu Euroopan naapuruspolitiikan (ENP, European Neighborhood Policy). Laillisen perustan Euroopan
unionin ja Israelin suhteille antaa EU-Israel kumppanuussopimus vuodelta 2000. Tämä sopimus loi vapaakauppa-alueen Israelin ja EU:n välillä ja on johtanut Israelin talouden suureen integroitumiseen Euroopan unionin
sisämarkkinoihin. Tämän jälkeen useat muut kauppasopimukset ovat lisänneet Israelin ja EU:n välisen kaupan
vapautumista. Vuonna 2013 voimaan tullut ACCA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of
Industrial Products) sopimus mahdollistaa EU-alueella hyväksyttyjen lääkeaineiden maahantuonnin ilman
erillistä hyväksyntää. Neuvottelut sopimuksen laajentamista painekomponentteihin ja sairaalainstrumentteihin ovat käynnissä.
Israel on mukana useissa EU-ohjelmissa, kuten Horizon2020. EU ( ja kansainvälinen yhteisö laajasti, mukaan
lukien YK) tunnustaa Israelin valtioalueeksi vuoden 1967 sotaa edeltäneen aselepolinjan sisäpuolisen alueen.
Tämä rajaa siirtokunnat EU:n ja Israelin välisen yhteistyön ulkopuolelle.
Vuonna 2013 allekirjoitetun EU-Israel Open Skies -sopimuksen tarkoitus on avata Israelin ilmailumarkkinoita
asteittain vuoteen 2018 mennessä. Maatalouden saralla EU ja Israel ovat hiljattain solmineet kaksi sopimusta
joiden tarkoitus on avata maataloustuotteiden markkinoita, mutta näiden sopimusten täytäntöönpanosta
neuvotellaan edelleen. Myös Suomen ja Israelin kauppasuhteita määrittää EU-Israel-kumppanuussopimus.
Tämän lisäksi Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet kaksoisverotukseen ja teolliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät sopimukset.
Israelissa toimiminen ja yrityksen perustaminen on kohtalaisen vaivatonta. Israelissa yrityksen (LLC) perustaminen vaatii vain ilmoituksen kaupparekisteriin ja veroviranomaisille. Vuonna 2016 alusta yritysvero Israelissa
laskettiin 25 prosenttiin 26,5 prosentista. Ulkomaalaiset yritykset jotka toimivat Israelissa on vapautettu veronmaksusta lukuun ottamatta passiivisen tulon sektoreilla kuten asuntosijoittamisesta. Arvonlisäveroa laskettiin
prosenttiyksiköllä 17 prosenttiin vuonna 2016. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat joissain tapauksessa verovähennyskelpoisia Israelilaisille veronmaksajille. Patenttikäytännöissä Israel käyttää PCT (Patents Cooperation Treaty) standardeja, mutta vasta OECD liittymisen jälkeen patenttikäytännöt ovat olleet yhdenmukaisia.
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Työn yksikkökustannukset ovat Israelissa alhaisemmat kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta korkeammat
kuin kehittyvissä talouksissa. Minimipalkka on noin 1100 euroa ja keskipalkka noin 2150 euroa. Yksityisellä
sektorilla työskentelevän koulutetun työvoiman palkat ovat kuitenkin jo hyvin lähellä länsimaista tasoa.
Liiketoimintaluvan saaminen Israelissa edellyttää monesti vain muodollisten ympäristöehtojen täyttämistä,
kuitenkin energia-, kemian- ja elintarviketeollisuudessa kriteerit ovat tiukempia. Viime vuosina ympäristöministeriö on alkanut soveltamaan enenevissä määrin EU-standardien mukaisia IPCC-käytäntöjä, joka mahdollisesti aukaisee liiketoimintamahdollisuuksia cleantechin saralla.
Israelissa on useita lakeja joiden tarkoitus on edesauttaa investointeja ja Israel kohtelee ulkomaalaisia ja kotimaisia investointeja samalla tavalla. Investointeihin on mahdollista saada 20 prosenttia tukea valtiolta ja
myös verohelpotuksia käytetään houkuttelukeinona. Tekesillä ja Israelin sisarorganisaatiolla MATIMOP:lla on
sopimus joka mahdollistaa yhteistyön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Käynnissä on useita valtiollisia
ohjelmia jotka etsivät monikansallisille yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita Israelin kasvuyrityksistä. Tämä
on mahdollisuus myös suomalaisyrityksille.
EU-Israel-kumppanuussopimukseen perustuen Israelin ja EU:n välillä ei ole merkittäviä kaupanesteitä tai tullitariffeja lukuun ottamatta joitakin maatalous- ja ruokatuoteryhmiä. Osana pyrkimyksiä laskea elinkustannuksia Israelin valtionvarainministeriö on kuitenkin aloittanut toimet Israelin elintarvikemarkkinoiden avaamiseksi
laajemmin tuontihyödykkeille. Äskettäin valtionvarainministeriö määräsi tullivapaat kiintiöt muun muussa
liha- ja maitotuotteille, viinille, oliiviöljylle ja vihanneksille. Näistä kiintiöistä käsin israelilaistukkurit voivat
toimia yhteistyössä ulkomaalaisten tuojien kanssa.
Elintarvikkeiden tuonnissa on kuitenkin huomioitava Israelin kosher-säädökset. Israelin päärabbinaatti on ainoa organisaatio joka voi antaa kosher-sertifikaatteja tuontielintarvikkeille. Liha ja maitotuotteiden kohdalla
edellyttää sertifikaatin saaminen usein tuotantoprosessin suoraa valvontaa päärabbinaatin toimesta. Kuivaelintarvikkeiden kohdalla prosessi on yksinkertaisempi ja monesti päärabbinaatin ulkomaalainen rabbi voi antaa
tuontisertifikaatin. Eläinten hyvinvointiin kiinnitetään myös Israelissa huomiota ja Knessetissä on käsittelyssä
muun muassa turkistuotteiden tuonnin kieltävä lakiesitys.
Vaikka Israel on avoin markkinatalous johon kohdistuu merkittävää ja kasvavaa tuontia, on Israelissa edelleen
joitakin rakenteellisia tuonninesteitä. Näistä suurimmat liittyvät maahantuontiprosesseihin, standardeihin
ja tiedon läpinäkyvyyteen. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) kilpailuraportin mukaan tehoton valtiollinen byrokratia on suurin kaupan este Israelissa. Standardit ovat Israelissa monesti tiukempia
kuin EU-alueella, eivätkä ne nojaa tuojan omaan ilmoitukseen niiden noudattamisessa tai hyväksyttämisessä
ennen tuontia. Monesti myös tarvittavat tiedot prosesseista on saatavilla vain hepreaksi. Esimerkiksi ISI (Israeli
Standard Institute), joka valvoo standardeja monella tuontialalla (muun muassa elektroniikka kemikaalit, lelut
ja tekstiilit) ei tunnista alkuperämaiden standardeja lainkaan vaan asettaa erikseen omat itsenäiset standardinsa joka tuoteryhmälle. Sama pätee muun muassa terveysministeriöön joka valvoo elintarvikkeiden tuontia.
Israel hyväksyy useiden suojautumiskeinojen käytön muun muussa polkumyyntiä vastaan. Toimeenpano kuuluu valtiovarainministeriön vastuulle ja on WTO- ja GATT-sopimusten mukaista. WTO:n mukaan Israel on yksi
ahkerimmista polkumyynniltä suojautujista.
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Yleisarvio
Israelin talous tulee pysymään kasvu-uralla ja erityisesti Aasian kauppa tulee tulevaisuudessa lisääntymään.
Israelin talouskasvu on kuitenkin siirtynyt yhä enemmän kotimaisen kulutuksen varaan. Israel on alueensa
vakain valtio, jossa liiketoimintaolosuhteet ovat hyvin ennakoitavissa. Kotimaan markkinoiden ohella Israel voi
toimia ulkomaalaisille yrityksille myös siltana kolmansiin maihin, esimerkiksi Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan.
Israelissa on suomalaisyritysten näkökulmasta paljon käyttämätöntä potentiaalia ja maamme hyvää mainetta
voisi hyödyntää enemmänkin. Israelin valttikortteja tulevaisuudessa tulevat edelleenkin olemaan koulutettu
työvoima ja erinomainen innovaatioekosysteemi. Vaikka Aasian merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa,
tulee Euroopan unioni jatkossakin olemaan Israelin tärkein kauppakumppani. Useimmilla toimialoilla Israelin
teollisuus on täysin integroitunutta EU:n sisämarkkinoihin.
Israel pyrkii jatkuvasti yhdenmukaistamaan normejaan ja standardejaan Euroopan unionin kanssa. Tätä prosessia sekä suuria tulevia investointeja infrastruktuuriin kannattaa seurata. Myös elintarvikesektorin avaaminen
saattaa tarjota liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Myöskään Israelin myönteistä asennetta
ulkomaalaisia investointeja kohtaan sekä suuria riskipääomamarkkinoita ei kannata unohtaa.
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ALGERIA
ALGERIA
Pääkaupunki ........................................................................................................................Alger
Väkiluku ........................................................................................................................ 39,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 175.1 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................14,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 3%
Inflaatio................................................................................................................................. 5.1 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ..........10.3 % | 46% |43.7 %
Työttömyysaste ................................................................................................................... 11%
Kaupungistumisaste .....................................................................................................70.7%
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Algerian talouskasvu on jatkunut kolmen prosentin tuntumassa öljyn hinnan laskusta huolimatta suuren valuuttavarannon ja budjetin tasausrahaston turvin. Pitemmällä tähtäimellä Algerian
hallitus pyrkii hankkimaan eväitä kasvulle enenevässä määrin öljysektorin ulkopuolelta. Lähivuosina hallitus kuitenkin turvaa maksukykynsä säilymisen ja hankkeiden rahoituksen ottamalla velkaa. Suomen Algerian viennin arvo laski vuonna 2015 15 prosentilla. Määrä supistui
arvoa vähemmän, koska suuri osa supistumisesta johtui vientihintojen laskusta. Muun muassa
Suomelle tärkeän sahatavaran vienti ei laskenut määrällisesti juuri lainkaan. Sen osuus on yli
puolet Suomen Algerian viennistä. Algerian kehitys on myös jatkossa tuonnin varassa. Maan
teollisen tuotannon kehittämisen vauhdittuminen lisää suomalaisyritysten mahdollisuuksia.
Vientiä voidaankin kasvattaa ja monipuolistaa nykyisestään.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Algerian talouskasvu jatkui vuonna 2015 tasaisena suuren valuuttavarannon ja budjetin tasausrahaston turvin
huolimatta öljyn hinnan romahtamisesta. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi Algerian talouskasvun
olleen 3,7 prosenttia. Kehitykseen myötävaikutti se, että hallitus ryhtyi talouden sopeutustoimiin vasta syksyllä
2015. Näin toimet eivät vielä ennättäneet vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen. Lisäjoustoa Algeria sai suuresta
epävirallisesta sektorista, jonka kooksi on arvioitu jopa 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Inflaatiovauhdiksi ennakoidaan noin 4,8 prosenttia. Työttömyysaste nousi yli 11 prosenttiin. Kansainvälinen valuuttarahasto
odottaa talouskasvun säilyvän tänä vuonna matalalla tasolla valtion talouden sopeutustoimien seurauksena.
Inflaatiovauhdiksi ennakoidaan yli neljää prosenttia.
Öljyn hinnan romahduksen vaikutukset näkyivät selvimmin Algerian ulkoisessa taseessa ja valtion talouden alijäämän kasvuna. Algerian kauppatase kääntyi ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen selvästi alijäämäiseksi.
IMF on arvioinut vaihtotaseen vajeen nousseen lähes 16 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Myös valtion
talouden vaje kaksinkertaistui noin 16 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nämä katettiin budjetin tasausrahaston sekä suuren valuuttavarannon turvin. Valuuttavaranto kattaa edelleen yli kahden vuoden tuonnin.
Ennen öljyn hinnan romahdusta Algerian valuuttavaranto oli maailman kahdeksanneksi suurin. Algerian hallitus joutuu tulevina vuosina tasapainottamaan julkista taloutta ja ulkoisia taseitaan, mikä heikentää talouden
kasvupotentiaalia. Maailmanpankin arvion mukaan kaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen ja öljysektorin
ulkopuolisen talouden kasvu tulevat pitämään kasvua yllä.
Lähetystöneuvos Tapani Kivelä toimii Team Finland -koordinaattorina Suomen Alger’n suurlähetystössä.

165

Algeria

Hallitus pyrkii ohittamaan öljyn hintataantuman kotimaisen lainanoton turvin
Hallitus on päättänyt ryhtyä julkisen talouden sopeutustoimiin. Nämä näkyvät muun muassa energian ja
polttoaineiden hintojen nousuna subventioiden vähentämisen takia. Subventioiden karsimista on sitouduttu
jatkamaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi hallitus on ottanut käyttöön tuontilupajärjestelmän, joka toistaiseksi
kattaa vain kolme tuotetta (autot, betonin ja harjateräksen). Tavoitteena on vähentää tuontia ja saada ulkomaisia yrityksiä siirtämään tuotantoaan Algeriaan sekä suojella Algerian omaa tuotantoa. Tämän lisäksi hallitus
rahoittaa budjettivajetta kotimaisella lainanotolla. Se laski liikkeelle huhtikuussa 2016 3-5 vuoden pituisen
kasvuobligaatiolainan. Kerätyillä varoilla on määrä rahoittaa kasvuinvestointeja, kuten satamat ja rautatiet,
teollisuusalueet, osallistava asuntorakentaminen ja maatalouden kasteluverkoston kehittäminen. Lisäksi valtiollinen öljy-yhtiö ja energiayhtiö aikovat rahoittaa investointejaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden
kautta kehitysrahoituslaitosten tuella. Hallitus on avannut ovea myös projektirahoitukselle pienempien valtion
yhtiöiden yksityistämiseen liittyvien tuotannollisten uudistusten rahoittamiseksi yhteistyössä kotimaisten ja
ulkomaisten kumppanien kanssa.
Ulkomaiset investoinnit Algeriaan ovat kääntyneet viime vuosina laskuun. Vuonna 2012 ulkomaiset investoinnit olivat 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2014 ne putosivat puoleen ja olivat enää 1,5 miljardia
Yhdysvaltain dollaria. Kansainvälisissä arvioissa tämän on arvioitu johtuvan Algerian hallinnossa meneillään
olevasta siirtymäkaudesta ja Algerian investointiympäristöön liittyvistä haasteista. Investointeja pyritään helpottamaan investointilain uudistuksella, mutta tältä osin olennaisinta sääntöä eli kotimaisen enemmistöomistuksen vaatimusta (51- 49) ei poisteta.
Algeria houkuttelee parhaillaan investointeja tuontia korvaavaan kokoonpanoteollisuuteen. Renault avasi Algeriaan ensimmäisenä autonvalmistajana kokoonpanotehtaan vuoden 2014 lopulla. Sen lisäksi muun muassa
Volkswagen, Peugeot, Fiat ja keskeiset eurooppalaiset kuorma-autojen valmistajat tulevat rakentamaan Algeriaan autojensa kokoonpanotehtaan. Kiinalaiset ovat ilmoittaneet seuraavansa eurooppalaisten esimerkkiä.
Ulkomaankauppa
Öljyn ja kaasun myynnistä saatavien tulojen romahtaminen oli merkittävin muutos vuoden 2015 ulkomaankauppatilastoissa. Kun vielä vuonna 2014 öljyn keskihinta oli noin 100 Yhdysvaltain dollaria, oli se vuonna 2015
59 Yhdysvaltain dollaria. Tänä vuonna hinta on toistaiseksi ollut vielä tätäkin alhaisempi. Algerian viennin arvo
laski vuonna 2015 yli 40 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös öljysektorin ulkopuolisen viennin arvo laski.
Kokonaisvienti jäi arvoltaan reiluun 37 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Tuonnin arvo laski puolestaan noin 51
miljardiin Yhdysvaltain dollariin edellisvuoden 58 miljardista. Kauppataseen vaje oli näin vajaat 14 miljardia
Yhdysvaltain dollaria. Öljyn ja kaasun osuus vientituloista oli noin 94 prosenttia.
Tilannetta helpotti Algerian kannalta tuontihintojen lasku, mikä johtui raaka-aineiden ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen laskusta. Niinpä tuonti ei laskenut määrällisesti viime vuonna kovin paljon eräiden
kulutustavaroiden, kuten autojen, tuontia lukuun ottamatta.
Kiina nousi vuonna 2015 selvästi suurimmaksi Algerian tuontimaaksi. Kiinan tuonti oli lähes 60 prosenttia
suurempaa kuin Ranskan tuonti. Kiinan tuonti säilyi edellisvuotisella tasolla samaan aikaan, kun Ranskan tuonti
laski lähes 15 prosenttia. Tästä huolimatta yli puolet Algerian tuonnista tulee edelleen EU:n alueelta. Viennissä
EU:n osuus on noin 70 prosenttia öljyn ja kaasun viennin ansiosta. Kiinan osuus tuonnista oli 16 prosenttia ja
Ranskan reilut 10 prosenttia.
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Algeria ei pysty vuosikymmenen loppuun mennessä kasvattamaan merkittävästi öljyn ja kaasun vientiään
muun muassa kasvavan kotimaisen kulutuksen takia. Pelkästään kapasiteetin pitäminen nykyisellään vaatii
huomattavia investointeja. Kaasun osalta on tavoitteena kasvattaa kapasiteettia 15 prosentilla, mutta suuri osa tästä menee kasvavan kotimaisen kysynnän tarpeisiin sekä lisääntyvässä määrin vanhenevien öljy- ja
kaasukenttien paineistamiseen tuotannon ylläpitämiseksi. Kaasua riittänee vähän myös viennin kasvattamiseen, mutta öljyn vientikapasiteetin ei uskota merkittävästi kasvavan vielä tällä vuosikymmenellä. Tämän takia
merkittävä vientitulojen kasvu jää riippuvaiseksi öljyn hinnan kehityksestä.
Investoinnit ovat esillä myös Algerian ja EU:n välisissä assosiaatiosopimuksen uudelleen tarkasteluneuvotteluissa, koska Algeria katsoo, että se ei ole saanut EU-maista riittävästi investointeja. Toistaiseksi ulkomaiset
tuotannolliset investoinnit ovatkin jääneet pieniksi. Nyt hallitus pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan tähän.
Uudeksi teollisuuspoliittiseksi prioriteetiksi on noussut tuontia korvaavan teollisuuden luominen. Pitemmällä
tähtäimellä tavoitteena on myös viennin kasvattaminen, mutta tämä edellyttää Algerian kansantaloudelta
syvällisempien rakenteellisten muutosten toteuttamista. Ensi vaiheessa suurin vientipotentiaali on maataloustuotteilla, minkä takia Algerian keskeisenä tavoitteena EU:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on maataloustuotteiden EU-viennin helpottaminen.
Suomen ja Algerian väliset taloudelliset suhteet
Viime vuosina nopeasti lisääntyneen Algerian vientimme arvo kääntyi vuonna 2015 laskuun. Kokonaisvientimme arvo oli 172 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Viennin arvon lasku vastasi
muiden EU-kumppaneiden viennin laskua. Puutavara säilytti asemansa tärkeimpänä vientituotteenamme.
Sen viennin arvo laski vajaalla 10 prosentilla, mutta määrällisesti se ei laskenut juuri lainkaan vientihintojen
laskun takia. Puutavaran osuus viennistä oli 57 prosenttia, koneviennin 24, paperin ja kartongin 10 prosenttia.
Tuonti laski lähes kolmanneksella edellisvuodesta. Sen arvo oli 80 miljoonaa euroa osaltaan öljyn hinnan laskun seurauksena. Raakaöljyn osuus tuonnista oli 81 prosenttia ja epäorgaanisten kemikaalien 19 prosenttia.
Kauppataseen ylijäämää kertyi reilut 92 miljoonaa euroa. Algeria on Egyptin jälkeen Suomen toiseksi suurin
kauppakumppani Pohjois-Afrikassa.
Merkittävin suomalaisinvestointi Algeriaan on toistaiseksi Sampo Rosenlewin leikkuupuimuritehdas. Tehtaasta
on tullut näkyvä käyntikortti suomalaisille Algerian markkinoilla, kun teollisten investointien edistämisestä on
öljyn hinnan laskun myötä tullut entistäkin tärkeämpää. Myös muut suomalaisyritykset tutkivat parhaillaan
investointimahdollisuuksia Algeriassa. Suomalaiset ovat olleet mukana käynnistämässä 4G-LTE–hankkeita.
Internet–yhteyksien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Mobiili- ja kiinteitä liittymiä on jo 40 miljoonaa, mikä
luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikkiaan Algeriassa on edustettuna 25 suomalaisyritystä. Nokian asema Algerian markkinoilla on vahvistunut entisestään Alcatel-Lucentin oston myötä.
Suomen ja Algerian välillä on neuvoteltu valmiiksi maa- ja metsätaloussektorin yhteistyömuistiot, joiden
avulla pyritään parantamaan alan suomalaisyritysten markkinoille pääsyn edellytyksiä. Muistiot on määrä
allekirjoittaa Suomen maa- ja metsätalousministerin Algerian vierailun yhteydessä myöhemmin tänä vuonna. Maatalouden kehittäminen on Algerian hallituksen keskeisimpiä prioriteetteja ja tarjoaa mahdollisuuksia
myös suomalaisille. Suomen Team Finland–palvelukokonaisuudesta vastaa Algeriassa suurlähetystö. Finpron
Madridin toimisto tarjoaa lisäksi palvelujaan Algeriaan pyrkiville suomalaisyrityksille. Algeria avaa Helsingissä
suurlähetystön vuonna 2016, mikä helpottaa kanssakäymistä ja viisumin hankintaa.

167

Algeria

Suomen ja Algerian välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa

Osuus kokonaisviennistä %

300

0,4

250
0,3

200
150

0,2

100
0,1

50
0

2011

2012

2013

2014

2015

0,0

Lähde: Tullihallitus
Algerian tarjoamat mahdollisuudet
Algeria tarjoaa lähivuosina mahdollisuuksia öljy- ja kaasusektorilla, maataloudessa, satamainfrastruktuurin
kehittämiseen liittyvissä hankkeissa, voimasektorilla, vesisektorilla ja teknologiasektorilla mukaan lukien erilaiset sovellukset. Lisäksi kaivostoiminta ja metallien jalostus, petrokemian teollisuuden kehittäminen ja rakennusteollisuus sekä terveys- ja koulutussektori ovat potentiaalisesti suomalaisyrityksiä kiinnostavia kohteita.
Uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta koskevat hankkeet saattavat tarjota entistä parempia mahdollisuuksia. Algerialla on ollut meneillään uusiutuvan energian käyttöä koskeva ohjelma jo vuodesta 2011 lähtien,
mutta täytäntöönpano on ollut hidasta. Nyt öljyn hinnan laskun myötä toiminta on saanut lisäpontta. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus olivat esillä myös toukokuussa 2016 EU:n ja Algerian välillä järjestetyssä
energia-alan foorumissa. EU on pyrkinyt myötävaikuttamaan eurooppalaisten yritysten toimintaedellytysten
parantamiseen energiasektorilla. Algerian tavoitteena on yli kymmenkertaistaa uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämän vuoden kuluessa maan tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia 343 MW:n verran uusien hankkeiden valmistumisen myötä. Hankkeiden
avulla tavoitteena on saavuttaa 400 MW:n taso uusiutuvan energian tuotantokapasiteetissa tämän vuoden
loppuun mennessä.
Menestyminen Algerian markkinoilla edellyttää sitoutumista ja hyvien kontaktien luomista. Läsnäolo markkinoilla on tärkeää. Suomalaisyrityksiä Algeriassa edustavat niiden algerialaiset kumppanit. Onnistuneen markkinoille tulon kannalta on suositeltavaa tehdä riittävän laaja taustakartoitus ennen maahan tuloa. Lisäksi toimivat
paikalliset kontaktit ja suhteet ovat ennakkoedellytys menestyksellisen toiminnan kannalta. Suhdeverkoston
tulisi kattaa niin oman alan toimijat kuin hallinto. Toiminnan pitkäjänteisyys on tärkeää. Algeria on Maailmanpankin tilaston mukaan yksi maailman haasteellisimmista toimintaympäristöistä. Se sijoittui tämän vuoden
toimintaympäristötilastossa sijaluvulle 163. Tästä huolimatta kaikki keskeiset kansainväliset yritykset ovat maassa läsnä. Hallituksen talouden monipuolistamispyrkimykset lisäävät suomalaisyritysten mahdollisuuksia, koska
tämä on omiaan lisäämään kysyntää sektoreilla, joilla suomalaisyrityksillä on osaamista ja tuotteita tarjottavana.

168

Algeria

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Algeria on presidenttivaltainen maa, jonka johtavana puolueena on koko itsenäisyyden ajan ollut itsenäisyystaistelijoiden perustama FLN (Front de libération nationale). Se oli ainut sallittu puolue 1980-luvun lopulle
saakka. Monipuoluejärjestelmään siirtymisen jälkeen se on ollut johtava puolue. Se on muodostanut hallituksia
90-luvulta lähtien sitä tukevien pienempien puolueiden kanssa. Keskeisin FLN:n apupuolue on 90-luvun lopulla
perustettu RND (Rassemblement National Démocratique), jonka jäsenistöön kuuluu paljon hyvin koulutettuja
teknokraatteja. Presidentillä on vahvat valtaoikeudet. Poliittisen jatkuvuuden takaajana toimii vahva puolustuslaitos ja turvallisuusjärjestelmä.
Poliittisen järjestelmän vakaudesta on osoituksena se, että järjestelmä on säilyttänyt asemansa Algerian
itsenäistymisestä lähtien. Sille ei ole tällä hetkellä näkyvää uhkaa. Sen jatkuvuuden ovat turvanneet maan
öljy- ja kaasutulot. Epävakautta on ilmennyt lähinnä silloin, kun öljyn hinta on ollut alhaalla. Toistaiseksi
maan suuret varannot mahdollistavat hallitukselle riittävät resurssit sosiaalisen vakauden ylläpitämiseksi.
Tarvittaessa on mahdollisuus ottaa velkaa myös ulkomailta, koska hallituksella ei ole käytännöllisesti katsoen
lainkaan ulkomaista velkaa ja valtion velkaantumisaste on vain noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta. Algeria elää parhaillaan poliittista siirtymäkautta. Tämä on kiihdyttänyt sisäpoliittista keskustelua. Lehdistössä on arvioitu kulissien takaisen valtataistelun presidentti Bouteflikan seuraajan löytämiseksi
olevan käynnissä. Seuraavat presidentin vaalit ovat viimeistään vuonna 2019. Tämä saattaa hidastaa talousja sisäpoliittisten päätösten tekemistä.
Tilanne Pohjoisen rannikon asutuskeskuksissa on säilynyt vakaana. Sosiaalisten levottomuuksien mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois. Myös terrorismin uhka on Algerian naapurimaiden kriisien
vuoksi kasvanut, vaikka tilanne onkin toistaiseksi ollut hallituksen hallinnassa. Toistaiseksi terroristien toiminta on rajoittunut maan raja-alueiden tuntumassa oleville vuoristoseuduille ja maan keskiosien vuoristoon, missä sitä on esiintynyt jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Liikkumisrajoituksia ei ole voimassa
muualla kuin rajojen läheisyydessä ja öljy- ja kaasukentillä sekä eräillä vuoristoalueilla, missä armeijan
miesvahvuutta on lisätty.
Paine Algerian hallitusta kohtaan syvällisten talousreformien käynnistämiseksi on kasvanut öljyn hinnan romahduksen myötä. Nykyisessä sisäpoliittisessa tilanteessa ei ole odotettavissa, että hallitus panisi täytäntöön
kovin nopeita muutoksia, sillä kansallisen konsensuksen rakentaminen tarvittavien muutosten ympärille on
haastavaa. Algeriassa säädettiin vuoden 2016 alussa uusi perustuslaki, joka tarjoaa mahdollisuuden poliittisen järjestelmän aiempaa demokraattisemmalle kehittämiselle. Presidentin toimikaudet rajoitettiin laissa
uudestaan korkeintaan kahteen. Nykyinen presidentti on ollut vallassa vuodesta 1999 lähtien. Perustuslain
täytäntöönpano on paljolti poliittisen tahdon ja siihen liittyvien päätösten varassa. Tämän takia perustuslain
muutosten todellista vaikutusta on ennenaikaista arvioida.

Sääntely-ympäristön kehitys
Algeria käy parhaillaan WTO-jäsenyysneuvotteluja. Neuvotteluilla on vahvat liittymäkohdat Algerian talouden
rakenneuudistuksiin. WTO-jäsenyys merkitsisi Algerialle tärkeän askeleen ottamista kohti maan integroitumista maailman talouteen. Jäsenyys edellyttää kuitenkin Algerialta perustavaa laatua olevan talouspoliittisen
lähestymistavan muuttamista tuontivetoisesta resurssitaloudesta kohti monipuolisempaa maailman kauppajärjestelmään integroitunutta tuotanto- ja palvelutaloutta.
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Öljyn hinnan romahduksen myötä WTO-neuvottelut eivät ole Algerian kauppaministerin mukaan juuri nyt
kauppapoliittinen prioriteetti. Hän totesi huhtikuussa 2016, että WTO:hon liittyminen ei kiinnosta tällä hetkellä
Algeriaa. Algerian ensisijaisena tavoitteena on EU:n ja Algerian välillä vuonna 2005 voimaan tulleen assosiaatiosopimuksen tarkistaminen nykyistä paremmin Algerian etuja palvelevaksi. Algeria katsoo, että sopimus on
toistaiseksi hyödyntänyt yksipuolisesti EU:ta, koska Algeria ei ole saanut EU-maista toivomiaan investointeja.
Lisäksi Algeria ei pysty hyödyntämään sopimuksen tarjoamia tullietuja, koska sen vienti koostuu pääasiassa
raakaöljystä ja maakaasusta. EU:n kanssa sovittava uudistettu järjestely muodostaa ministerin mukaansa perustan myös WTO:n neuvotteluprosessin jatkolle.
Algerian ja EU:n väliset neuvottelut assosiaatiosopimuksen tarkistamisesta alkoivat keväällä 2016. Samaan aikaan EU:n ja Algerian välillä on määrä jatkaa neuvotteluja EU:n naapuruuspolitiikan toteuttamiseen liittyvästä
toimintaohjelmasta. EU ja Algeria eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen toimintaohjelmasta vuosikausia jatkuneista neuvotteluista huolimatta, koska Algeria ei hyväksy sopimukseen liittyviä EU:n asettamia vaatimuksia.
Algeria toivoo, että naapuruuspolitiikan uudelleen arvioinnin myötä EU:n asettamista sopimuksiin liittyvästä
poliittisesta ehdollistamisesta olisi helpompi sopia.
EU on Algerian ylivoimaisesti suurin kauppakumppani. Yli puolet Algerian tuonnista tulee EU:n alueelta ja
viennissä EU:n osuus on yli 70 prosenttia. Assosiaatiosopimuksen mukaan EU:n ja Algerian välillä on määrä
päästä vapaakauppaan vuoteen 2020 mennessä.
Ulkomaankaupan uudet rajoitukset
Öljyn hinnan laskun seurauksena Algeria on ottanut käyttöön ulkomaankauppaan ja sen maksuliikenteeseen
liittyviä uusia rajoituksia. Keskeisimmät näistä rajoituksista ovat seuraavat:
Huhtikuussa 2015 tulivat voimaan uudet autojen varustevaatimukset. Autojen maahantuonti romahti vaatimusten täytäntöönpanoon liittyvien epäselvyyksien ja viiveiden takia noin 200 000 auton tuntumaan.
Elokuun alussa 2015 keskuspankki laski pankkien remburssirahoituksen limiittiä 25 prosenttiin aiemmasta.
Tämän seurauksena tuojat saattavat joutua odottamaan remburssin avaamista, jos pankin limiitit ovat lähellä.
Samalla remburssien käytön valvontaa tiukennettiin. Tammikuussa 2016 tuli voimaan tuontilupajärjestelmä.
Alkuvaiheessa tuontilupajärjestelmän piiriin kuuluvat autot, harjateräs ja betoni. Hallitus on toistaiseksi myöntänyt kiintiöt tälle vuodelle 83 000 auton tuonnille. Lisäksi on asetettu yhden miljardin Yhdysvaltojen dollarin
arvomääräinen limiitti. Myös EU:n assosiaatiosopimuksen tullienalennuksiin liittyvien tariffikiintiöiden alaisten maataloustuotteiden kaupassa siirryttiin lupajärjestelmään, jossa tuontilupia jaetaan tuojille lähtökohtaisesti aiemman tuonnin volyymin perusteella. Assosiaatiosopimuksen mukaisiin tariffikiintiöihin ei puututa.
15.3.2016 otettiin käyttöön remburssikauppaan liittyvä ennakkolupajärjestelmä, jossa tuojien on rekisteröidyttävä elektroniseen tietopankkiin ennen remburssin avaamista.
Ulkomaisten yritysten käyttämistä yhteistoimistoista annettiin uudet aiempaa tarkemmat säännökset vuoden
2015 lopulla. Samalla toimistojen perustamisehtoja tiukennettiin. Tavoitteena on muun muassa estää yhteystoimistojen käyttäminen investointeihin liittyvien algerialaista enemmistöomistusta koskevien rajoitusten
ja ulkomaalaisten toimintaa rajoittavien säännösten kiertämiseksi.
Algerian keskuspankki on kiristänyt tuonnin ja siihen liittyvän maksuliikenteen valvontaa muun muassa laittomaan valuutan siirtoon liittyvän ylilaskutuksen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi.
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Algeria siirtyy viimeistään syksyllä 2016 kahdeksannumeroisesta tullitariffista kymmenennumeroiseen tullitariffiin. Siirtyminen on ollut vireillä vuodesta 2012 lähtien. Muutoksen täytäntöönpano on saanut lisäpontta
öljyn hinnan romahduksesta. Uutta tariffia on määrä käyttää yhtenä keinona kotimaisen teollisuustuotannon
suojelemiseksi, koska kymmennumeroinen tariffi mahdollistaa erisuuruisen tullin käyttämisen teollisuuden
raaka-aineeksi menevältä tavaralta ja jälleenmyyntiin menevältä tavaralta.
Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksesta on luovuttu lain muutoksen myötä. Algeriassa säädetään vuonna 2016 lisäksi uusi investointilaki, joka yksinkertaistaa menettelytapoja. Algerialaisen enemmistöomistuksen
vaatimuksesta ei kuitenkaan luovuta.
Joulukuussa 2016 säädettiin uusi julkisia hankintoja koskeva laki, johon sisältyvät säädökset kotimaisten
hankintojen suosimisesta ulkomaisten kustannuksella. Laki ei koske valtionyhtiöitä, jotka noudattavat omia
hankintasääntöjään. Uuden lain täytäntöönpano-ohjeita ei ole toistaiseksi annettu, joten sen vaikutuksia on
toistaiseksi vaikea arvioida.
Algerian liiketoiminta- ja sääntely-ympäristö on uusien rajoitusten myötä heikentynyt. Maailmanpankin tilastossa Algeria on pudonnut vuoden 2014 jälkeen 189 maan joukossa lähes kymmenen sijaa alemmaksi. Vuoden
2016 listauksessa Algerian sijaluku on 163. Uusiin säännöksiin sisältyy määrällisesti enemmän rajoituksia
kuin helpotuksia. Toisaalta tuontilupajärjestelmä koskee toistaiseksi vain muutamaa tuotetta. Taustalla on
autojen tuonnin räjähdysmäinen kasvu ja maahantuojien pakottaminen investoimaan tuontia korvaavaan
kokoonpanoteollisuuteen. Betonin ja teräksen osalta pyritään antamaan tilaa kasvavalle kotimaiselle betonin
tuotannolle ja vuonna 2018 alkavalle harjateräksen ja terästankojen tuotannolle. Lisäksi halutaan suojella
maan varsin nopeaa vauhtia hupenevaa valuuttavarantoa.
Vastapainona rajoituksille hallitus pyrkii käynnistämään laajoja talousreformeja. Ministerit ovat puhuneet
näiden puolesta laajoilla maakuntamatkoillaan. Myös EU pyrkii tukemaan Algeriaa reformien toteuttamisessa. Algerialla ei ole varaa kovin merkittäviin tuonnin rajoitustoimiin, koska maan talous on edelleen hyvin
tuontiriippuvainen eikä korvaavaa kotimaista tuotantoa vielä ole olemassa. Toisaalta öljyn hintakehitys tulee
sääntelemään Algerian tuonnin tasoa. Hinnan pysyminen alhaalla lisää painetta sopeutustoimiin, joilla voi
olla vaikutuksia kaupan ja investointien sääntelyyn. Assosiaatiosopimuksen tarkastusneuvotteluilla on oma
merkityksensä sääntely-ympäristön kehitysnäkymien kannalta. Algeria haluaa EU:lta lisäetuja, joiden vastapainona se saattaa olla valmis pidättymään jatkorajoitustoimista tai lieventämään jo päättämiään toimia sekä
kehittämään toimintaympäristöä nykyistä avoimempaan suuntaan.
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Yleisarvio
Öljyn hinnan romahduksesta huolimatta Algerian talouskasvu on säilynyt kolmen prosentin tuntumassa. Valuuttavaranto on edelleen korkealla tasolla. Lisäksi vähävelkaisuus mahdollistaa vajeiden rahoittamisen velalla.
Öljyn hinnan lasku on tehnyt talouden rakenneuudistuksista entistä ajankohtaisempia. Reformien tiellä edetään kuitenkin varovasti. Etusijalla ovat tuontia korvaava teollisuus ja tuonnin rajoittaminen sekä varovainen
subventioiden vähentäminen. Energiasektorilla uusiutuvan energian toivotaan lisäävän kaasun vientikapasiteettia. Öljyn hinta tulee säilymään merkittävimpänä talouspolitiikan suuntaa määräävänä tekijänä. Velan
avulla vähennetään reformipaineita ja turvataan hallituksen maksuvalmius.
Algeria on edelleen kiinnostava vientimaa suomalaisyrityksille. Talouden rakenteen monipuolistaminen lisää
yritystemme vientimahdollisuuksia. Liiketoimintaympäristö on Algerian markkinoiden suurimpia haasteita.
Hyvät suhteet korostuvat toimintaedellytysten luojana. Algerian talouden suurimmat lyhyen ja keskipitkän
aikavälin riskit liittyvät öljyn hintakehitykseen. Pitkällä tähtäimellä poliittiset reformit ja talouden välttämättömien rakenneuudistusten toteuttaminen ovat ratkaisevia. Sukupolvenvaihdos maan johdossa lisää epävarmuutta ja luo odotuksia uudista mahdollisuuksista, mikä saattaa näkyä yhteiskunnallisena liikehdintänä ja
hidastaa poliittista päätöksentekoa.
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ARABIEMIRAATIT
YHDISTYNEET
ARABIEMIIRIKUNNAT
Pääkaupunki ............................................................................................................Abu Dhabi
Väkiluku ...........................................................................................................................5,8 milj.
BKT ..................................................................................................................... 339.1 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................67,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 3%
Inflaatio................................................................................................................................. 3.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 0.7 % | 49.4 % |49.8 %
Työttömyysaste ...................................................................................................2.4 % (2001)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................85.5 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Arabiemiirikuntien talous on jatkanut kasvua haasteista huolimatta. Vaikka öljyn hinta on romahtanut ja joitakin suuria hankkeita on lykätty, Abu Dhabi ja Dubai ovat pitäneet kiinni pitkän
tähtäimen suunnitelmistaan. Uusin avaus on nousta merkittäväksi terveysturismin kohteeksi
vuoteen 2021 mennessä. Tuolloin maan itsenäistymisestä tulee kuluneeksi 50 vuotta. Valtio on
vielä nuori, ja sen kehitys on tapahtunut valtavalla vauhdilla. Tulevaisuuden keskeisiksi menestystekijöiksi nähdään talouden monipuolistaminen, koulutustason nosto ja tietopohjaisen
talouden rakentaminen. Arabiemiraatit on varteenotettava markkina suomalaisten yritysten
kansainvälisen toiminnan laajentamiseen. Menestyminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Arabiemiirikunnat on maailman seitsemänneksi suurin öljyntuottaja. Vaikka öljyn hinta on painunut historiallisen alhaalle ja kurittanut monia öljyntuottajamaita, hallitus on pystynyt jatkamaan kunnianhimoisia kehittämissuunnitelmiaan. Economic Intelligence Unit (EIU) arvioi, että talous kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2015.
Kasvun ennustetaan hidastuvan vielä jonkin verran muutaman seuraavan vuoden aikana, mutta palaavan noin
kolmen prosentin tasolle vuosina 2019–2020. Taustalla on osin öljyntuotantokapasiteetin kasvu. Arabiemiraattien tavoitteena on nostaa öljyntuotanto 3,2 miljoonaan tynnyriin päivässä vuoden 2017 loppuun mennessä.
Arabiemiraatit on seitsemästä emiirikunnasta muodostuva liittovaltio. Valtaosa öljystä sijaitsee Abu Dhabin
alueella ja Abu Dhabin osuus maan taloudesta on noin kaksi kolmasosaa. Valtio on pyrkinyt määrätietoisesti
vähentämään riippuvuutta öljystä monipuolistamalla taloutensa pohjaa. Talouden suojana ovat puskurit kuten
mittavat valuuttavarannot ja alhainen velkataso.
Arabiemiirikunnat jatkaa edelleen ajattelua vuosikymmenissä, ei kuukausissa tai vuosissa, totesi hiljattain Abu
Dhabin sijoitus- ja kehitysyhtiön Mubadalan johdossa toimiva Khaldoon Khalifa Al Mubarak. Kaksi vaurainta
emiirikuntaa, Abu Dhabi ja Dubai, tähtää kumpikin alueellisiksi kaupan, logistiikan ja turismin keskuksiksi. Niillä
kummallakin on ollut jo pitkään omat pitkän tähtäimen suunnitelmansa. Hiljattain Dubai julkisti vuoteen
2021 ulottuvan terveydenhuollon strategian ja tavoitteen tulla Lähi-idän terveysturismin keskipisteeksi, joka
houkuttelisi 500 000 ihmistä vuodessa.

Riitta Swan toimii suurlähettiläänä ja Eveliina Saarinen lähetystösihteerinä sekä Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Abu Dhabissa. Jukka Hahlanterä on Finpron Lähi-idän aluejohtaja.
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Investoinnit rakentamiseen ja teollisuuteen jatkuvat, mikä pitää yllä muun kuin öljysektorin kasvua. Esimerkiksi
Abu Dhabissa on meneillään kaksi valtavaa projektia: lentokentän laajennus ja ydinvoiman rakentaminen.
Dubai on puolestaan ilmoittanut lisäävänsä investointeja infrastruktuuriin. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä
kaupunki valmistautuu isännöimään vuoden 2020 Maailmannäyttelyn. Noin puolet Arabiemiraattien budjetista on varattu koulutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaaliseen kehitykseen ja julkisiin palveluihin. Koulutussektorille kohdistetaan jopa 21 prosenttia vuoden 2016 kokonaisbudjetista. Koska öljyn hinnan ennakoidaan
pysyvän alhaalla, hallitus joutuu harkitsemaan tasapainottavia toimia. On todennäköisempää, että tämä näkyy
hankkeiden hidastumisena ja irtisanomisina kuin maan omille kansalaisille kohdistettujen mittavien etujen
heikentämisenä. Esimerkiksi suunnitelmat raideverkoston laajentamisesta laitettiin alkuvuodesta jäähylle, kun
hallituksen omistama Etihad Rail ilmoitti, että se lykkää seuraavaa tarjouskilpailua. Kyseessä on 40 miljardin
Yhdysvaltain dollarin projekti. Ilmoitus tuli muutama viikko sen jälkeen kun yrityksessä toteutettiin merkittäviä
irtisanomisia.
Arabiemiirikunnat hyötyy vakaasta toimintaympäristöstä, sillä se on yksi konfliktiherkän alueen vakaimpia
maita. Monen yrityksen alueellinen toimisto on Dubaissa. Sijainti korostuu myös nyt, kun Iran on pääsemässä
mukaan kansainväliseen kauppaan. Onkin odotettavissa, että Iranin pakotteiden poistuminen hyödyttää Arabiemiraatteja. Vuonna 2014 vienti Iraniin vastasi 11:tä prosenttia kaikesta Arabiemiraattien viennistä (pois
lukien öljysektorin). Vienti Iraniin ohitti jopa Intian, joka on ollut pitkään suurin vientimarkkina. On myös huomionarvoista, että Arabiemiraateissa asuu 400 000 iranilaista. Toisaalta Iranin tulo öljymarkkinoille vaikuttaa
Arabiemiirikuntien kannalta negatiivisesti öljynhintaan. Samoin maiden poliittisissa suhteissa on nähtävissä
epävakautta etenkin Saudi-Arabian ja Iranin vastakkainasettelun takia.
Arabiemiraatit tarjoaa lukuisia 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 ja koulutuksen alueilla. Selkeitä suomalaiseen osaamiseen soveltuvia alasektoreita ovat erityisesti ehkäisevä terveydenhuolto, terveydenhuollonlaitteet ja sairaalatekniikka, jätevesien käsittely, puhtaan veden saatavuuden varmistaminen, jätteistä
saatavan energian ratkaisut ja uusiutuva energia. Näiden lisäksi myös sähköisiin palveluihin liittyvät tuotteet,
sekä erilaiset digitalisaatioon liittyvät hankkeet, suomalaisen koulutuksen erityisratkaisut, koulukonseptit ja
opettajankoulutus tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille.
Arabiemiraatit on Saudi-Arabian jälkeen Suomen toiseksi suurin vientikohde Lähi-idän alueella. Vienti on
pitkällä aikavälillä ollut tullitilastojen mukaan laskussa, mutta kauppalukuja voi pitää lähinnä suuntaa-antavina. Tämä johtuu muun muassa suomalaisyritysten tuotannon siirtymisestä kolmansiin maihin. Vuonna
2015 Suomen vienti Arabiemiraatteihin oli 258,5 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi prosenttia vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Eniten vietiin erilaisia koneita ja laitteita sekä paperia, pahvia ja niistä valmistettuja
tuotteita. Vuonna 2015 Arabiemiraattien osuus Suomen kokonaisviennistä oli puoli prosenttia. Suomen tuonti
Arabiemiraateista on suhteellisen pientä, noin 18,7 miljoonaa euroa. Tuonnin prosentuaalinen kasvu oli kuitenkin merkittävä vuonna 2015, noin 74 prosenttia. Suomi ei ole ostanut öljyä tai kaasua Arabiemiraateista.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien asukkaat identifioituvat ennen kaikkea arabeiksi, sitten sukunsa mukaan ja
sen jälkeen uskontonsa mukaan.
Valtio koostuu seitsemästä emiirikunnasta: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al
Quwain ja Ajman. Kaikilla emiirikunnilla on oma hallitsijansa. Emiirikuntien hallitsijat muodostavat hallitsijoiden neuvoston (Supreme Council of Rulers). Neuvosto valitsee presidentin, pääministerin ja korkean oikeuden
tuomarit sekä hyväksyy pääministerin valitseman hallituksen. Valta on kuitenkin pitkälti Abu Dhabin ja Dubain
hallitsijoiden käsissä. Abu Dhabin Al Nahyan perheellä on hallussaan presidentin virka, kun taas Dubain Al
Maktoum -suvulla on pääministerin paikka. Nykyinen presidentti vuodesta 2004 saakka on Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, joka nousi presidentiksi isänsä sheikki Zayedin ”kansakunnan perustaja, kansakunnan isä” jälkeen.
Sheikki Zayed toimi presidenttinä maan itsenäistymisen alusta, vuodesta 1971 saakka. Nykyinen presidentti,
sheikki Khalifa on tosin ollut poissa julkisuudesta jo useamman vuoden ajan. Käytännössä hänen tehtäviään
hoitaa Abu Dhabin kruununprinssi Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Hallituksen muodostavat ministerit ja ministerilistatut valtiosihteerit (Minister of State). Helmikuussa 2016
uudistettuun hallitukseen valittiin vähemmän ministereitä kuin aiemmin, jotta pystyttäisiin tehostamaan hallitustyöskentelyä. Hallitukseen nimitettiin myös ihan uudet onnellisuus-, suvaitsevaisuus- ja nuorisoministerit.
Nuorisoministeriksi valittiin 22-vuotias nainen, minkä tarkoituksena oli korostaa naisten ja nuorten tärkeyttä.
Keskeisimmät ministerinsalkut ovat kuitenkin Al Nahyan- ja Al Maktoum -sukujen hallussa.
Arabiemiraattien parlamentissa (National Federal Council) on 40 paikkaa, ja sen roolia voidaan pitää lähinnä neuvoa-antavana. Puolet edustajista valitaan vaaleilla, joissa vain osalla kansalaisista on äänioikeus (noin 220 000 äänioikeutettua). Puolet parlamentista nimitetään suoraan. Edelliset parlamenttivaalit järjestettiin syksyllä 2015, ja
äänestysprosentti jäi alle 35:n. Vaikka äänioikeutta ei ole kaikilla, sen asteittainen laajentaminen on suunnitelmissa.
Valtasuvut ovat onnistuneet pitämään kansan tyytyväisenä, eikä ilmassa näyttäisi olevan mitään vakavaa
heidän valtaansa kohdistuvaa uhkaa. Hallitsijat ovat luoneet kuvan itsestään kansan isinä, jotka kuuntelevat
kansalaisia ja välittävät heistä. Esimerkiksi kun Jemenissä kaatui lukuisia emiraattisotilaita, kävivät hallitsijat
henkilökohtaisesti jokaisen kaatuneen perheen luona esittämässä suruvalittelunsa. Kansan hyväksyntä, luottamus ja tyytyväisyys on ostettu myös rahalla ja korostamalla perinteistä hallintomallia, jossa kansalaisilla on
mahdollisuus tavata hallitsijoita ja kertoa näille huoliaan. Maassa ei ole sallittu poliittisia puolueita eikä ammattiyhdistysliikettä. Maassa ei myöskään ole näkyvää oppositiota. Kansalaisliikkeet ovat heikkoja ja tiukassa
hallituksen valvonnassa.
Kriittisiä ääniä ei siis juurikaan kuulu, mutta pinnan alla kytee. Tiedotusvälineet eivät esitä kritiikkiä hallitsijoita
kohtaan. Mahdollinen kritiikki taltutetaan heti alkumetreillä ja valvontakoneisto toimii hyvin. Uusi myönteinen
avaus ihmisoikeusasioissa tehtiin vuonna 2015, jolloin järjestettiin ensimmäinen EU:n ja Arabiemiirikuntien
välinen epävirallinen ihmisoikeustapaaminen. Tätä tietä tultaneen jatkamaan.
Televisio ja radio ovat valtion omistuksessa kuten myös pitkälti lehdistö, mutta kansainvälisiä radio- ja TV-kanavia voi seurata ja ulkomaisia lehtiä on hyvin saavavilla. Useilla mediayhtiöillä, kuten CNN:llä ja BBC:llä, on
omat toimistonsa Dubaissa. Internet ja sosiaalinen media ovat laajasti käytössä, ja sosiaalisen median suosio
on huomattu myös hallinnossa ja hallitsijasuvuissa. Pääministeri ilmoitti suorassa twitter-keskustelussa kansalaisten kanssa uuden hallituksen nimityksistä ja niiden perusteista. Sopimattomaksi katsottuja nettisivustoja
kuitenkin estetään poliittisten, uskonnollisten ja kulttuuristen syiden vuoksi.
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Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien itsenäistymisestä tulee vuonna 2021 kuluneeksi 50 vuotta. Valtio on vielä
nuori ja sen kehitys on tapahtunut valtavalla vauhdilla. Itsenäistymisen aikoihin Abu Dhabissa ja Dubaissa
oli vain muutamia rakennuksia, nyt kaupungit ovat pilvenpiirtäjien valtakuntia. Muutos on ollut nopea myös
väestöpohjan suhteen. Arvioidaan, että noin 10–15 prosenttia väestöstä on emiraatteja ja muut lähinnä Aasiasta tulleita vierastyöläisiä. Vierastyöläisiä on jokaisella yhteiskunnan tasolla suurista yritysjohtajista kotitaloustyöntekijöihin. Alemman koulutustason tehtävissä toimivien siirtotyöläisten asema on ongelmallinen ja
heidän oikeuksiensa turvaamiseen liittyy monenlaisia haasteita.
Emiratisaatio on prosessi, jota pyritään voimakkaasti edistämään eli saamaan enemmän emiraattikansalaisia
mukaan työelämään. Perinteisesti emiraattikansalaiset ovat olleet mukana hallinnossa mutta vain niukasti
yksityisellä sektorilla, jonne heitä nyt pyritään työllistämään lisääntyvässä määrin erilaisten ohjelmien avulla.
Monet emiraattikansalaiset ovat erittäin hyvin koulutettuja ja useat heistä ovat opiskelleet ulkomailla, lähinnä
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Ongelma on enemmänkin kansalaisten elämäntyyli. Erityiseksi ongelmaksi nähdään nuoret miehet, jotka viettävät aikaansa aivan muualla kuin työnteossa, keräävät ylipainoa ja
eivätkä opi ottamaan vastuuta asioista. Yhtenä ”pelastuksena” tähän on luotu yleinen asevelvollisuus, jossa
Suomen malli on ollut pohjana.
Arabiemiirikunnat on maa, jossa monet naiset ovat nousseet keskeisiin asemiin, muun muassa ministereiksi.
Monet heistä ovat kuitenkin hallitsijaperheiden jäseniä, mikä sama ilmiö näkyy hallinnon johtopaikoilla myös
miesten suhteen. Naisia pääsee yhä enemmän vaikutusvaltaisille paikoille. Esimerkiksi uudeksi parlamentin
puhemieheksi valittiin nainen, Dr. Amal Al Qubaisi. Uuden hallituksen ministereistä 27 prosenttia on naisia.
Yliopistosta valmistuneista noin 70 prosenttia on naisia. Noin kaksi kolmasosaa julkisen sektorin työntekijöistä
on naisia.
Maan tulevaisuuden keskeisiksi menestystekijöiksi nähdään talouden monipuolistaminen eli öljy- ja kaasuriippuvuuden vähentäminen, koulutustason nosto ja tietopohjaisen talouden rakentaminen sekä innovaatiot.
Innovaatiot ovat päivän sana: vuosi 2015 oli innovaatiovuosi, joka vuosi on päätetty viettää innovaatioiden
päivää ja erilaisia innovaatiopalkintoja jaetaan lukematon määrä.
Arabiemiirikunnat on viime aikoina luonut uutta ulkopoliittista profiilia. Kun aiemmin maa halusi pitää yllä
matalaa, pragmaattista ulkopoliittista linjaa, nousi se keväällä 2015 aktiiviseksi ulkopoliittiseksi toimijaksi osallistumalla saudien johtamaan liittoumaan Jemenin taisteluissa houthi-kapinallisia vastaan. Päätös ei ollut
tuskaton, ja se on tuonut mukanaan myös suru-uutisia monien emiraattisotilaiden menettäessä henkensä
taistelukentällä.
Perinteisten arabisuhteiden ohella keskeinen asema ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on ollut Yhdysvalloilla. Sotilaallinen turvallisuus on pitkälti nojannut yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, partioihan Persianlahdella Yhdysvaltain 5. laivasto. Viime vuosina ulkopolitiikan katseet ovat kääntyneet yhä enemmän Aasiaan ja Itä-Afrikkaan.
Arabianlahden maiden GCC (Gulf Cooperation Council) on Arabiemiirikuntien keskeisin yhteistyön viiteryhmä. Kriisin tullessa ja suuria päätöksiä tehtäessä toimitaan yhdessä, vaikka sisäisesti voidaan olla rankastikin
eri mieltä. Viimeisin osoitus tästä on Saudi-Arabian ja Iranin kiista. Saudi-Arabia teloitti shiiajohtajan, minkä
jälkeen joukko iranilaisia hyökkäsi Teheranissa Saudi-Arabian lähetystöä vastaan. Kaikki GCC-maat yhtenä rintamana joko katkaisivat diplomaattisuhteensa Iraniin tai alensivat niitä.
Suurimmaksi ulkopoliittiseksi uhkaksi koetaan Iran, jonka vaikutusta myös maan sisäiseen tilanteeseen pelätään. Suhtautuminen Iraniin on kaksijakoista. Sen pelätään soluttavan shiia-mielistä väkeä Arabiemiirikuntiin,
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laajentavan ISIL:n vaikutusvaltaa maassa ja keikuttavan maan sisäistä tasapainoa. Toisaalta maassa asuu paljon jo yli 100 vuotta sitten maahan muuttaneita iranilaisia, jotka ovat juurtuneet hyvin talouselämään. Suuri
määrä Iranin rahaa kulkee Dubain kautta, ja Iranin pakotteiden purkamisen arvioidaan suoraan vaikuttavan
myönteisesti maan talouteen.
EU:n ja Arabiemiirikuntien suhteet ovat jonkin verran tiivistyneet. Arabiemiirikunnat on alueen suurin EU:n
kauppakumppani, mihin vaikuttaa vahvasti Dubain asema alueen kaupallisena keskuksena. Maa on EU:n 8.
suurin vientikohde: vienti on kasvanut viime vuosien aikana noin 15 prosenttia vuodessa. EU:n ja GCC:n vapaakauppaneuvottelut ovat alkaneet vuonna 1988 ja prosessi jatkuu edelleen.

Sääntely-ympäristön kehitys
Sääntely-ympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Liiketoimintaympäristö Arabiemiraateissa on
sääntelyn puolesta helpoin kaikista Persianlahden ympärysvaltioista. Maailmanpankin Doing Business -listauksessa Arabiemiraatit sijoittuu 31. sijalle 189 valtion joukossa. Vastaavasti Ease of Starting Business -listauksessa
sijoitus on 60:s. Varsin usein Arabiemiraatteja ja erityisesti Dubaita käytetään Gulfin alueen sisääntulomaana.
Lähi-idän toimintojen laajentuessa Arabiemiraatit jää usein päätukikohdaksi. Paikallinen bisneskulttuuri ja
liiketoiminnan harjoittamisen suhteellinen helppous ovat osasyinä sijainnin ja maan vakauden lisäksi.
Arabiemiirikuntien valuutta dirhami on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Vahvan dollarin vuoksi vientisektorin kilpailukyky on heikentynyt ja ulkomaisten investointien määrä Arabiemiirikuntien kiinteistömarkkinoille on vähentynyt. Dollarisidonnaisuus on toisaalta tarjonnut vakautta, eikä vaikuta siltä, että siitä oltaisiin luopumassa.
Verotus on kevyttä. Vientiä ei veroteta, kuten ei myöskään palkkoja tai yritysten tuloja lukuun ottamatta öljy- ja
kaasuyrityksiä sekä ulkomaisia pankkeja. Verotukseen on kuitenkin suunnitteilla muutoksia, sillä Arabiemiraatit
harkitsee arvonlisäveron ottamista käyttöön. Asiasta on keskusteltu Arabianlahden maiden yhteistyöneuvostossa GCC:ssä. Vero tulisi käyttöön kaikissa kuudessa GCC-maassa (Arabiemiraateissa, Saudi-Arabiassa, Qatarissa, Bahrainissa, Kuwaitissa ja Omanissa). Veron arvioidaan kuitenkin olevan matala, ja se sisältäisi runsaasti
poikkeuksia. Myös yritysten verottamisesta on keskusteltu. Yleisesti ottaen ei ole odotettavissa, että veroja
otettaisiin nopealla aikataululla käyttöön tai että ne olisivat korkeita.
Ulkomaalaisomistusta paikallisissa yrityksissä rajoitetaan edelleen 49 prosenttiin. Poikkeuksen tästä muodostavat vapaakauppa-alueet, joissa sallitaan 100 prosentin ulkomaalaisomistus ja investoijat on vapautettu
tulo- ja yritysveroista 15 vuodeksi. Arabiemiraatit on viimeisten 30 vuoden aikana voimakkaasti laajentanut
vapaakauppa-alueisiinsa liittyviä ohjelmia. Tällä hetkellä maassa toimii vajaat 40 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.
Suurimpina haasteina suomalaisille yrityksille on paikallisten kaupankäyntitapojen ja -kulttuurin ymmärtäminen, oman tarjooman viritys vastaamaan markkina-aluetta ja oikeiden partnereiden löytäminen. Tietojen
saaminen mahdollisesta yhteistyökumppanista on vaikeaa, ja sen selvittämiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta
ulkopuolista apua. Myös oikean markkinoille tulo-strategian valinta vaatii sekä markkinapään että oman osaamisen hyvää ymmärrystä. Varsinaisia kaupan esteitä ei ole, ja pankki- ja maksuliikenne toimii moitteettomasti.
Syvemmän etabloitumisen vaiheessa oikealla yritysmuotovalinnalla ja sijainnilla on paljon merkitystä.
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Yleisarvio
Arabiemiraatit tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja edellyttää yrityksiltä pitkäjänteistä panostusta ja huolellista pohjatyötä. Suomi on pieni toimija, minkä vuoksi suomalaisten
yritysten olisi hyvä tuotteistaa tarjontansa isommiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistyö tarjoaa paremmat mahdollisuudet saada näkyvyyttä.
Suomi-kuva on ohut, mutta toisaalta Suomella on hyvä maine innovatiivisena maana, jonka koulutus- ja terveyssektorit ovat edistyneitä. Tämä tarjoaa potentiaalia, josta suomalaiset yrityksetkin voivat hyötyä.
Öljyn hinnan pysyttely alhaisella tasolla vaikuttaa väistämättä Arabiemiraatteihin ja muihin öljyntuottajamaihin. Tämä saattaa näkyä joidenkin projektien hidastumisena ja irtisanomisina. Siitä huolimatta vaikuttaa
toistaiseksi siltä, että kunnianhimoisia suunnitelmia jatketaan.
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EGYPTI
EGYPTI
Pääkaupunki ........................................................................................................................Kairo
Väkiluku ........................................................................................................................ 88,5 milj.
BKT ..................................................................................................................... 286.4 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................11,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.2 %
Inflaatio...............................................................................................................................10.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....14.3 % | 39.6 % | 46.1 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................12.8 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................43.1 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Egypti on Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen kolmanneksi suurin talous, ja sen kulutusmarkkinat ovat alueen suurimmat. Vuonna 2016 talouden odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia.
Egypti on Suomen tärkein kauppakumppani Afrikassa, ja toiseksi tärkein Lähi-idän alueella.
Kauppa on tällä hetkellä nosteessa Egyptin poliittisen tilanteen tasapainotuttua. Vuonna 2015
Suomen vienti Egyptiin kasvoi 15 prosenttia. Perinteinen metsäsektori kattaa edelleen 70 prosenttia kokonaisviennistä, mutta Egyptissä on kasvavaa kiinnostusta esimerkiksi cleantech-sektorin, tieto- ja viestintäteknologian, terveyden sekä koulutuksen suomalaisosaamiselle. Suomen
maakuva Egyptissä on erittäin myönteinen, ja tarjoaa hyvän pohjan liiketoiminnan kasvulle.
Varjon positiivisen kehityksen ylle heittävät talouden rakenneongelmat ja mahdollinen kaupan
esteiden lisääntyminen.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Egyptin talouden kuvaa on vuoden 2011 poliittisista levottomuuksista lähtien leimannut hidas kipuaminen
kohti aiempien vuosien korkeita kasvulukuja. Budjettivuoden 2014-2015 aikana taloudessa nähtiin positiivisia
merkkejä valtion lanseeraamien talouspoliittisten uudistusten ja megahankkeiden myötä, ja Egyptin bruttokansantuote kasvoi 4,2 prosenttia budjettivuoden aikana. Poliittisen tilanteen stabilisoituessa ulkomaankauppa ja investoinnit ovat jatkaneet aktivoitumistaan, ja markkinoiden usko on palautunut. Vuonna 2014 Egyptin
pörssi tuotti maailman pörsseistä eniten voittoa, ja vuoden 2015 aikana suorat investoinnit Egyptiin kasvoivat
kokonaiset 55 prosenttia. Esimerkiksi eurooppalaisyritysten kohdalla voidaan puhua jo jonkinasteisesta kilpajuoksusta Lähi-idän alueen suurimman kulutusmarkkinan avatessa jälleen oviaan vaikeiden vuosien jälkeen.
Varjon kasvulukujen ylle laskee kuitenkin Egyptin talouden rakenteellisten ongelmien syventyminen kuluneen
vuoden aikana. Ongelmista keskeisin on ollut pula ulkomaisesta valuutasta, ja sen seurantavaikutukset talouteen. Egyptin ulkomaiset valuuttavarannot ovat laskeneet vuoden 2011 jälkeen 36 miljardista dollarista 16
miljardiin dollariin turistimäärien ja ulkomaisten investointien romahduksen, sekä kotimaisen energiasektorin
ongelmien seurauksena. Vielä vuonna 2010 Egyptissä vieraili lähes 15 miljoonaa turistia, tuottaen yksin 12,5
miljardin dollarin tulot maalle. Matkailutulot ovat vastanneet jopa yli kymmenen prosenttia maan bruttokansantuotteesta sekä 20 prosenttia ulkomaisista valuuttavarannoista. Esimerkiksi suomalaisturistien kohdalla
määrät ovat laskeneet jopa 90 prosenttia huippuvuosista.

Ulkoasiainsihteeri Jukka Välimaa työskentelee Team Finland -koordinaattorina Suomen Kairon suurlähetystössä.
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Valuuttavarannot ovat pysyneet kuluneen vuoden ajan investointien voimakkaasta kasvusta, hallituksen tukitoimista ja kansainvälisiltä rahoittajilta tulleesta avusta huolimatta sitkeästi 16 miljardin dollarin tasolla.
Valuuttapula on saanut huomion kiinnittymään Egyptin voimakkaaseen tuontiriippuvuuteen. Egyptin tuonti
on kuukausittain noin viiden miljardin dollarin tasolla, joten varannot ovat kattaneet viimeisen vuoden aikana
vain noin kolmen kuukauden tuontitarpeet. Valuuttavarantoja on kertynyt hitaammin kuin velkavelvoitteet
edellyttävät. Käytännössä kaikki valuuttatulot ovat kuluneet lyhytaikaisten tuonti- ja öljyvelkojen maksamiseen, ja reaalivarannot ovat olleet jopa negatiiviset, jos velvoitteisiin varattua osuutta ei huomioida.
Samanaikaisesti Egyptin vienti on suurissa vaikeuksissa. Budjettivuoden 2015/16 ensimmäisellä kvartaalilla
maksutaseen alijäämä painui 3,7 miljardin dollarin pohjalukemiin, verrattuna ylijäämään vuotta aiemmin. Valuuttapula näkyy yhtenä osatekijänä myös viennin vaikeuksien taustalla. Valuuttakriisin torjumiseksi Egypti on
pyrkinyt kontrolloimaan tuontia eri menetelmin, vaikeuttaen tuoduista raaka-aineista riippuvaisen kotimaisen
teollisuuden tilannetta.
Suomi on sijoittunut viime vuosina EU-maiden keskikastiin kahdenvälisen kaupan volyymissä. Vuonna 2015
Suomen ja Egyptin välinen kauppa oli noin 370 miljoonaa euroa, kasvaen 15 prosenttia edellisvuodesta. Metsäsektori on perinteisesti ollut Suomen merkittävin vientiala Egyptissä, kattaen 70 prosenttia kokonaisviennistä.
Egypti on suomalaisen mäntypuun suurin ostaja ja myös muut paperituotteet ovat korostetussa asemassa
kahdenvälisessä kaupassa. Metsäsektorin kaupalla Egyptiin on pitkät perinteet, eivätkä kauppaluvut pienentyneet merkittävästi Egyptin vaikeiden vuosienkaan aikana. Muita merkittäviä vientisektoreita Egyptissä ovat
metalli, rakennustuotteet ja koneet. Kuluneen vuoden aikana kysyntä on kasvanut etenkin cleantech-sektorin,
tieto- ja viestintäteknologian, terveyden ja koulutuksen piirissä.
Suomen ja Egyptin välinen kauppatase on voimakkaan vinoutunut Egyptin tuonnin Suomeen vastatessa vain
noin kuutta prosenttia kokonaiskaupasta. Suomeen tuodaan Egyptistä perinteisesti elintarvikkeita ja tekstiilejä.
Suomi on yksi harvoista EU-maista, joilla ei ole ollut investointeja Egyptiin viime vuosina. Egyptiläiset sijoittajat
ovat viime vuoden aikana osoittaneet kasvavassa määrin kiinnostusta Suomeen.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kuluneen vuoden aikana Egypti on saattanut päätökseen kesällä 2013 aloitetun poliittisen siirtymäprosessin,
kulminoituen parlamenttivaalien järjestämiseen syksyllä 2015. Käytännössä Egypti on edelleen hyvin presidenttivaltaisesti hallittu maa, ja presidentti Sisin talouspolitiikkaa ohjaa ennen kaikkea pyrkimys kansalaisten
suosion säilyttämiseen ja yhteiskunnallisen vakauden palauttamiseen. Hallinnolla on tarve vakuuttaa kansalaiset siitä, että vaikeat vuodet ovat takanapäin ja Egypti on matkalla kohti parempaa tulevaisuutta.
Etenkin näyttävästi lanseeratut megaprojektit ovat olleet keskeisessä asemassa kansallistunteen vahvistajana ja
markkinoiden uskon palauttamisessa. Uudistetun Suezin kanavan avaaminen syksyllä 2015 on näyttäytynyt hallinnon puheissa viime vuoden keskeisimpänä talouspoliittisena saavutuksena, ja siitä povataan yhdessä sen yhteyteen rakennetun erityistalousalueen kanssa talouden moottoria tuleviksi vuosiksi. Kanava tarjoaa, myös suomalaisyrityksille, mielenkiintoisia mahdollisuuksia kauppaan ja investointeihin, mutta on liian aikaista arvioida tuleeko
kanavan taloudellinen merkitys Egyptille olemaan yhtä suuri kuin juhlapuheissa. Kahdeksan prosenttia maailman
rahtiliikenteestä kulkee nykyisellään Suezin kanavan läpi mutta kanavan tulevaisuuden asemaan kansainvälisessä
kaupassa tulee vaikuttamaan muiden globaalien kauppareittien (kuten uusien arktisten reittien) kehitys.
Egyptin yhteiskunnallisen vakauden säilymisen kannalta keskeisin talouspoliittinen haaste liittyy maan väestörakenteeseen. Yksin Egyptin voimakas väestönkasvu (noin 2,4 prosenttia vuosittain) syö suuren osan talouden
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reaalikasvusta, ja paine korkeisiin kasvulukuihin on jo siksi kova. Egyptin haasteena on myös talouskasvun
jakautuminen tasaisesti kansalaisille. Talouskasvun moottoreita ovat perinteisesti olleet talouden rakenteellisista valuvirheistä johtuen pääomaintensiiviset, ja suhteellisen vähän työllistävät alat. Egyptin energiatukiaisista hyötyy eniten koneistettu teollisuus, ja investointiympäristön ongelmista johtuen ylimääräinen raha
yliohjautuu helpoksi koettuihin rakennusalan investointeihin, rajoittaen investointeja muille työvoimaintensiivisille aloille.
Vakauden säilymisen kannalta etenkin nuorten työllistäminen on ensisijaisen tärkeää, olihan nuorisotyöttömyys yksi arabikevään taustasyistä. Egyptin väestöstä kolmannes on alle 15-vuotiaita ja nuorisotyöttömyys
lähenee epävirallisten arvioiden mukaan 40 prosentin lukemia. Nuorisotyöttömyyden taustalla näyttäytyvät
etenkin Egyptin koulutusjärjestelmän ongelmat. Egyptiläiskoulut eivät nykyisellään tuota yksityisen sektorin
luovia, yrityksiä ja työpaikkoja synnyttäviä, osaajia. Koulutetun työvoiman puute on myös keskeinen Egyptiin
suuntautuvia investointeja rajoittava tekijä. Nuoria työllistävien yritysten puuttuessa valtio on perinteisesti
luonut nuorten työllistämiseen tarvittavan määrän työpaikkoja julkiselle puolelle, paisuttaen julkisen sektorin
valtavan kokoiseksi.
Julkishallinnon remontti yhdessä väärin kohdennettujen tukiaisten poistamisen, investointi-ilmapiirin parantamisen sekä koulutusjärjestelmän kehittämisen kanssa olisi välttämätöntä Egyptin yhteiskunnallisen ja
taloudellisen kehityksen saattamiseksi kestävälle pohjalle. Suosiotaan varjelevalle hallinnolle mainitut toimet
ovat kuitenkin samalla myös poliittista uhkapeliä niiden satuttaessa välttämättä osaa kansasta. Nykyhallinnon
vakiinnuttaessa asemaansa talouspoliittisten uudistusten vauhti ei siksi tule välttämättä olemaan aina niin
nopea kuin kansainväliset markkinat toivoisivat.
Yksi kuluneen vuoden valonpilkahduksia Egyptin taloudessa oli Välimerellä sijaitsevan Zohr-maakaasuesiintymän löytyminen. Välimeren suurimmalla kaasulöydöllä tulee muutaman vuoden sisällä olemaan positiivinen
vaikutus yhteiskunnallisen vakauden ylläpitoon. Egyptin kotimainen kaasuntuotanto on ollut viime vuodet
vaikeuksissa poliittisista levottomuuksista johtuen samalla, kun energian kulutus on jatkanut voimakasta kasvuaan. Sähkökatkokset ovat aiheuttaneet jännitteitä jo valmiiksi kiristyneessä yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Samalla Egyptistä on tullut energian nettotuoja, ja tuontimaksut muodostavat suuren osan valtavasta tuonnin
hintalapusta. Zohr auttanee Egyptiä saavuttamaan jälleen energiaomavaraisuuden, ja ohjaamaan valuuttavaroja muihin tarpeisiin. Löydön suuruudesta huolimatta siitä tuskin kuitenkaan riittää vientiin Egyptin omien
energiatarpeiden jatkaessa nopeaa kasvua.

Sääntely-ympäristön kehitys
Egyptillä on lukuisia alueellisia kauppasopimuksia, ja se on perinteisesti pyrkinyt asemoimaan itsensä alueellisena keskuksena ja ”porttina” Afrikan sekä Lähi-idän markkinoille. Kuluneen vuoden aikana Egyptin pyrkimykset
toimia ikkunana Afrikan ja Lähi-idän markkinoille ovat aktivoituneet entisestään uudistetun Suezin kanavan
myötä. Etenkin Afrikan suuntaan pyrkimyksissä näkyy tavoite etsiä uusia vientimarkkinoita Euroopassa takkuavan viennin korvaajaksi.
EU:n ja Egyptin välillä kauppaa säätelee vuonna 2004 solmittu assosiaatiosopimus, ja aikaisempina vuosina on
käyty alustavia keskusteluja myös syvän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimus DCFTA:n (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) solmimisesta. Neuvottelut ovat kuitenkin keskeytyneet Egyptin poliittisen tilanteen
vuoksi, ja ne tuskin jatkuvat seuraavan vuoden aikana EU:n ja Egyptin tämänhetkisen suhdekehityksen valossa.
Etenkin ihmisoikeustilanteen heikkeneminen, mutta myös kauppakiistat (joista enemmän tuonnempana) hidastavat suhteiden syventämistä. Suomella ja Egyptillä on voimassa investointisuojasopimus vuodelta 2004.
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Suomen ja Egyptin välinen kauppa
2011-2015
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Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD myönsi Egyptille marraskuussa 2015 täyden toimintamaastatuksen, mikä mahdollistaa EBRD:n Egyptissä aiemmin aloittaman investointitoiminnan jatkuvuuden. EBRD:llä on Egyptissä toistaiseksi 33 investointihanketta yhteensä 1,7 miljoonan euron arvosta. Myös suomalaisyritysten kannattaa seurata tarkasti EBRD:n kilpailutuksia, sekä liiketoiminnan rahoittamista Egyptissä Euroopan
investointipankki EIB:n tuella. Ulkoisten rahoituskanavien käyttö on Egyptin liiketoimintaympäristössä hyödyllistä paikallisilta pankeilta puuttuvasta likviditeetistä johtuen.
Egyptin poliittisen tilanteen kärjistyminen romahdutti Egyptiin tulevien investointien määrän, mutta samanaikaisesti vahvisti Persianlahden maiden suhteellista asemaa Egyptin markkinoilla. Kuluneen vuoden aikana
poliittisen tilanteen vakautuminen on kiihdyttänyt myös muualta tulevia investointeja, mutta kasvu on kovinta
edelleen Persianlahden alueelta. Kuluneen vuoden aikana muista arabimaista tulleet investoinnit kasvoivat yli
50 prosenttia samalla, kun EU-maiden investoinnit kasvoivat ainoastaan 3,5 prosenttia. Egyptin valuuttakriisi
on entisestään syventänyt maan riippuvuutta muilta arabimailta saatavasta tuesta. Riippuvuus tulee todennäköisesti lähentämään Egyptiä poliittisesti etenkin Saudi-Arabiaan lähiaikoina.
EU-maat ovat kuluneen vuoden aikana kilpailleet pääsystä Egyptin avautuville markkinoille etenkin Suezin
kanavan kaltaisten megahankkeiden kohdalla. Iso-Britannia oli kuluneena vuonna suurin investoija Egyptiin,
BP:n 12 miljardin dollarin kaasusijoitus kärkenään. Saksalainen Siemens julkisti ennätyssuuren 10 miljardin dollarin investoinnin Egyptiin, ja esimerkiksi italialaisen ENI-yhtiön investointi Zohr-kaasukenttään tulee olemaan
yksin 6-10 miljardin dollarin arvoinen. Ranskalaisinvestointien kokonaisarvo ylitti kolme miljardia euroa vuonna
2014, ja pelkästään presidentti Hollanden valtiovierailun aikana huhtikuussa 2016 sovittiin yli kahden miljardin
dollarin investoinneista. Pienemmistä maista Hollanti ja Belgia saivat merkittäviä sopimuksia Suezin kanavan
rakentamisen yhteydessä, ja tanskalainen Maersk huolehtii yksinään 20 prosentista Suezin rahtiliikenteestä.
Itäisen Euroopan mailla on Egyptin kanssa sosialismin ajalta periytyvät tiiviit kauppayhteydet ja muun muassa
Tsekki ja Romania vievät Egyptiin Suomea enemmän.
Muista maista etenkin Kiinan kauppa ja investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana.
Maat sopivat tammikuussa 2016 15 miljardin dollarin investoinneista, ja solmivat aiesopimuksen liittyen Egyptin uuteen, valtavaan pääkaupunkihankkeeseen. Lisäksi Kiina vie Egyptiin 11 miljardin dollarin arvosta, mutta
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määrä saattaa lähiaikoina laskea Egyptin kiinalaistuotteisiin kohdistamista kaupan esteistä johtuen. Egyptissä
ollaan yhä ärsyyntyneempiä kiinalaisen halpatuotannon syrjäyttäessä kotimaista teollisuutta.
Myös kauppasuhteet Venäjälle ovat tiivistyneet. Egypti ja Venäjä ovat käyneet keskusteluja vapaakauppasopimuksesta Euraasian unionin kanssa, ja Suezin kanavan alueelle suunnitellaan venäläistä teollisuusaluetta.
Venäjä on lisäksi myöntänyt 25 miljardin dollarin lainan venäläisvalmisteisen ydinvoimalan rakentamista varten, ja helpottanut egyptiläisten elintarvikkeiden tuontia Venäjälle.
Kauppaan ja investointeihin vaikuttavan sääntelyn kehitys
Valuuttakriisin jatkuessa Egypti on joutunut kuluneen vuoden aikana tasapainoilemaan vaikeiden talouspoliittisten ratkaisujen välillä. Valuuttavarantojen huvetessa Egypti jatkoi aluksi sitoutumistaan vahvaan puntaan ja
kiinteähköön valuuttakurssiin, pyrkien samalla vastaamaan kriisiin rajoittamalla tuontia muin keinoin. Vuoden
2015 aikana Egypti rajoitti ulkomaisen valuutan tarjontaa valuuttakontrollein, ja priorisoimalla tiettyjen hyödykkeiden tuontia. Talletusrajoituksista kärsivät tuontiyritykset ja tuonnista riippuvainen kotimainen teollisuus,
ja ne herättivät voimakasta vastustusta Egyptin liike-elämän piirissä.
Maaliskuussa 2016 Egypti yllätti markkinat luopumalla valuuttarajoituksista, ja devalvoimalla punnan 14
prosentilla. Keskuspankin toimet enteilevät muutosta valuuttakurssipolitiikassa. Egypti on viimein tunnustamassa, ettei sitoutuminen yliarvostettuun puntaan ja sitoutumisen edellyttämät kontrollitoimet ole talousvaikeuksien jatkuessa kestävä ratkaisu. Talousanalyytikot ovat jo pitkään pitäneet devalvaatiota ja markkinaehtoisempaa punnan arvon määräytymistä ainoana vaihtoehtona talousongelmien jatkuessa. Myös markkinat
olivat odottaneet devalvaatiopäätöstä pitkään, ja Egyptin pörssi-indeksi nousi päätöksen jälkeen huippulukemiinsa heinäkuun 2013 jälkeen. Päätöksen odotetaan piristävän Egyptin kipeästi kaipaamia investointeja, ja
luovan uskoa talouden toimintakykyyn.
Nähtäväksi jää onko Egyptillä rohkeutta ja poliittista pääomaa sallia punnan jatkuva devalvoituminen. Punta
on asiantuntijoiden mukaan edelleen yliarvostettu, ja arvo on jatkanut heikentymistään devalvaatiopäätöksen
jälkeenkin. Yksittäinen devalvaatioliike toimii ainoastaan väliaikaisena laastarina ongelmien jatkuessa. Huolta
presidentti Sisin hallinnolle aiheuttaa devalvoinnin väistämätön inflaatiovaikutus, joka tulee rasittamaan jo
valmiiksi vaikeassa taloustilanteessa elävien egyptiläisten arkea. Globaalien markkinahintojen ollessa alhaisia
hetki on hyvä devalvaatiolle, mutta hintatason lähteminen nousuun voi epävakauttaa tilannetta nopeasti.
Devalvointi onkin Egyptille poliittista uhkapeliä kansalaisten tuen säilyttämiseksi.
Kansainvälisessä keskustelussa on vuoden 2016 alussa noussut esiin Egyptin mahdollinen laina Kansainväliseltä valuuttarahastolta taloustilanteensa parantamiseksi. Tämä laina tarjoaisi asiantuntijoiden mielestä Persianlahdelta saatavaa tukea paremman perustan talouden saattamiseksi kestävälle pohjalle, mutta se edellyttäisi samalla presidentti Sisin hallinnolta konkreettisia ja nopeita toimia talouden rakenteiden uudistamiseksi.
Kuten aiemmin mainittu, kansan suosion säilyttämiseen pyrkivälle hallinnolle nopeat uudistukset saattavat
muodostaa vaikeasti arvioitavan poliittisen riskin.
Huolta EU-maiden piirissä aiheuttaa Egyptin toimeenpanemat uudet kauppasäädökset tuonnin hidastamiseksi. Egypti on kuluneen vuoden aikana tehnyt erilaisia asetuksia, joiden tarkoituksena on pyrkiä kontrolloimaan
paremmin, mitä maahan voidaan tuoda hupenevin valuuttavaroin. Kiistanalaisimman asetuksen mukaan
Egyptiin tuovat ulkomaiset tuotantolaitokset joutuvat toimittamaan yrityksen ulkomaiset rekisteröitymisasiakirjat ja tiedot tuotemerkkioikeuksista sekä kansainvälisten standardien noudattamisesta egyptiläisviranomaisille, jotta hyödykkeet voidaan päästää tullissa läpi.
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Säädökset ovat EU:n komission mukaan sekä WTO-säädösten että EU–Egypti -assosiaatiosopimuksen vastaisia,
ja niitä tullaan vuoden 2016 aikana käsittelemään eri kansainvälistä kauppaa hallinnoivilla foorumeilla. Säädösten pääasiallinen kohde on todennäköisesti Kiinasta tuleva halpatuotanto, eivätkä esimerkiksi raaka-aineet
(kuten suomalaisviennissä korostuvat metsäsektorin tuotteet) kuulu niiden piiriin. Säädökset kertovat kuitenkin osaltaan protektionistisen ilmapiirin noususta vaikeassa taloustilanteessa, ja myös suomalaisyritysten
täytyy varautua haasteisiin Egyptiin suuntautuvassa kaupassa.

Yleisarvio
Egyptin markkinat tarjoavat paljon potentiaalia suomalaisviennille, ja kysyntä suomalaisosaamiselle tulee
jatkamaan seuraavankin vuoden aikana kasvuaan. Samalla Egyptin liiketoimintaympäristö on helpottunut
poliittisen tilanteen stabilisoitumisen, ja talouspoliittisten uudistusten myötä. Kulutusmarkkinoiden koosta
johtuen myös rajallisen kysynnän ’niche’-tuotteille ja osaamiselle löytyisi Egyptistä valtavasti ostovoimaa.
Egyptin rahoitusmarkkinoiden ongelmista johtuen kauppaa hidastaa usein kysynnän ja tarjonnan väliin jäävä
rahoitusaukko, mutta suomalaisvientiä voitaisiin kasvattaa nykyisestä esimerkiksi EU:n rahoitusinstituutioiden
tarjontaa hyödyntämällä. Suomalaisyritysten kannattaa seurata erityisellä mielenkiinnolla Suezin kanavan erityistalousalueen ja muiden megahankkeiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia.
Haasteina Egyptissä tulevat jatkumaan talouden rakenneongelmat, ja niiden välilliset vaikutukset kauppaan.
On epätodennäköistä, että Egypti pystyy jouduttamaan valuuttavarantojen kertymistä nopeasti viennin ja
turismin ongelmien jatkuessa. Kotimaisen teollisuuden ja viennin kilpailukyvyn laittaminen kuntoon vaativat
pitkäjänteisiä uudistuksia, ja poliittista pääomaa vaikeiden talouspoliittisten ratkaisujen tekemiseksi. Riskinä
on, että epävarmassa poliittisessa viitekehyksessä operoiva hallinto turvautuu pitkäjänteisten talousuudistusten sijaan lyhytnäköiseen talouspolitiikkaan, joka saattaa näkyä ulkomaankaupassa protektionistisen ilmapiirin
kasvuna.
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ETELÄ-AFRIKKA
ETELÄ-AFRIKKA
Pääkaupunki .....................................................Pretoria/Kapkaupunki/Bloemfontein
Väkiluku ........................................................................................................................ 53,7 milj.
BKT ..................................................................................................................... 317.3 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................13,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 1.4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 4.8 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ...... 2.4 % | 30.3 % | 67.4 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................25.9 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................64.8 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Etelä-Afrikan talouskasvu tulee olemaan hidasta vuonna 2016, mutta maa on edelleen mantereensa kehittynein talous ja kauppavaihdolla mitattuna Suomen merkittävin kumppani koko
Afrikan ja Lähi-idän alueella. Etelä-Afrikan kiistattomia etuja ovat alueen kehittynein infrastruktuuri, markkinan koko ja kehittyneet liiketoimintaketjut, toimivat rahoituspalvelut sekä vakaat instituutiot. Epävakaa poliittinen tilanne ja investointisuojaa heikentävä uusi lainsäädäntö
hämmentävät sijoittajia, mutta eurooppalaisille kauppamiehille maa tarjoaa heikossakin taloustilanteessa hyviä vientimahdollisuuksia. Uusiutuvan energian kysyntä ja tarjonta Etelä-Afrikassa kasvaa huikeaa vauhtia. Suomalaisyritysten kannattaisi hyödyntää sekä Suomen tukemaa
ympäristö- ja energiaohjelmaa sekä EU-rahoitusta alueen hankkeissa. Suomen pitkä yhteistyö
Etelä-Afrikassa innovaatioiden, tieteen ja teknologian saralla tarjoaa myös erinomaisen jalansijan ICT-toimijoille. Elintarvikevienti on lähtenyt nopeaan nousuun kaura edellä, mutta lihatuotteiden vienti voi alkaa vasta kun Etelä-Afrikka myöntää tarvittavat luvat. Kyseessä on kuitenkin
erittäin kilpailtu markkina – Etelä-Afrikkaan on etabloitunut yli 2000 eurooppalaista yritystä, ja
ministerivetoisten kauppadelegaatioiden määrä kaikkialta maailmasta sinne on suuri.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Etelä-Afrikan talous on kuluneen vuoden aikana kärsinyt maailmanlaajuisesta raaka-ainekysynnän hiipumisesta, joka on laskenut maan tuottamien mineraalien hintoja ja hidastanut kasvuodotuksia. Maata uhkaa ensi
kertaa 16 vuoteen luottoluokituksen lasku niin sanottuun roskalainaluokkaan, joskin luottoluokituslaitokset
ovat toistaiseksi pitäneet Etelä-Afrikan vahvuutena muun muassa sen vakaita instituutioita ja tervettä pankkisektoria. Talouskasvun moottorina toiminutta kulutuskysyntää vaimentaa kotitalouksien korkea velka-aste,
korkoasteen nousu sekä koko eteläistä Afrikkaa koetteleva vakava kuivuus, joka on nostanut ruoan hintoja ja
kiihdyttänyt inflaatiota. Maan keskuspankki odottaa 6,6 prosentin inflaatiota vuonna 2016 ja 6,4 prosentin
keskimääräistä kuluttajahintaindeksin nousua vuonna 2017. Vuoden 2016/2017 budjettia leimaa tiukentunut
julkisen talouden menokuri, ja hallitus pohtii veropohjan laajentamista eri keinoin. Toistaiseksi valtiovarainministeriö on kuitenkin ollut haluton nostamaan arvonlisäveroa 14 prosentista. Keskuspankki totesi huhtikuun
alussa, että onnistuneen veronkeruun ansiosta – yli triljoona randia verovuonna 2015/2016 - näyttää todennäköiseltä, että hallitus kykenee kaventamaan budjettivajeen tähdättyyn 3,2 prosenttiin. Valtion velka-asteen
odotetaan kipuavan 50 prosenttiin bruttokansantuotteesta, jonka jälkeen sen odotetaan lähtevän laskuun.

Petri Salo työskentelee suurlähettiläänä ja lähetystöneuvos Anna Merrifield Team Finland–koordinaattorina Suomen Pretorian
suurlähetystössä. Heta Pyhälahti on Finpron Johannesburgin vientikeskuksen päällikkö.
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Maan talouskasvu notkahti erityisesti loppuvuodesta 2015, johtaen keskuspankin mukaan 1,3 prosentin kokonaiskasvuun vuonna 2015. Etelä-Afrikan talouskasvu tullee olemaan alle prosentin luokkaa vuonna 2016.
Keskuspankki ennustaa 0,8 prosentinkasvua 2016 ja 1,4 prosentin vuonna 2017, vaikkakin hallituksen ennusteet ovat lievästi optimistisempia. Kansainvälinen valuuttarahasto puolestaan laski huhtikuussa vuoden 2016
talouskasvuennustettaan 0,6 prosenttiin ja odottaa 1,2 prosentin kasvua 2017. Talouskasvun hiipuminen on
laajamittaista: niin maatalous-, kaivos- kuin teollisuustuotanto, jotka yhdessä vastaavat yli viidenneksestä
bruttokansantuotteesta, ovat supistuneet. Palvelusektori on kuitenkin kasvanut tasaisesti vuosineljänneksestä
toiseen, 1,7 prosentin vuosivauhtia vuonna 2015. Toistaiseksi hyvin porskuttanut kulutustavaramyynti näkyy
myös tällä sektorilla toimivien eurooppalaisfirmojen kauppaluvuissa. Kotitalouksien kysyntä – joka vastaa noin
60 prosentista bruttokansantuotteesta – tulee kuitenkin vaimentumaan 2016.
Maan liikeyritysten luottamusta mittaava indeksi on viiden vuoden alhaisemmissa lukemissa, erityisesti
teollisuustuotantoluottamusindeksin laskun vuoksi. Kaikista eteläafrikkalaisista neljännes ja nuorista peräti
puolet on työttömiä. Kaivos-, teollisuustuotanto- sekä rakennussektorin työpaikkojen määrä on vähentynyt
yhteensä miltei 130 000:lla kolmen vuoden aikana johtuen muun muassa heikosta kysynnästä, epävakaasta
työmarkkinailmapiiristä ja politiikkalinjauksista sekä energiapulasta. Kaivosteollisuudelle vuosi 2015 oli vaikea – Etelä-Afrikan 35 suurimman kaivosfirman pörssiarvo romahti alle puoleen kesäkuun 2014 ja syyskuun
2015 välillä. Etelä-Afrikan randi on menettänyt kuluneen vuoden aikana viidenneksen arvostaan Yhdysvaltain
dollariin nähden. Teollisuusyritykset eivät kuitenkaan ole innostuneet kasvattamaan tuotantoaan hyödyntäen
heikkoa randia, sillä firmojen riskinottohalu on tällä hetkellä alhainen.
Uusiutuvan energian kasvulle ei näy loppua
Suorat ulkomaiset investoinnit Etelä-Afrikkaan romahtivat 64 prosenttia vuonna 2015, heijastaen sekä yleistä
huolta kehittyvistä markkinoista että todennäköisesti myös epävarmuutta Etelä-Afrikan investointisuojalainsäädännöstä. Yksityissektorin fyysiset investoinnit keskittyivät loppuvuodesta 2015 erityisesti uusiutuvaan
energiaan, mikä onkin ollut yksi Etelä-Afrikan talouden menestystarinoita. Esimerkiksi voimakkaasti uusiutuvan energian myyntiin Etelä-Afrikassa panostavat Saksa ja Tanska saavuttivat vuonna 2015 ennätysluvut
kaupassaan.
Vaikka Etelä-Afrikka tuottaa edelleen valtaosan sähköstään hiilivoimalla, se on sitoutunut rakentamaan 17,8
GW:n tuottamiseen uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä. Maan tämänhetkinen rakennettu kokonaiskapasiteetti on yli 46 GW, josta toiminnassa on kuitenkin vain 36 GW. Vuonna 2011 aloitettu, erittäin onnistuneena pidetty REIPPP-ohjelma (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme)
on saanut yksityiset energiantuottajat rakentamaan jo yli 6000 MW uutta uusiutuvan energian kapasiteettia,
ja energiaministeriö on sitoutunut ostamaan yli 8000 MW lisää. Suomen rahoittama alueellinen EEP-ohjelma
(Energy and Environment Partnership) tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille, jotka hakevat rahoitusta kehittääkseen uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita tai puhdasta teknologiaa käyttäviä projekteja Etelä-Afrikassa.
Etelä-Afrikkaa viime vuosina piinanneet järjestelmälliset sähkökatkot, jotka johtuvat valtion energiayhtiö Eskomin akuuteista kunnostus- ja modernisointitarpeista, ovat helpottaneet kuluneen vuoden aikana johtuen
osittain supistuneesta teollisuustuotannosta. Energiansäästöratkaisuille on kuitenkin jatkuva, kasvava kysyntä.
Energian tarjonnan odotetaan vakautuvan vuonna 2017, mikäli uudet Medupi- ja Kusile – voimalat valmistuvat aikataulussa. Melkein 90 prosenttia Etelä-Afrikasta on kantaverkon piirissä, mutta off-grid–ratkaisut ovat
tärkeitä erityisesti maaseudulla. Älykkäiden sähköverkkojen kysyntä tulee kasvamaan edelleen.
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Uusiutuvan energian kysyntä ja tarjonta Etelä-Afrikassa
kasvaa huikeaa vauhtia.
iStock.com/lkpro
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Etelä-Afrikan hallitus hyväksyi joulukuussa 2015 energiaministeriön esityksen pyytää tarjouksia 9600 MW lisäydinvoiman rakentamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Valtio on varannut 200 miljoonaa ZAR lisärakentamisen
esitutkimukseen, mutta valtiovarainministeri Pravin Gordhan on todennut, että rakentamispäätös tehdään
vain, mikäli valtiolla on siihen varaa. Etelä-Afrikan ainoa toimiva ydinvoimala Koeberg, vuodelta 1984, tuottaa
vuosittain 1800 MW eli noin kuusi prosenttia maan energiasta.
Investoinnit informaatioratkaisuihin kasvattavat liiketoimintamahdollisuuksia
Etelä-Afrikan informaatio- ja telekommunikaatiomarkkina on maanosan laajin, arvoltaan noin 190 miljardia
randia. Vuosittaiset investoinnit telekommunikaatiopalveluihin, mukaan lukien lankapuhelin-, matkapuhelin- ja internet-palvelut, ovat 24 miljardin randin luokkaa, mistä 68 prosenttia matkapuhelinsektorilla. Etelä-Afrikassa toimii merkittävä määrä suuria alan yrityksiä, operaattoreita ja IT-palveluiden tuottajia, joilla on
aktiviteetteja myös muissa Afrikan maissa, varsinkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Etelä-Afrikan hallitus on jo pitkään suunnitellut ”SA Connect”-projektia, jossa rakennetaan avointa tietoverkkoa harvaan asutuille alueille. Tämä projekti tulee luomaan kysyntää tietoverkkojen palvelujen ja teknologian
tarjoajille. Nyt erillään toimivien viranomaisverkkoratkaisujen uudistamiseen on myös kiinnostusta. Toimintaa
tehostavien informaatioratkaisujen tarve muun muassa hallinnossa ja terveyssektorilla on ilmeinen. Pankki- ja
vakuutusalat ovat jo ottaneet käyttöön varsin moderneja ratkaisuja. Myös opetukseen haetaan apua tietotekniikan sovellutuksista. Tietoturvallisuus on keskeinen huolenaihe, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia
kyberturvallisuuteen keskittyville yrityksille. Kaikilla näillä aloilla on menossa kiinnostavia projekteja ja investointeja, joista suomalaisten yrityksien ratkaisut voivat löytää uusia asiakkaita.
Suomen keskeinen kauppakumppani tuonnin romahduksesta huolimatta
Etelä-Afrikka on kauppavaihdolla mitattuna edelleen Suomen selkeästi suurin kauppakumppani koko Afrikan ja
Lähi-idän alueella. Sen osuus kaikesta kaupastamme Saharan eteläpuoleisen Afrikan kanssa on yli 40 prosenttia. Suomen viennin arvo Etelä-Afrikkaan kasvoi vuonna 2015 11 prosenttia yhteensä 279 miljoonaan euroon,
edellisvuonna tapahtuneen huomattavan notkahduksen jälkeen. Vientimme koostui ennen kaikkea höyrykattiloista ja erilaisista koneista ja laitteista (28 prosenttia) sekä paperista, kartongista ja pahvista (24 prosenttia).
Etelä-Afrikkaan vietiin myös 30 miljoonan euron arvosta panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja. Maidemme
kauppatase oli 2015 Suomelle 85 miljoonaa euroa positiivinen, kahden vuoden kauppavajeen jälkeen.
Tuonti Etelä-Afrikasta Suomeen romahti peräti 44 prosenttia yhteensä 194 miljoonaan euroon johtuen erityisesti siitä, että nikkelimalmin tuonti väheni 82 prosenttia. Edelleen kolme neljäsosaa tuonnista koostuu
nikkelistä ja malmeista, ja Etelä-Afrikan pyrkimyksenä onkin monipuolistaa vientivalikoimaansa. Etelä-Afrikka
haluaa, Suomen lailla, kasvattaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja vientihalua ja
luoda tätä kautta työpaikkoja. Hedelmien ja viinin tuonti Etelä-Afrikasta Suomeen kasvoi vuonna 2015 ja pian
ratifioitava EPA-sopimus toivottavasti vauhdittaa tätä kasvua edelleen.
Etelä-Afrikkaan on etabloitunut noin 30 suomalaista yritystä, eikä näiden lukumäärä ole juuri muuttunut viime vuosina. Suomalaiset yritykset toimivat maassa etupäässä paikallisten kumppanien kautta. Kiinnostavia
tulevaisuuden sektoreita suomalaisyrityksille ovat muun muassa cleantech, telekommunikaatio ja informaatioteknologia, elintarvikkeet sekä meriteollisuus. Jälkimmäiseen ollaan presidentin kanslian alaisuudessa olevassa Operation Phakisa–ohjelmassa investoimassa kymmeniä miljardeja randeja tulevien vuosien aikana,
tavoitteena yli kolminkertaistaa merenkulkusektorin bruttokansantuotteen arvo 177 miljardiin randiin vuoteen
2033 mennessä. Suomalaiset toimijat tekevät jo nyt yhteistyötä Port Elizabethissä, jonne ollaan perustamassa

188

Etelä-Afrikka

Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa
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merkittävää laivanrakennusteollisuutta ja keskittämässä merenkulkualan koulutusta. Suomalaisfirmojen merenkulkuun laajasti liittyvälle osaamiselle on selkeä tilaus.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Etelä-Afrikan poliittista elämää on demokratian saavuttamisen jälkeen hallinnut African National Congress
(ANC). ANC:lla on ollut enemmistö parlamentissa vuoden 1994 ensimmäisistä vaaleista lähtien. Kuten niin
monelle afrikkalaiselle, vapautusliikkeestä hallitsevaksi puolueeksi siirtyneelle on käynyt, on valta sokaissut ja
korruptoinut ANC:n. Elokuun 2016 kunnallisvaalit tulevat olemaan ANC:lle vaikeat, se on vaarassa menettää
muutaman keskeisen metropolialueen, kuten Nelson Mandela Bayn (Port Elizabeth), Tshwanen (Pretoria) ja
Johannesburgin. Metropolien menetys yhdistettynä erityisesti presidentin korruptio- ja juridisiin ongelmiin,
johtaisi todennäköisimmin ANC:n puheenjohtajan ja presidentin vaihtumiseen viimeistään 2017 puoluekokouksessa.
Korruptio, poliittinen nepotismi ja heikko hallinto häiritsevät kansalaisten elämää. Edellä mainituista ilmiöistä,
joistakin jo apartheid-hallinnon aikaan, ja myös demokratian alkuvuosina tehdyistä virhepäätöksistä johtuen
kunnallisten palvelujen ja sähkön hinnat nousevat inflaatiota enemmän. Palvelujen heikkous tai puuttuminen johtaa päivittäin mielenosoituksiin eri puolilla maata, erityisesti köyhissä kaupunginosissa ja kylissä (townships), joihin musta ja värillinen väestö apartheidin aikaan pakotettiin asumaan. Rikollisuus on viimeisen
parin vuoden aikana jonkin verran lisääntynyt pitkään jatkuneen hitaan laskun jälkeen. Väkivaltarikollisuus on
kansainvälisessä vertailussa valitettavan yleistä, ja niin yksityishenkilöiden kuin liikeyritysten tulee varautua
muun muassa aseellisten ryöstöjen mahdollisuuteen.
Valtionyhtiöitten heikko hallinto, korruptio ja työmarkkinoiden levottomuudet lakkojen muodossa muun
muassa postissa ja voimalaitostyömailla ovat ajaneet useat yhtiöt, kuten postin, sähkömonopoli Eskomin,
rautateistä vastaava Prasan, kansallisen yleisradio- ja televisioyhtiö SABC:n, kansallinen lentoyhtiö SAA:n ja
laajakaistayhtiö Infracon, taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Ne tarvitsevat toistuvia hätärahoituspaketteja
joko suoraan budjetista tai valtion takauksia hätälainoilleen. Tilanne toisaalta pakottaa ne vähitellen kattaviin
uudistuksiin, mitkä postissa on jo aloitettu.
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Demokratian 22 vuoden aikana paljon on myös saatu aikaan. Maan lähes joka kolkka on sähköistetty, köyhyys
on sosiaaliohjelmien ansiosta laskenut merkittävästi. Maan infrastruktuuri on lähes eurooppalaista tasoa ja
sitä uudistetaan ja rakennetaan koko ajan lisää. Kansainvälisen talouden alamäki on tosin lisännyt työttömyyttä ja köyhyyden väheneminen on pysähtynyt. Valtiontalouden alijäämän ja velkaantuneisuuden jatkuminen
tulee uhkaamaan sosiaaliohjelmien rahoitusta. Yritykset ja sijoittajat panevat rahansa reaalitalouden sijasta
papereihin ja futuureihin, ja Johannesburgin pörssin kasvu on jatkunut.
Vankan pankkijärjestelmän lisäksi maassa on ajankohtaisista poliittisista ongelmista huolimatta yhä riippumaton oikeuslaitos. Perustuslakituomioistuin tuomitsi maaliskuussa 2016 presidentin ja ANC-enemmistöisen
parlamentin toimineen perustuslain vastaisesti presidentin yksityiskodin turvallisuusparannusten verukkeella
tehdyissä parannus- ja laajennustöissä ja erityisesti asian peittely-yrityksissä.
Eräs Etelä-Afrikan pidemmän aikavälin haasteista on sen heikko koulujärjestelmä, joka on menoiltaan yksi
maailman kalleimmista mutta tuloksiltaan yksi huonoimmista. Koulupudokkaiden määrä on suuri, ja alle
viidennes kaikista yliopisto-opinnot aloittaneista valmistuu. Työnantajat olisivat heti palkkaamassa yli 800
000 ammattitaitoista työntekijää muun muassa ICT-alalla, mutta päteviä osaajia ei löydy laajamittaisesta
työttömyydestä huolimatta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Etelä-Afrikka on Afrikan ainoana maana mukana sekä G20-ryhmässä että BRICS:issä, ja se pyrkii aktiivisesti tiivistämään taloussuhteitaan muiden suurten kehittyvien maiden kanssa. Kiina on maan selvästi suurin yksittäinen kauppakumppani, vaikka Euroopan Unioni blokkina vastaakin edelleen noin neljänneksestä Etelä-Afrikan
kauppavaihdosta. Etelä-Afrikan kokonaisvienti kasvoi neljä prosenttia vuonna 2015, tuonnin pysyessä käytännössä ennallaan edellisvuodesta. EU-maiden kannalta huolestuttavaa on, että vaikka vienti Kiinaan väheni 0,8
prosenttia, tuonti kasvoi peräti 19 prosenttia.
Alueellisesti Etelä-Afrikka on mukana eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä SADC:ssa ja Afrikan markkinat vastaavat 29 prosentista sen viennistä – eteläafrikkalaisilla firmoilla ja muun muassa kauppaketjuilla onkin vahva
asema useissa erityisesti eteläisen Afrikan maissa. Etelä-Afrikan markkinoillepääsy EU:hun tulee paranemaan
EU:n ja SADC:n uuden talouskumppanuussopimuksen (EPA) myötä, joka ratifioitaneen 2016. Sopimus parantaa
Etelä-Afrikan markkinoillepääsyä 32 nimikkeen osalta (muun muassa viini, sokeri, säilykehedelmät, kukat) ja
EU kasvattaa sopimuksen avulla sianliha-, voi- ja vehnäkiintiötään.
Etelä-Afrikka on Maailmanpankin mittareiden mukaan edelleen yksi Afrikan helpoimmista maista tehdä bisnestä, vaikka se lipsuikin neljä pykälää alaspäin ”Doing Business 2016”–raportissa (sijalle 73 maailmanlaajuisesti, sijalle 4 Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa). Maassa toimivia ulkomaisia liikeyrityksiä hiertää se, että
hallitus on turhankin aktiivisesti ollut säätämässä uusia sektorikohtaisia lakeja, joiden pyrkimyksenä on usein
ollut parantaa heikommassa asemassa olevien kansalaisten työmarkkina-asemaa ja toisaalta vahvistaa kotimaisten toimijoiden asemaa. Erityisesti omistusoikeuteen liittyvät lakimuutokset huolettavat maassa toimivia
eurooppalaisyrityksiä.
Yksityisiä turvallisuusyrityksiä koskeva uusi lainsäädäntö vaatisi, että firmojen omistuksesta 51 prosenttia on
oltava kotimaista, mikä käytännössä johtaisi tämän alan ulkomaisten firmojen osittaiseen kansallistamiseen.
Yksityinen turvallisuussektori on Etelä-Afrikassa merkittävä, miltei puoli miljoonaa ennen kaikkea nuorta ihmistä työllistävä sektori. Kyseinen laki odottaa edelleen presidentin allekirjoitusta, samoin kuin uusi pakko-
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lunastuslaki. Jälkimmäisen tavoitteena on siirtää maanomistusta nykyistä nopeammin valkoisilta mustille
– vapaaehtoinen maareformiohjelma ei ole menestynyt toivotulla tavalla. EU:n kauppakamarin mukaan laki
on kuitenkin epäselvä muun muassa sen suhteen, miten se määrittelee ”yleisen hyödyn” sekä ”omaisuuden”.
Investointisuojalainsäädäntö edelleen kesken
Etelä-Afrikka on irtisanonut tai ilmoittanut irtisanovansa kahdenväliset investointisuojasopimukset, joita sillä
on eri maiden kanssa, ja uuden kansallisen investointisuojaa koskevan lain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 loppupuolella. Suomen investointisuojasopimus Etelä-Afrikan kanssa voidaan irtisanoa aikaisintaan
vuonna 2019, ja irtisanomisen jälkeenkin vanhat investoinnit nauttivat sopimuksen mukaista suojaa vielä
20 vuoden ajan Presidentti Zuma allekirjoitti joulukuussa 2015 uuden lain, the Promotion and Protection of
Investment Bill, mutta sen odotetaan astuvan voimaan vasta loppuvuodesta 2016. Tällä välin hallituksen odotetaan esittelevän uuden malli-investointisuojasopimuksen. Uusi laki takaa kaikille sijoittajille, sekä paikallisille että ulkomaisille, samanlaisen statuksen ja suojelun. Sen mukaan mahdolliset kiistat on ensin sovittava
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja vain mikäli näiden avulla ei löydetä ratkaisua, tapaus voidaan viedä
kansainväliseen välimiesmenettelyyn.
Uusi B-BBEE kriteeristö patistaa yrityksiä uudistamaan toimintamalleja
B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment) –kriteeristön uusi, 2015 voimaan tullut versio on pudottanut useiden ulkomaalaisten yritysten Etelä-Afrikassa toimivien tytäryhtiöiden luokitusta aikaisempaan verrattuna. B-BBEE –kriteeristö on hallituksen työkalu yritystoiminnan ohjaamiseksi parantamaan heikommassa
asemassa olevien kansalaisten, erityisesti mustien, asemaa yhteiskunnassa, yritys- ja työelämässä. Uudessa
kriteeristössä noin sanotun mustan omistuksen osuus yrityksestä, koulutus sekä yritystoiminnan ja alihankinnan kehitys on nostettu prioriteettielementeiksi, näiden vajavainen täyttäminen pudottaa yrityksen B-BBEE
-luokitusta automaattisesti alemmas. Myös toimittajien kehityksen sekä sosiaalisen ympäristön tukemiseen
liittyvät osiot kriteeristössä ovat muuttuneet entistä vaativimmaksi. Uuden kriteeristön toimeenpanoa halutaan valvoa entistä tarkemmin ja rankaista tahallisesta säännösten kiertämisestä.
Sektorikohtaisten B-BBEE kriteeristöjen mukauttaminen uuteen malliin on edelleen valmistelussa eri ministeriöissä, mikä aiheuttaa epätietoisuutta. Viesti paikallisen valmistuksen ja kriteerit hyvin täyttävien toimittajien
tarpeellisuudesta on kuitenkin selvä. Kaivosalan uusi kriteeristö julkaistiin huhtikuussa 2016, siinä muun muassa nostettiin vaatimusta investointituotteiden hankkimisesta mustiksi luokitetuilta toimittajilta 60 prosenttiin.
Rakennusalan kriteeristö ei valmistunut annettuun ajankohtaan mennessä, joten alalla seurataan tällä hetkellä
yleistä luokitusta. Sektoreista on valmisteilla muun muassa kuljetus- , ICT-, metsä- ja maataloussektorit.
Suomalaisten toimittajien on tärkeää ymmärtää B-BBEE -kriteerien merkitys oman tuotteen osalta asiakkaille
ja asiakkaan asiakkaille, jotka saattavat joutua huomioimaan luokitukset hankintoja tehdessään. Julkiselle
sektorille myytäessä ja jopa julkista sektoria sivuttaessa B-BBEE -luokitus on usein välttämätön edellytys. Suomalaisen yrityksen paikallisen kumppanin kuten maahantuojan tai jakelijan luokituksella voi olla huomattava
vaikutus tuotteen kilpailukykyyn. Hyviä esimerkkejä toimintamalleista on kuitenkin olemassa. Kansainvälisten yritysten, joiden strategia ei salli joint venture-toimintaa missään maassa, on mahdollista kompensoida
omistuskriteeriä.
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B-BBEE kriteeristön asettamat vaatimukset saattavat myös avata mahdollisuuksia, kun yritykset investoivat
omien tai alihankkijoiden työntekijöiden taitojen parantamiseen sekä yhteisön sosiaalisten ja taloudellisten
olojen parantamiseen. B-BBEE kriteerien menestyksekäs täyttäminen voi olla myös kilpailuetu.
Viisumipolitiikka haaste liiketoiminnalle ja turismille
Etelä-Afrikan maahanmuuttosäännöstö uudistui vuonna 2014 ja muutoksia tuli myös erityyppisiin liike- ja
työviisumeihin. Uusien säännösten mukaan liikeviisumeita (business visa) myönnetään ulkomaalaisille, joiden
työnantajan työvoimasta vähintään 60 prosenttia on eteläafrikkalaisia tai pysyvällä oleskeluluvalla Etelä-Afrikassa oleskelevia. Liikeviisumihakemuksiin vaaditaan Etelä-Afrikan kauppa- ja teollisuusministeriön suosituskirje. Lisäksi tarvitaan todistukset rekisteröitymisestä useiden valtiontoimintojen piiriin, kuten verohallintoon
ja työttömyysvakuuskassaan. Liikeviisumin maksimikesto on kolme vuotta.
Yhtiönsisäisen siirtoviisumin (intra-company transfer work visa) voi saada korkeintaan neljäksi vuodeksi. Tämän
jälkeen sen voimassaoloaikaa ei voi jatkaa hakemuksestakaan. Viisumihakijan on täytynyt olla Etelä-Afrikan
ulkopuolella työsuhteessa siirtävään yhtiöön vähintään kuuden kuukauden ajan ennen viisumihakemuksen
jättämistä.
Etelä-Afrikka kiristi kesäkuussa 2015 myös turistiviisumeita ja käytäntöjä erityisesti lapsiperheiden kohdalla,
tavoitteena kitkeä lapsikauppaa. Uuden käytännön mukaan lasten tulee Etelä-Afrikkaan ja sieltä matkustaessa
esittää syntymätodistus, vain yhden vanhemman kanssa matkustaessa muitakin dokumentteja. Tiukentuneilla
määräyksillä on ollut mittavat kielteiset vaikutukset turismille, ja turismisektorin vetoomusten jälkeen hallitus
on ilmoittanut aikovansa löysentää jälleen vaatimuksia.
Elintarvikevientiä kaura edellä, lihan tuontilupia odotellessa
Ruoan jälleenmyynti Etelä-Afrikassa on suurissa kaupungeissa keskittynyt suurille kauppaketjuille, joista
vahvimmat ovat isoja pelureita myös naapurimaissa. Ruokakauppojen valikoimat ovat monipuoliset, ja suomalaiselle ruoallekin löytyisi markkinoita erityisesti premium-segmentissä sekä funktionaalisissa tuotteissa.
Jotkut suomalaiset elintarvikeyritykset ovatkin alkaneet perehtyä tarkemmin Etelä-Afrikan markkinaan, joka on
kuitenkin hyvin kilpailtu. Kuivuuden vuoksi pahoin kärsinyt elintarviketuotanto väheni 8,4 prosenttia vuoden
2015 aikana, ja satoennusteet vuodelle 2016 näyttävät heikoilta. Ruoan kuluttajahinnat nousivat seitsemän
prosenttia tammikuun 2015 ja 2016 välillä, kun lihan kuluttajahinta nousi vain neljä prosenttia.
Suomen elintarvikevienti Etelä-Afrikkaan moninkertaistui vuonna 2015, ollen arvoltaan miltei 10 miljoonaa
euroa ja koostuen lähinnä kaurasta. Kauratuotteille on Etelä-Afrikassa kysyntää, ja vuonna 2016 toteutunee
myös näitä tarkemmin ostajille esittelevä vientimatka Etelä-Afrikkaan. Kauran lisäksi Suomesta on tuotu aikaisemmin Etelä-Afrikkaan myös maitotuotteita, mistä keskustelut on aloitettu uudelleen. Etelä-Afrikan elintarviketuonti Suomeen oli arvoltaan 16 miljoonaa euroa, minkä lisäksi maasta tuotiin lähinnä viinejä yhteensä
13 miljoonan euron arvosta.
Suomi on vuoden 2015 lopussa aloittanut neuvottelut Etelä-Afrikan kanssa tuontilupien saamiseksi suomalaiselle sian- ja kananlihalle, mutta lupaprosessit saattavat kestää jopa vuosia. Etelä-Afrikka käsittelee lihatuotteita koskevat tuontilupahakemukset saapumisjärjestyksessä ja Suomen hakemuksen edellä on useampia maita.
Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa pyytänyt erityiskohtelua sianlihan suhteen, sillä maamme ovat vapaita PRRS-viruksesta. Mikäli Etelä-Afrikka ei ole myöntyväinen erityiskohtelulle, lupien käsittely saattaa kestää jopa
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useita vuosia. Myös kalatuotteiden tuonti Etelä-Afrikkaan Suomesta on herättänyt kiinnostusta molemmin
puolin. Etelä-Afrikka on lisäksi kiinnostunut kalanviljelyn kehittämisestä ja hakenut siihen osaamista myös
pohjoismaista.
Kansallinen sairausvakuutus myllertäisi terveyssektorin
Etelä-Afrikassa on valmisteilla valtava kansallinen remontti koko terveydenhoitojärjestelmään, sillä maan terveysministeriö julkaisi joulukuussa pohjaesityksen maan kaikki kansalaiset kattavaksi sairausvakuutukseksi,
National Health Insurance (NHI). Tavoitteena on luoda kansallinen rahoitusjärjestelmä, joka varmistaisi kaikille
eteläafrikkalaisille pääsyn terveydenhoitoon sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Tällä hetkellä vain 17
prosenttia kansasta – vajaa yhdeksän miljoonaa ihmistä - maksaa yksityistä sairausvakuutusta, ja silti vapaaehtoisten sairausvakuutusten osuus kaikista kansallisista terveydenhuoltomenoista on OECD:n mukaan
korkein maailmassa. Vastaavasti noin 42 miljoonaa ihmistä on täysin verorahoitteisen julkisen terveydenhoidon varassa. Kansallisella sairausvakuutuksella ei vielä ole hintalappua, sillä sen lopullinen malli ja kattavuus
on auki. Uudistuksella tulee kuitenkin olemaan merkittäviä vaikutuksia terveydenhoidon järjestämiseen koko
maassa, ja Etelä-Afrikka tulee jatkossa panostamaan entistä enemmän perusterveydenhoitoon sekä sairauksien ehkäisyyn.
Suomi on tukenut Etelä-Afrikassa VTT:n ja sen eteläafrikkalaisen vastinparin terveyspalvelujen digitalisoimista koskevaa yhteistyöhanketta, joka päättyy kesäkuussa 2016. Euroopan Unioni tukee perusterveydenhoidon
reformeja 126 miljoonalla eurolla vuonna 2017 päättyvän ohjelman kautta, ja aikoo myös tulevina vuosina
auttaa Etelä-Afrikkaa NHI:n toimeenpanossa muun muassa teknisen tuen kautta. Etelä-Afrikka on lisäksi EU:n
suurin terveystutkimusrahoituksen vastaanottaja.

Yleisarvio
Etelä-Afrikan talouden kasvu on pitkälti ulkoisista, osittain sisäisistä syistä vielä kovin heikkoa, jotta talouden
ja yhteiskunnan kehittämisen käsikirjan, Kansallisen kehityssuunnitelman (NDP) tavoitteet saataisiin kestävällä tavalla toimeenpantua. Perustuslailliset heikkoudet, kuten liiallinen vallan keskitys presidentille ja pääministerin puuttuminen hallituksen johdosta osaltaan hidastavat ja estävät kehitystä silloin kun keskeisissä
asemissa olevat yksilöt ajavat omaa asiaansa yhteisen edun sijaan. Hallituspuolueen sisäiset ideologiset ja
henkilöihin liittyvät ristiriidat vaikeuttavat omalta osaltaan yhtenäistä politiikan toimeenpanoa. Elokuun 2016
kunnallisvaalit, presidentin toimintaan liittyvät skandaalit ja niitten jälkipyykki tulevat vuoden 2017 ANC:n
puoluekokoukseen saakka viemään hallituspuolueen huomion talouden ja yhteiskunnan kannalta olennaisilta
kysymyksiltä.
Etelä-Afrikka on ulkoisista ja sisäisistä haasteistaan huolimatta mantereen kehittynein talous. Sen kasvava
keskiluokka ja monipuolinen teollisuus ja talouselämä tarjoavat potentiaalisen markkinan niin investointihyödykkeille kuin kulutustuotteille. Infrastruktuuri, pankkijärjestelmä, työvoiman tarjonta, ovat kaikista haasteista
huolimatta afrikkalaisittain omaa luokkaansa. Tämä yhdistettynä maan ”elämäntapatarjontaan” – miellyttävään ilmastoon sekä kulttuuri-, harrastus- ja matkailutarjontaan – tekee Etelä-Afrikasta varteenotettavan
mahdollisuuden Afrikan markkinoille etabloitumiseen. Etelä-Afrikka on kilpailtu markkina, johon useat eurooppalaiset maat satsaavat merkittävillä vientiponnisteluilla, mikä näkyy myös ministerivetoisten kauppavaltuuskuntien korkeassa määrässä. Suurlähetystön ja Finpron Johannesburgin vientikeskuksen näkökulmasta
olisi toivottavaa, että myös suomalainen osaaminen pääsisi paremmin esiin uusien suomalaisyritysten myötä.

193

Ghana

GHANA
GHANA
Pääkaupunki .......................................................................................................................Accra
Väkiluku ........................................................................................................................ 26,3 milj.
BKT ........................................................................................................................37.7 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 4,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.5 %
Inflaatio...............................................................................................................................16.9 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....20.7 % |27.7 % | 51.6 %
Työttömyysaste ...................................................................................................5.2 % (2013)
Kaupungistumisaste ........................................................................................................ 54%
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Ghanan talouskasvu on heikentynyt merkittävästi viime vuosina. Vakautensa ja alueella verrattain toimivan liiketoimintaympäristönsä takia se on kuitenkin edelleen houkutteleva kohde
monille toimijoille, vaikka meneillään oleva vaalivuosi hidastanee kaupankäyntiä hetkellisesti.
Liiketoimintaympäristöön ei ole odotettavissa suuria muutoksia, vaikka valta vaaleissa vaihtuisikin. Ghanan sijainti, rikkaat luonnonvarat ja pitkä rannikkoalue toimivine satamineen houkuttelevat ulkomaisia yrityksiä alueelle; pääkaupunki Accraa pidetäänkin usein porttina koko
Länsi-Afrikan alueelle. Suomalaiselle teknologialle voisi olla kysyntää esimerkiksi kaivosalalla, vedenpuhdistuksessa ja turvallisuussektorilla. Osaamista kaivattaisiin myös koulutuspuolella esimerkiksi niin ikään kaivosalalla kuin myös opettaja- ja ammatillisessa koulutuksessa.
Alueelle tyypillisesti toimintaa on hyvä suunnitella kärsivällisesti henkilösuhteiden merkitystä
aliarvioimatta.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuosi 2016 on Ghanassa vaalivuosi, mikä vaikuttaa maan heikohkoon talouden tilaan. Velkaantumisaste on
kaksinkertaistunut vuodesta 2008, ja se on jo lähes 80 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yritykset ja sijoittajat lienevät hieman varovaisia päätöksissään, vaikkei mitään suuria levottomuuksia tai muutoksia alueen
yhtenä vakaimpana maana pidettyyn Ghanaan ole odotettavissa. Lisäksi viime vuoden 2015 alussa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa sovitun ohjelman aikataulussa ja tavoitteissa (valtiontalouden alijäämän
korjaaminen) pysyminen saattaa olla uhattuna ennen vaaleja lisääntyvien kulujen takia. Tällä kertaa hallituksen populistiseen kansaan vetoamiseen pyrkivän rahankäytön ei kuitenkaan uskota nousevan samoihin
mittakaavoihin kuin edellisissä vaaleissa, koska kaikilla on maan haastava taloustilanne tiedossaan. Ghanassa
talouskasvu on melkein puolittunut vuoden 2013 7,3 prosentista vuoden 2015 3,9 prosenttiin. Vaalivuonna
2016 bruttokansantuotteen kasvu pysynee samana tai hidastuu hieman (3,6 prosenttia). Tämä on vähäisintä
kasvua yli kahteenkymmeneen vuoteen, mutta jo seuraavina vuosina kasvu saattaa nousta jopa kahdeksaan
prosenttiin uuden öljyntuotannon turvin. Tässä oletuksena on, että Tweneboa-Enyera-Ntomme-öljykenttä
saadaan täyteen toimintaan. Kyseinen öljykenttä sijaitsee merialueella, josta Ghanalla on ollut kiistaa Norsunluurannikon kanssa, mikä pahimmillaan vaikuttaa haitallisesti kokonaistilanteeseen. Norsunluurannikon
ei kuitenkaan uskota voittavan kiistaa. Ghanan Nigeria-suhteita ovat puolestaan hiertäneet puutteet kaasutoimituksissa Ghanaan sekä suuri nigerialainen diaspora, jolle Ghana on asettanut rajoituksia käydä kauppaa
maassa. Suhteiden kumpaankaan naapurimaahan ei kuitenkaan odoteta kärjistyvän. Norsunluurannikolta ja
Ulkoasiainsihteeri Emmi Mwanzagi työskentelee Team Finland -koordinaattorina Suomen Abujan suurlähetystössä.
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Liberiasta tulleet pakolaiset sekä Guineanlahden ympäristötuhot, öljyvuodot ja merirosvous sekä huume- ja
ihmiskauppa aiheuttavat omat haasteensa.
Globaalisti alhainen öljynhinta vaikuttaa siihen, ettei alhaisista tuotantokuluista huolimatta voitto ole niin
suurta kuin se voisi olla. Kaasuntuotannosta tulevat voitot näkynevät vasta myöhemmin. Myös kultakaivostoimintaa harjoittavilla yrityksillä on haasteita alhaisten hintojen ja laittomien kaivajien takia, joita viranomaiset
eivät ole tähän mennessä saaneet kitketyksi. Inflaatio on tällä hetkellä 18,5 prosenttia ja se pysyneekin korkeana tulevana vuonna (ennuste 17,3 prosenttia) kasvavan kulutuksen ja kulutushyödykkeiden hinnan takia.
Vaalivuoden jälkeen tilanne oletettavasti taas tasaantuu, ja Ghana pysyy Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n
kanssa sovitussa ohjelmassa muun muassa öljytuloista kerättävien verotulojen lisääntyessä. Tämä tuonee
myös uskoa ja luo luottamusta sijoittajiin ja kansainväliseen yhteistyöhön Ghanan kanssa, koska maa pyrkii
todella parantamaan kehnohkoa taloudellista tilannettaan. Ghana pääsi vuonna 2015 IMF:n kanssa sovittuun
tavoitteeseen alijäämänsä korjaamiseksi. Tavoitteista saatetaan osittain jäädä tänä vuonna, mutta raiteille
päästäneen pian vaalien jälkeen.
Oli vaalien tulos kumpi tahansa, ei maan talouspolitiikkaan liene tulossa suuria muutoksia, vaan molemmat
pääpuolueet ovat suhteellisen samoilla linjoilla. Taloustilanteen parantuessa infrastruktuurin ja liiketoimintaympäristön parantamiseen tultaneen kiinnittämään entistä enemmän huomiota.
Ghanan arvokkaimmista vientituotteista kullasta ja raakaöljystä saatavat tulot jäävät vuonna 2016 edellisvuotta pienemmiksi. Myös Ghanan kolmanneksi tärkeän vientituotteen kaakaon osalta on odotettavissa laskua
kuluvana vuonna. Aikaisemmin Ghanan talous ja kasvu perustuivatkin liian yksipuolisesti kyseisiin vientituotteisiin, jonka vuoksi talous on haavoittuva ja riippuvainen globaaleista raaka-ainehinnoista.
Tullin tilastojen mukaan Suomen vienti Ghanaan oli vuonna 2015 noin 29,16 miljoonaa euroa ja tuonti Ghanasta Suomeen 208 777 euroa. Tosin tilastoissa ei näy muiden maiden kautta Ghanaan tulevat suomalaistuotteet. Suomalaisyrityksiä Ghanassa on kaivos- ja ICT-sektoreilla, mutta usea suomalainen pk-yritys toimii
maassa paikallisen edustajan kautta. Suurimpina haasteina suomalaisyritykselle näyttäytyy sopivan paikallisen
liikekumppanin identifiointi ja kestävän liiketoimintamallin löytäminen. Edelleen Ghanassa tulee esille paljon
suoria huijaustapauksiakin, joista yleisimpiä ovat erilaiset Internet-huijaukset. Valitettavasti myös suomalaisten yritysten edustajat eivät ole säästyneet näiltä huijausyrityksiltä. Ghanalaisia nuoria start up -yrityksiä on
vieraillut Suomessa esimerkiksi vuosittain järjestettävässä SLUSH-tapahtumassa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Vuoden 2016 marraskuussa pidettävistä presidentti- ja parlamenttivaaleissa valta tulee ennusteiden mukaan
vaihtumaan. Kansa on tyytymätön maan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, mikä maksanee presidentti John
Mahamalle ja hänen puolueelleen NDC:lle (National Democratic Congress) jatkokauden. Mahama on yrittänyt
pitää esillä kautensa aikana tehtyä kehitystä infrastruktuuriin muun muassa vuotuisessa puheessaan, mikä
ei kansaa täysin vakuuttane. Tilanne on hyvin erilainen verrattuna edellisten vuonna 2012 pidettyjen vaalien
alla, jolloin Ghanassa oli meneillään vielä nousubuumi. Sittemmin maata on ravistellut energiakriisi, öljyn- ja
kullan hintojen lasku ja pienentynyt kaakaon tuotanto. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki
ovat määritelleet maan korkean riskin velkamaaksi 2015 ja useat luottoluokittajat laskeneet Ghanan luottoluokitusta. Vuoden alussa tehdyt sähkön- (59 prosenttia), veden- (67 prosenttia) ja polttoaineen (21 prosenttia)
hinnankorotukset eivät miellytä kansaa.
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Opposition ehdokasta, nyt kolmatta kertaa ehdolla olevaa Nana Akufo-Addoa NPP-puolueesta (New Patriotic
Party) veikkaillaan voittajaksi, joskin äänestys tulee olemaan tiukka. NPP on ollut tyytymätön vaaliviranomaisen toimintaan hiljattain syyttäen sitä puolueelliseksi NDC:lle. Tämä tarkoittaa sitä, että NPP todennäköisesti
kyseenalaistaisi NDC:n mahdollisen voiton. Poliittisten jännitteiden ei uskota tuovan suuria levottomuuksia
edes vaaleja ennen tai tulosten tultua, vaikka mielenilmauksia on varmasti luvassa. Afrikan suurimman talouden Nigerian viime vuonna suhteellisen rauhallisesti sujuneet vaalit myötävaikuttanevat myös vaaliprosessin
rauhalliseen kulkuun.
NPP:n vahvin kannattaja-alue on Keski-Ghanassa ja NDC enemmän maan itä- ja pohjoisosissa. Accrassa ja sen
ympäristöstä annettavat äänet ovat keskeisessä asemassa äänestyksen tuloksen kannalta. Vaalivoittajasta
riippumatta Ghanan uusi johto kiinnittänee erityisestä huomiota maan taloudenhoitoon varsinkin, jos käy
niin, että NDC häviää vaalit epäonnistuttuaan juuri tässä tehtävässä.
Valitettavasti Ghanassakaan ei voida sulkea pois terroristi-iskun mahdollisuutta ottaen huomioon erityisesti
hiljattain naapurimaissa Norsunluurannikolla ja Burkina Fasossa tapahtuneet iskut. Iskujen mahdollisuus ei
ole todennäköinen, mutta erityisesti heikosti alueella toimiva rajavalvonta saattaa olla riski. Ghana ei lähtökohtaisesti ole potentiaalinen ääriliikkeiden kasvualusta, mutta uhka saattaa tulla myös maiden rajojen ulkopuolelta. Norsunluurannikolta ja Liberiasta tulleet pakolaiset sekä Guineanlahden ympäristötuhot, öljyvuodot
ja merirosvous sekä huume- ja ihmiskauppa aiheuttavat omat haasteensa.
Ghana on aktiivinen taloudellista ja poliittista yhteistyötä korostava kansainvälisen yhteisön jäsen, joka on toiminut pan-afrikanismin puolestapuhujana, osallistunut alueellisten kriisien välitystehtäviin ja on merkittävä
rauhanturvajoukkoja lähettävä maa. Afrikan Unionin kriisin-hallinnan valmiusjoukkoja koulutetaan Ghanassa
sijaitsevassa Kofi Annanin nimeä kantavassa rauhanturvainstituutissa. Ghanalaisia diplomaatteja ja poliitikkoja on ollut korkeissa kansainvälisissä tehtävissä, mainittakoon Kofi Annanin ohella muun muassa. Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomari Akua Kuenyehia. EU:lle Ghana on hyvä yhteistyökumppani kansainvälisissä
ja Länsi-Afrikan alueellisissa kysymyksissä.
Ghanalaispoliitikot pitävät pohjoismaista ja suomalaista hyvinvointivaltiota esimerkkinä ja maat jakavat YK:ssa samoja painopisteitä. Ghana kuuluu kymmenen afrikkalaisen maan ryhmään, joiden kanssa pohjoismaat
järjestävät vuosittain epävirallisia ulkoministerikokouksia. Suomi ei kuitenkaan ole maassa samalla tavalla tunnettu, kun esimerkiksi Itä-Afrikassa, jossa sijaitsee Suomen pitkäaikaisia kehitysyhteistyön pääkumppaneita.
Yksi keskeisimmistä ulkomaantuloista ja kasvun rahoittajista Ghanalle ovat yksityiset rahalähetykset ulkomailla työskenteleviltä ghanalaisilta. Rahalähetysten tarkkaa kokonaismäärää on kuitenkin mahdotonta arvioida.

Sääntely-ympäristön kehitys
Suuria muutoksia Ghanan sääntely-ympäristöön ei ole odotettavissa suuntaan tai toiseen. Ennen vaaleja vallassa oleva NDC saattaa esimerkiksi pyrkiä vielä nostamaan julkisen sektorin palkkoja äänien kalastelemiseksi.
Lisäksi Ghana on ollut hieman hidas poistamaan kansainvälisen valuuttarahaston ehdottamia verohelpotuksia.
Edellä mainitut lisäävät valtion kulutusta ja vähentävät verotuloja, joka mahdollisesti johtaa siihen, ettei Ghana
pääse IMF:n kanssa asetettuihin tavoitteisiin 2016 (alijäämä 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta), vaikka
suuria ylilyöntejä ei ole odotettavissa.
Ghanan keskuspankki on hiljattain vedonnut parlamenttiin paremman talletussuojan saamiseksi. Rahoitusinstituutioiden sääntely ei ole tehokasta eivätkä ne pysty tukemaan yksityissektoria tarpeeksi, mikä rajoittaa
kasvua pitkällä tähtäimellä.
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Suomen ja Ghanan välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Maan valuutta cedin 2014–2015 takainen 40 prosentin arvonmenetys on jäänyt taakse, ja valuutta vakautunee
vaalien jälkeen jälleen tulevien öljyansioiden ansiosta. Kulutushyödykkeiden alhainen hinta hillitsee vientiä ja
pitää vaihtotaseen alijäämäisenä. Accran lentokentän laajennus on aloitettu ja se toteutetaan lentokentän
oman rahoituksen turvin eikä valtion kassasta. Tämä on hyvä esimerkki hallituksen pyrkimyksestä toimia niin
että suuri valtionvelka ei kasvaisi.
Euroopan unionin ja Ghanan välinen kauppa pieneni toissa vuonna 6 miljardiin euroon 6,8 miljardista vuonna
2013. Ulkomaisten sijoitusten määrä lisääntyi 2015 verrattuna vuoteen 2014, mutta luvut ovat vielä kaukana
vuosien takaisista. EU on suurin ulkomaisten sijoitusten lähde. Ghana on menettänyt kiinnostavuuttaan suhteessa kilpailijoihinsa Saharan etelänpuoleissa Afrikassa, kuten, Norsunluurannikkoon, Senegaliin ja Etiopiaan
ja on enää sijalla 119/140 Word Economic Forumin kilpailukykyä mittaavassa rankkauksessa.
Aasian taloudellinen merkitys Ghanalle on jatkanut kasvuaan. Kiina on noussut sen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi, minkä lisäksi Ghana on aktiivisesti kehittänyt suhteitaan erityisesti Intiaan. Ghanan vuotuinen
vienti EU:hun on yli kaksi miljardia euroa - raakaöljy ja kaakao muodostavat yhteensä noin 80 prosenttia viennistä, minkä lisäksi viedään muun muassa. kalajalosteita. EU:sta Ghanaan viedään öljytuotteita (40 prosenttia)
ja lääkkeitä sekä koneita ja varaosia. Maailmanpankki on arvioinut, että tehdastuotantoa siirtyisi vuosikymmenen kuluessa Kiinasta Afrikkaan, koska Kiinassa palkat ovat nousussa. Myös Ghanassa nuori ja dynaaminen
väestö ja heidän matala palkkatasonsa voidaan olla houkutteleva ulkomaisille yrityksille. Kuitenkin ongelmat
muilla keskeisillä saroilla, kuten epävarma sähkötuotanto ja tehokkaiden kuljetusverkostojen puute heikentää
innostusta.
Ghana on sitoutunut vuonna 2013 hyväksyttyyn Länsi-Afrikan talousyhteisö ECOWAS:n yhteiseen tullitariffiin
(Common External Tariff, CET), jonka toimeenpano alueella on kuitenkin edelleen kysymysmerkki. EU:n ja Länsi-Afrikan valtioiden vuodesta 2003 neuvottelema talouskumppanuussopimus (Economic Partnership Agreement / EPA) on toinen keskeinen alueellinen kysymys. Ghana allekirjoitti sopimuksen EU:n kanssa joulukuussa
2014 yhdessä lähes kaikkien jäsenmaiden kanssa, mutta talousyhteisön suurimman rahoittajan Nigerian al-
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lekirjoitusta odotetaan edelleen. Länsi-Afrikan EPA-sopimus on ensimmäinen Afrikan valtioiden kanssa tehty
täysimittainen EPA-sopimus. Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa tavarakaupasta, tullimenettelyistä,
teknisistä kaupan esteistä, terveys- ja kasvinsuojelutoimista, maataloudesta ja kalastuksesta. Se ei kuitenkaan
sisällä palvelukauppaa tai investointeja koskevia määräyksiä toisin kuin alun perin oli ajateltu.
Vuoden 2015 käynnistettiin EBO-Ghana (European Business Organisation in Ghana) yhteistyö, jonka tarkoituksena on kehittää kauppasuhteita Euroopan ja Ghanan välillä ja auttaa yrityksiä paikallisten lakien ja säännösten selventämisessä sekä auttaa maassa jo toimivia eurooppalaisia kauppakamareita työssään. EBO on
muun muassa pyrkinyt vaikuttamaan Ghanassa viime suunniteltuihin protektionistisiin kotimaisuusastetta
vaativiin toimiin, joista se ilmoitti yllättäen vuonna 2015. Ko. toimilla on vaikutusta vajaan pariinkymmeneen
eurooppalaiseen maassa toimivaan yritykseen.

Yleisarvio
Vaalivuonna 2016 kaupanteko Ghanassa hidastunee marraskuisen H-hetken lähestyessä, mutta suuremmilta
väkivaltaisuuksilta vältyttäneen, vaikkei niiden mahdollisuutta voida myöskään sulkea pois. Vaalien jälkeen
tilanne ja talouspolitiikka jatkunevat suhteellisen samanlaisena kuin tähänkin asti, vaikka valta vaihtuisi. Taloutta pyritään saamaan takaisin raiteilleen, vaikkei muutaman vuoden takaiseen kasvubuumiin ylletä. Ghana on
osoittanut vuoden aikana, että se on sitoutunut Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovittuihin toimiin ja
tavoitteisiin, eikä vaalivuoden todennäköiset vähäiset lipsumiset jatku enää vaalien jälkeen. Kahden seuraavan
vuoden aikana Ghanan talouskasvu voimistuu, kun öljyntuotannosta saatavat tulot saadaan käyttöön. Suomalaisille toimijoille erityisesti infrastruktuurin ja digitalisaatiohankkeisiin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet
kasvavat. Infrastruktuurihankkeista erityisesti olisi kysyntää suomalaisille sähköntuotantoon liittyviin ratkaisuihin, vedenpuhdistukseen liittyvään teknologiaan, turvallisuusteknologiaan ja jätteenkäsittelyyn. Mahdollisia
digitalisaatiohankkeita voisivat olla koulutukseen, kyberturvallisuuteen tai operaattoreille suunnatut ratkaisut.
Muun muassa terveys- ja koulutussektoreilla, erityisesti opettaja- ja ammatillinen koulutus, mahdollisuuksia
on myös, ja niillä Suomen yleinen hyvä maine voi olla avuksi. Ghanassa kuten muissakin afrikkalaisissa valtioissa henkilösuhteiden ja pitkäjänteisen toiminnan merkitys korostuu liiketoimintaa kehitettäessä. Kovan kansainvälisen kilpailun vuoksi oman tuotteen myyminen, kohdentaminen ja markkinoille eteneminen kannattaa
miettiä harkiten, ja vaatii usein joustavuutta.
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IRAN
IRAN
Pääkaupunki ..................................................................................................................Teheran
Väkiluku ........................................................................................................................ 81,8 milj.
BKT ..................................................................................................................... 396.9 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................17,800 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 0.8 %
Inflaatio...............................................................................................................................15.3 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) 9.3 % | 38.4 % | 52.3 % (2013)
Työttömyysaste ...............................................................................................................10.5 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................73.4 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Iranin talouden uskotaan lähtevän selvään kasvuun ydinohjelman takia asetettujen pakotteiden poistuttua. Maan talouden ennakoidaan kasvavan 4-5 prosenttia vuosina 2016 ja 2017, kun
vuonna 2015 kasvu jäi arviolta 0,5 prosenttiin. Kasvu perustuu pitkälti öljy- ja kaasutuotannon
lisäämiseen vientimarkkinoiden avautumisen seurauksena. Pysyvän kasvu-uran löytämiseksi
Iranin tulee tehdä myös rakenteellisia muutoksia. Iran tarvitsee ulkomaisia sijoituksia infrastruktuurinsa uudistamiseen ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Maan väestö on suhteellisen
nuorta ja koulutettua, joten potentiaalia luonnonvaroiltaan rikkaassa maassa riittää. Myös suomalaisille yrityksille löytyy markkinoita Iranissa. Suomen vienti Iraniin romahti pakotevuosien
aikana, mutta kasvoi 106 prosenttia vuonna 2015. Kasvun voidaan ennakoivan jatkuvan tai
jopa kiihtyvän myös kuluvana vuonna. Suomalaisittain kiinnostavimpia aloja ovat erityisesti
cleantech, maataloussektori ja elintarvikkeet, terveysteknologia, sekä infrastruktuurin osalta erityisesti satamat ja tietoliikenneverkot. Iran toivoo pääsevänsä maailmankauppajärjestön WTO:n
jäseneksi mahdollisimman nopeasti seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Viime vuosina Iran oli lähes eristetty kansainvälisiltä markkinoilta. Pakotteiden seurauksena talous supistui
vuosina 2012 (-6,6 prosenttia) ja 2013 (-1,9 prosenttia), mutta kääntyi 2014 kolmen prosentin kasvuun. Vuonna 2015 kasvun arvioidaan jääneen noin 0,5 prosenttiin. Iranin ydinohjelman takia asetettujen pakotteiden
poistuttua maan talouden ennakoidaan kasvavan 4-5 prosenttia vuosina 2016 ja 2017. Kasvu perustuu ennen
kaikkea öljyn ja kaasun tuotannon kasvuun.
Vuonna 2013 virkaan astuneen presidentti Rohanin hallinnon talouspolitiikan keskiössä on ollut inflaation
alentaminen. Siinä se onkin onnistunut varsin hyvin. Rohanin aloittaessa kautensa inflaatio oli yli 40 prosenttia,
mutta nyt se on painunut jo alle 12 prosentin. Tavoitteena on päästä alle 10 prosentin. Seuraavaksi hallituksen
on saatava myös kituva talous kasvuun. Vaikka pakotteiden poistaminen ja Iranin paluu maailman markkinoille antaakin taloudelle kasvusysäyksen, on pysyvän kasvu-uran saavuttamiseksi tehtävä myös rakenteellisia
muutoksia.
Iranissa monella alalla valtaa pitävät lähes monopoli-asemassa olevat yritykset. Hallitus on myös vahvasti
tukenut joitakin teollisuuden aloja, kuten autoteollisuutta. Koska iranilaisyritysten kilpailukyky ei useinkaan
Ulkoasiainsihteeri Tommi Vuorinen työskentelee edustuston päällikön sijaisena ja kansainvälisen liiketoiminnnan erityisasiantuntija Kimmo Laaksonen Team Finland–koordinaattorina Suomen Teheranin suurlähetystössä.
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vastaa kansainvälisten kilpailijoiden tasoa, pyrkii maa rajoittamaan tuontituotteiden ryntäystä ja korvaamaan
tuontia paikallisella tuotannolla. Se tarjoaakin mittavia verohelpotuksia ulkomaisille sijoittajille, jotka perustavat tuotantoaan Iraniin, mikäli tuotteista vähintään 20 prosenttia menee vientiin. Ulkomaalaisia sijoituksia
tarvitaan myös työpaikkojen luontiin, sillä työttömyys on noin 11 prosenttia ja nuorisotyöttömyys jopa 25
prosenttia. Iran markkinoi itseään alueellisena keskuksena, josta käsin myös ulkomaisten toimijoiden olisi hyvä
viedä tuotteitaan naapurimaihin.
Iranilaisten pankkien tila on hyvin heikko. Rakennusbuumin seurauksena monet asuntolainat ovat rästissä,
minkä lisäksi valtio on paikannut budjettivajettaan pankkilainoilla. Iran on kehittämässä rahoitusmarkkinoitaan, ja ensimmäisiä valtion velkapapereita on laskettu liikkeelle viime syksynä. Iranissa on ollut myös puhetta
roskapankin perustamisesta, johon tuottamattomat lainat voitaisiin siivota pankkien taseista.
Hallitus on usein puheissaan tuonut esiin yksityissektorin ja pienten ja keskisuurten yritysten tärkeyden Iranin
pyrkiessä monipuolistamaan talouttaan. Moniin alueen maihin verrattuna Iranin öljyriippuvuus on suhteellisesti pienempi ja talouden ja teollisuuden rakenne monipuolisempi. Maan väestö on nuorta ja koulutettua,
joten edellytykset talouden rakenteiden muuttamiseksi ovat olemassa.
Pakotteiden aikana Iranin taloussuhteet suuntautuivat Venäjälle, Kiinaan ja muihin Aasian maihin. Ydinohjelmasovun myötä Iran haluaa laajentaa suhteitaan länteen, ja erityisesti Eurooppaan. Kauppa on lähtenyt odotuksia hitaammin liikkeelle, erityisesti pankkiyhteyksien ongelmista johtuen. Toisaalta useiden investointien
kohdalla myös rahoituksen olisi löydyttävä ulkomailta.
Suomen ja Iranin välinen kauppa romahti pakotevuosina. Vuonna 2014 Suomen vienti Iraniin tippui alle 20
miljoonan euron, mutta kaksinkertaistui reiluun 40 miljoonaan euroon vuonna 2015. Kuluvana vuonna kaupan
kasvun odotetaan jatkuvan tai jopa entisestään kiihtyvän. Suomen ja Iranin välinen kauppa on Suomelle selvästi ylijäämäistä, sillä Suomeen on tuotu Iranista vain parin miljoonan euron arvosta tuotteita viime vuosina.
Suomen tuonti Iranista vuonna 2015 oli noin 2,3 miljoonaa euroa.
Viime vuosien eristäytyneisyyden takia Iranissa on laajalti tarvetta investointeihin. Esimerkiksi petrokemian
alalla puhutaan satojen miljardien investointitarpeesta tulevien vuosien aikana. Merkittäviä investointeja kaivataan myös kaivosteollisuuteen, sairaaloihin, hotelleihin sekä melkein alalle kuin alalle.
Suomalaisittain kiinnostavimpia aloja ovat erityisesti cleantech, maataloussektori ja elintarvikkeet, terveysteknologia sekä infrastruktuurin osalta erityisesti satamat. Myös ICT-sektorilla on paljon mahdollisuuksia,
erityisesti verkkoinfrastruktuuriin osalta. Mutta mahdollisuuksia löytyy innovatiivisille yrityksille myös edellä
mainittujen sektoreiden ulkopuoleltakin, sillä Iranissa on lähes 80 miljoonan kuluttajan markkinat.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Iranin yhteiskunnallinen tilanne on säilynyt viime vuosina vakaana, vaikka monissa sen naapurimaissa on
ollut hyvin levotonta. Turvallisuuden ja vakauden säilyttäminen pysyy iranilaisten tärkeimpänä tavoitteena
suhteissaan lähialueen maihin sekä sisäpoliittisesti. Iran seuraa tarkkaavaisesti islamistiterroristien leviämistä
naapurimaissa, ja on aktiivisesti läsnä muun muassa Irakissa ja Syyriassa. Afganistanin tilanne heijastuu Iraniin
niin pakolaisten kuin huumeidenkin virtana.
Todellista uhkaa järjestelmälle ei Iranissa ole näköpiirissä. Maan voi sanoa olevan tienhaarassa, jossa se voi
valita eristäytymisen ja avautumisen välillä, niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Valtiojohtoisen poliittisen
järjestelmän ja markkinatalouden yhdistäminen ei tule olemaan helppoa eikä tapahdu hetkessä.
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Kansan tuki näyttäisi toistaiseksi olevan vahvasti Iranin avautumisen puolella. Kevään parlamenttivaaleissa
maltilliset ehdokkaat pärjäsivät odotettua paremmin. Tulosta pidetään tuen osoituksena presidentti Rohanin
ajamalle diplomatiaa suosivalle politiikalle ja ydinohjelmaneuvotteluissa saavutetulle sovulle. Uuden parlamentin myötä hallituksen toimintaedellytysten katsotaan parantuneen uudistusten läpiviemisiksi.
Toisaalta vaalien jälkeen myös vanhoillisten äänenpainot koventuivat. He ovat puheissaan varoittaneet ulkomaisten yritysten liiallisesta vallasta, mikäli heidän toimintaansa ei rajoiteta. Puheissa on tuotu voimakkaasti
esiin myös ”vastarinta talous”, jonka perustana on Iranin oman teollisuuden ja toisaalta vallankumouskaartin
merkittävän taloudellisen aseman suojaaminen. Maltillisten ja vanhoillisten välillä käytävä kädenvääntö jatkunee jossain muodossa ainakin seuraavan korkeimman johtajan valintaan asti. Ajatollah Ali Khamenein seuraajan valinta tulee todennäköisesti Valvojain neuvoston tehtäväksi keväällä alkaneen 8-vuotiskautensa aikana.
Presidentti Rohanin hallituksen tärkein tehtävä on saada Iranin talous kasvuun. Korkea työttömyys ja eriarvoisuuden lisääntyminen presidentti Ahmadinejadin kaudelta lähtien ja pakotteiden seurauksena aiheuttaa
tyytymättömyyttä kansan keskuudessa. Hallitukselle on tärkeää, että ydinohjelmasovun hyödyt alkavat tuntua
myös kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.
Helppoa hallituksella ei tule olemaan. Uudessa budjetissa valtio leikkaa kuukausittain maksettavaa käteistukea 24 miljoonalta henkilöltä. Polttoaineen hintaan kaavaillaan reilua korotusta – hinta nousisi mahdollisesti
jopa nelikertaiseksi kuluttajille myönnettävän kiintiön ylittävältä osalta. Valtion ja valtionyritysten yhteinen
budjetti maaliskuun 20.päivä alkaneelle vuodelle on noin 285 miljardia dollaria, eli kaksi-kolmasosaa maan
bruttokansantuotteesta. Jotta valtion budjetti pysyisi tasapainossa, on verotehokkuutta nostettava huomattavasti. Tämän vuoden budjetissa verojen lasketaan ylittävän öljyn ja kaasun valtion tärkeimpänä tulonlähteenä.
Iranissa on alettu kiinnittää puheissa enemmän huomiota myös ympäristön tilaan sekä korruptioon. Pahoista
saasteongelmista ja ympäristön muutoksesta kärsivä maa oli aktiivinen Pariisin ilmastoneuvotteluissa. Parlamentin käsittelyssä on useampia ympäristön suojeluun liittyviä lakeja, jotka kuitenkin odottavat hyväksyntäänsä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Iranin kanssa käytävässä kaupassa on edelleen huomioitava pakotteet, vaikka suuri osa ydinohjelmaan liittyvistä talous- ja rahoituspakotteista purettiinkin tammikuussa 2016. Esimerkiksi aseiden ja ohjusteknologian
valvontajärjestelmien tuonti- ja vientikiellot ovat edelleen voimassa. Lisäksi osa kaksikäyttötuotteista vaatii
vienti- ja tuontiluvan. Edelleen ovat voimassa myös Iranin ihmisoikeustilanteen vuoksi asetetut pakotteet.
Lisäksi on huomioitava, että osa iranilaispankeista on edelleen pakotteiden alaisia.
Iran toivoo pääsevänsä maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi mahdollisesti jopa seuraavan neljän vuoden aikana. Iran on aktiivisesti pyrkinyt tekemään kahdenvälisiä sopimuksia useiden maiden kanssa. Iranin
lainsäädäntö on varsin kehittynyt ulkomaisten sijoitusten suhteen, mutta ongelmiakin vielä riittää. Maailman
pankin ease of doing business –vertailussa Iran on sijalla 118, ja Transparency Internationalin korruptiovertailussa sijalla 130. Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailussa Iran on noussut sijalle 74.
Iranissa on varsin kehittynyt, ulkomaisia sijoittajia suojaava lainsäädäntö. Yritykset voivat valita monia eri muotoja Iranin liiketoiminnalleen. Erityisesti pakotteiden kaudella on ollut suosittua toimia paikallisen agentin
välityksellä. Mutta ulkomaiset yritykset voivat perustaa Iraniin myös suoraan emoyhtiön alaisuudessa olevan
haarakonttorin, joka ei ole erillinen oikeushenkilö, vaan emoyhtiön rekisteröity toimipiste Iranissa. Haara-
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Suomen ja Iranin välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
konttorilla ei ole erillistä kirjanpitoa, vaan se on suoraan osa ulkomaisen emoyhtiön kirjanpitoa. Jotta se voi
nauttia veroeduista, sillä ei saa olla omaa myyntiä ja laskutusta, vaan sen tulee keskittyä esimerkiksi myynnin
jälkeisiin palveluihin, tekniseen konsultointiin tai markkinatiedon keräämiseen. Tätä mallia suositellaan lähinnä
silloin, kun toiminnot eivät ole kovin laajoja. Laajempaa liiketoimintaa Iranissa suunnitteleville yleensä suositellaan tytäryhtiön perustamista. Ulkomaalaisten on mahdollista perustaa 100 prosenttisesti omistamansa
tytäryhtiö Iraniin, jolla on samat oikeudet kuin iranilais-omisteisilla yrityksillä. Se voi esimerkiksi omistaa maata.
Myös yhteisyritysten perustaminen on mahdollista. Joissakin julkishankinnoissa suositaan vähintään 51 prosenttisesti iranilaisomistuksessa olevia yrityksiä.
Iranissa on käytössä kaksi valuuttakurssia, virallinen keskuspankin kurssi sekä markkinakurssi. Keskuspankin
viralliset euron ja dollarin kurssit, joita on käytettävä Iraniin varoja siirrettäessä, ovat noin 15 prosenttia markkinakursseja alhaisemmat. Vaikka yritykset saavatkin käyttää virallista kurssia myös siirtäessään varojaan Iranista ulospäin, voidaan järjestelmän katsoa syövän sijoituksista ison osan. Hallituksen tarkoituksena on siirtyä
kohti markkinaehtoista valuuttakurssijärjestelmää, mutta tällä hetkellä ei ole tietoa milloin siirtyminen yhteen
kurssiin olisi mahdollista.
Suojellakseen kotimaista teollisuutta Iran on asettamassa joillekin aloille kotimaisuusvaatimuksia. Esimerkiksi
lääketeollisuuden ja autoteollisuuden osalta tämä on ollut esillä. Myös tuontitariffeja käytetään sääntelemään
ulkomaisten tuotteiden tuloa. Julkisten hankintojen kilpailutuksiin osallistuvien ulkomaisten yritysten on hankittava etukäteishyväksyntä osallistumiselleen ennen tarjouksen jättämistä.
Yritysvero on Iranissa 25 prosenttia ja arvonlisävero yhdeksän prosenttia. Ulkomaalaisten yritysten on kuitenkin
mahdollista nauttia monista veroeduista. Esimerkiksi erityistalousalueilla yritykset voivat saada vapauden tuloveroista 20 vuodeksi. Lisäksi joillakin aloilla sekä maan vähemmän kehittyneillä alueilla on mahdollista nauttia
laajoista veroeduista, mikäli aloittaa tuotannon maassa. Esimerkiksi kaivosteollisuudessa on mahdollista saada
80 prosentin veronalennus neljäksi vuodeksi. Mikäli investoi Iranin vähemmän kehittyneille alueille, nauttii uusi
tuotantolaitos täydestä verovapaudesta 10 vuoden ajan.
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Iran on liittynyt Maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO) vuonna 2002, ja sen alaiseen Madridin
tuotemerkkejä käsittelevään sopimukseen 2003. Käytännön tasolla Iranissa on kuitenkin suuria puutteita henkisen omaisuuden suojassa.
Suomen ja Iranin välinen investointisuojasopimus astui voimaan vuonna 2004. Kaksoisverotuksen estävästä
sopimuksesta sekä tulliyhteistyösopimuksesta käydään neuvotteluja parhaillaan.

Yleisarvio
Iranin voidaan katsoa olevan tienhaarassa, jossa sen on valittava kansainväliselle kilpailulle avautumisen ja
taloutensa suojaamisen välillä. Iranin tulevaisuus määräytyy pitkälti sen mukaan, miten maa osaa hyödyntää
nyt käsillä olevan tilanteen, jossa maa paistattelee kansainvälisten yritysten huomion keskipisteessä.
Presidentti Rohanin hallitus on onnistunut saamaan inflaation kuriin, mutta nyt sen on saatava myös talouden pyörät pyörimään entistä nopeammin. Pakotteiden poistuttua kansa odottaa työpaikkojen lisääntyvän ja
elinolosuhteiden paranevan. Hallitus pyrkii löytämään tien, jolla avautuminen tapahtuisi hallitusti, ilman että
siitä seuraisi konkurssien aaltoa ja työpaikkojen menetyksiä. Toistaiseksi hallituksen reseptinä on pyrkiä houkuttelemaan ulkomaisia sijoituksia erityisesti vientiteollisuuteen, ja toisaalta osittain rajoittaa ulkomaista tuontia.
Viime vuosien eristäytyneisyydestä huolimatta kilpailu Iranissa on kovaa. Ulkomaisten yritysten rynnätessä Iraniin löytyy myös suomalaisille yrityksille monia mahdollisuuksia. Iran ei ole kuitenkaan helppo markkina-alue.
Oikeiden suhteiden luominen on Iranissakin tärkeää. Vaikka iranilaiset ovat laatutietoisia, on hinta usein keskeisessä roolissa ostopäätöksiä tehtäessä.
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KENIA
KENIA
Pääkaupunki ...................................................................................................................Nairobi
Väkiluku ........................................................................................................................ 45,9 milj.
BKT ........................................................................................................................63.1 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 3,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.5 %
Inflaatio................................................................................................................................. 6.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......29.9 %|19.5 % |50.6 %
Työttömyysaste ....................................................................................................40 % (2013)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................25.6 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Kenian talous jatkaa vahvalla kuuden prosentin kasvutasolla vielä pitkään. Keskipitkällä aikavälillä (vuoteen 2030 asti) maan talouskasvun arvioidaan olevan Afrikan suurinta. Talouden
moottorina toimii kulutuksen sekä palvelusektorin kasvu. Kenia on Itä-Afrikan kehittynein
valtio, Itä-Afrikan yhteisön suurin talous sekä logistiikan ja kaupan keskus. Kenian korkeat
henkilöresurssit sekä teknologian taso tarjoavat kaupallisia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä satsataan isoihin infrastruktuurihankkeisiin ja lakimuutoksiin, joiden avulla maan kaupallisesta
toimintaympäristöstä pyritään luomaan houkuttelevampi. Suomen ja Kenian välinen kauppa on
yhä suhteellisen pientä. Suomalaisia yrityksiä on tulossa Keniaan kasvamassa määrin. Nairobi
toimii alueellisena keskuksena monelle yrityksillemme. Kenian toimintaympäristössä on yhä
haasteita, kuten korruptio, mutta paikallisten kumppaneiden ja avoimen toimintakulttuurin
avulla maassa on monipuolisesti mahdollisuuksia.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Kenian talouskasvu on pysynyt tasaisen korkealla tasolla. Vuonna 2015 bruttokansantuote kasvoi 5,6 prosenttia. Hieman odotettua heikompaan talouskehitykseen on vaikuttanut erityisesti Kenian shillingin heikentyminen lähes viidenneksellä tärkeiden kauppakumppanimaiden Kiinan ja Yhdysvaltojen valuuttoihin verrattuna.
Valuuttaheilahtelusta huolimatta Kenian vaihtotaseen alijäämä pieneni vajaaseen seitsemään prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Öljyn hinnanlaskulla on suora vaikutus tuonnin arvoon (öljytuonnin arvo laski yli
kolmanneksen). Vienti on pysynyt lähes ennallaan (tosin teen vientiarvo kasvoi 12 prosenttia), joten kauppataseen alijäämä on yhä reilut 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Pääoma- ja palveluylijäämä tasoittaa siten
huomattavasti vaihtotasetta. Kenialaisten ulkomaisten rahalähetysten merkitys on kasvussa ja on noussut
suuremmaksi kuin suurimman vientiartikkelin (tee) arvo. Rahalähetykset olivat vuonna 2015 yli 1,5 miljardia
dollaria, mikä on kolmanneksi suurinta Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.
Kenian valtion budjettivaje nousi reiluun seitsemään prosenttiin. Valtion tulot jäivät jopa kymmenen prosenttia
tavoitteesta menojen pysyessä lähes vakiona. Hallinto pyrkii vähentämään budjettivajetta asteittain. Menoleikkausten arvioidaan olevan 600 miljoonan dollarin tasolla. Infrastruktuurihankkeisiin, joiden avulla luodaan
myös työpaikkoja, ei aiota suuremmin puuttua. Budjettivaje pakottaa hallinnon ottamaan lisää velkaa. Velkaantumisaste on silti yhä kansainvälisessä vertailussa maltillinen, vajaa 50 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Päällikön sijainen Ramses Malaty työskentelee Team Finland-koordinaattorina Suomen Nairobin suurlähetystössä.
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Kenian talouskasvun moottorina on kasvava kulutus. Kuluttava keskiluokka on kasvussa, mutta köyhyys ja
peruspalvelujen heikko saatavuus on yhä vakava ongelma erityisesti maaseudulla. Talouden päätulo- ja työllistymissektorit ovat pysyneet ennallaan: palvelut, maatalous ja teollisuus. Erityisesti maatalous on herkkä
ulkopuolisille shokeille, kuten kuivuus tai toisaalta rankkasateet. Kenian maatalous- ja teollisuusalat eivät ole
modernisoituneet ja ovat jääneet jälkeen useita verrokkimaista. Lisäksi suhteellisen korkea työn hinta ja turvallisuusseikat vaikuttavat ulkomaisiin investointeihin. Kenialla on kuitenkin alueellisesti korkein henkilöresurssipääoma (lukutaitoisia on noin 80 prosenttia), innovaatio- ja IT-osaamisen (esimerkiksi mobiiliteknologia) taso.
Silti innovaatioihin käytetään yllättävän pieni osuus yritysten ja valtion menoista.
Kenian talouskasvu on alemman keskitulon maiden keskiarvoa korkeampi. Huomionarvoista on, että Kenia ei
ole, kuten useat muut Afrikan kasvutaloudet, raaka-ainetuloista riippuvainen talous. Tästä huolimatta myös
Keniasta on löydetty öljyä ja kaasua sekä muita arvokkaita raaka-aineita, joita ei kuitenkaan päästä hyödyntämään vielä lähivuosina.
Kiinan rooli korostunut kansainvälisissä kauppasuhteissa
Kenian ulkomaankaupan rakenne ei ole muuttunut merkittävästi viime vuosina. Päävientituotteet (suuruusjärjestyksessä) ovat yhä tee, leikkokukat ja kahvi. Kiinan tuonti vuonna 2015 (lähes kolme miljardia dollaria) kasvoi
yli 40 prosenttia nousten suurimmaksi tuontimaaksi. Kiinan talouden hidastuminen ja keskittyminen jatkossa
enemmän kulutusvetoiseksi taloudeksi tuo myös mahdollisuuksia Kenian viennille. Kiinan sijoitukset Keniaan
(pois lukien finanssisijoitukset) ovat Afrikan suurimpia. Kiinan investoinnit ovat pääosin suuria infrastruktuurihankkeita. Kiinan intresseissä on kehittää raaka-aineiden ja tavaroiden tehokkaampaa siirtelyä Kenian sisällä
sekä Itä-Afrikan sisämaavaltioiden välillä.
Kenian suurimmat vientimaat ovat Uganda, Yhdysvallat, Alankomaat ja Tansania. Maahan tuodaan eniten
laitteita ja liikennevälineitä, öljytuotteita ja autoja. Suurimmat tuontimaat ovat Kiina, Intia, Yhdysvallat ja Arabiemiraattikunnat. EU-markkinat ovat Kenian suurimmat: yli kymmenen prosenttia tuonnista tulee EU-maista,
vastaavasti yli 20 prosenttia Kenian viennistä sijoittuu EU-maihin. Keniaan suuntautuneet investoinnit ovat
kasvaneet jo lähes kahden miljardin dollarin tasolle. Vain Etelä-Afrikkaan suuntautuu tällä hetkellä enemmän
investointeja Afrikassa. PWC- ja Control Risks-yritysten arvioissa Nairobi ja Kenia ovat Afrikan houkuttelevimpia
markkinoita. Nairobissa suurin potentiaali on kiinteistö-, liikenne-, vesi-, energia-, terveys-, opetus- ja turvallisuusaloilla kun taas koko maan tasolla keskeiset sektorit ovat vakuutus, kulutustuotteet, tuotanto, teknologia,
tietoliikenne ja terveys.
Suomen ja Kenian välinen kauppa edelleen pientä
Suomen ja Kenian välinen kaupan taso on vaihdellut viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2015 Suomen
vienti oli 24 miljoonaa euroa, mikä on selvä lasku edellisvuoden huipusta. Tuonti Keniasta Suomeen oli lähes
vientiä vastaavalla tasolla, joten kauppatase on balanssissa. Nairobissa alueellisia toimistoja pitää muutama
suuri suomalaisyritys, kuten KONE, Nokia ja Wärtsilä. Kiinnostus Keniaa kohtaa on kuitenkin kasvussa. Nairobista käynnistetäänkin usein toiminta Itä-Afrikan markkinoilla. Syksyllä 2015 Keniassa lanseerattiin uusi suomalais-kenialainen työnhakuportaali Fuzu. Toinen mielenkiintoinen uusi tekijä Nairobissa on vuodesta 2014
toiminut Taaleritehdas-investointitalo. Taaleritehdas keskittyy erityisesti kiinteistöalalle Itä-Afrikassa (ylivoimaisesti suurin kiinteistösijoittaja Itä-Afrikassa). Taaleritehtaan sijoittajien kiinnostus Keniaan ja Itä-Afrikkaan
on rohkaisevaa ja antaa uskoa kaupallisten suhteiden kehittymisestä lähitulevaisuudessa.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Kenian talouteen vaikuttaa merkittävästi maan poliittinen, yhteiskunnallinen sekä turvallisuustilanne. Lisäksi
maantieteellinen sijainti tuo runsaiden etujen lisäksi myös riskitekijöitä, koska naapurimaiden tilanne vaikuttaa väistämässä myös Keniaan. Keniassa käydään yleisvaalit elokuussa 2017. Vaalit näkyvät jo päivittäisessä
mediaseurannassa. Kampanjointi on lähtenyt liikkeelle ympäri maata. Poliittinen keskustelu tulee pysymään
aktiivisena aina vaaleihin asti. Kenian istuva koalitiohallitus tulee kampanjoimaan yhdessä myös tulevissa
vaaleissa. Poliittinen jännite kasvaa vaalien alla ja riski levottomuuksiin on myös olemassa. Etnisiä jännitteitä
esiintyy ajoittain tietyillä alueilla, mikä on hyvä ottaa huomioon kaupallisissa toiminnoissa. Talouspoliittisesta
näkökulmasta nykyhallinnon ja opposition linjat eivät eroa suuresti. Nykyinen vapaan markkinatalouteen ja
yrittäjyyshenkisyyteen kannustava linja jatkunee siten myös vaalien 2017 jälkeen.
Kenian poliittiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen suurin vaikutus on vuoden 2010 perustuslain toimeenpanossa. Eräs tärkeimmistä tehtävistä on niin sanottu. devoluutiohanke, jossa maan hallintoa ja päätöksentekoa
hajautetaan 47 piirikuntaan. Devoluutio tuo mukanaan paljon kaupallisia mahdollisuuksia piirikuntatasolla.
Päätöksentekoa taloudellisista ja palvelujentarjontaan liittyvissä asioissa hajautetaan keskushallinnon ulkopuolelle. Kenian keskeinen poliittinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen ohjelma ja tavoitteet on määritelty
”Vision 2030”-ohjelmassa, mikä ohjaa maan kehitystä pidemmällä, 15 vuoden aikajänteellä.
Kenian demokratiakehitys on kaksijakoinen: sanan- ja lehdistönvapaus on suhteellisen vapaata (vaikka vuoden
2015 World Press Freedom Index:ssa sijoitus tippui sijalle 100), mutta korruptio on vakava yhteiskunnallinen ja
taloudellinen ongelma (TI:n vuoden 2015 vertailussa Kenian sijoitus 139). YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä vuonna 2015 Kenia sijoittui keski- ja matalaluokan kategorioiden rajalle. Kenian hallinnolla on ratkaistavana
suuria haasteita, kuten työttömyys ja eriarvoisuus. Työikäisen väestönosan arvioidaan kasvavan nykyisestä 25
miljoonasta lähes 40 miljoonaa vuoteen 2030. Työpaikkojen luominen on hallinnolle iso haaste, mutta myös
mahdollisuus. Jopa 80 prosenttia työpaikoista on heikosti palkatulla ja alhaisen tehokkuuden epävirallisella
(swahilin kielellä ”Jua Kali”) sektorilla.
Kenian rooli kansainvälisillä foorumeilla on vahvistunut, mistä osoituksena Nairobin isännöimät lukuisat
merkittävät kansainväliset huippukokoukset viime aikoina, kuten maailman kauppajärjestö WTO, globaali
yrittäjyyskokous GES (presidentti Obaman vierailun yhteydessä), YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD,
Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa TICAD, globaali kehityskumppanuuskokous (GPEC), sekä
lukuisat alueelliset ja temaattiset konferenssit. Kenia on aktiivinen jäsen Afrikan Unionissa sekä Itä-Afrikan
yhteisössä (EAC). Kenian rooli EAC:ssa on vahva, onhan maa selvästi suurin alueen talous. Kuten esimerkeistä
käy hyvin ilmi, Kenian huomio keskittyy globaaleihin kehitys- ja kauppakysymyksiin. Kenia on itse yhä alemman
keskitulon maa, mutta maan kunnianhimoisena tavoitteena on päästä ylempään keskituloluokkaan vuoteen
2030 mennessä. Tämä vaatii kuitenkin arviolta kymmenen prosentin vuosittaista talouskasvutahtia seuraavien 15 vuoden aikana. Kenia käy malliesimerkistä kehitys- ja kauppateemojen yhteensovittamisessa. Maa on
ollut pitkään kehitysyhteistyön vastaanottajana, mutta kehittymisen edetessä mukaan on tullut kasvamassa
määrin kaupallista yhteistyötä.

Sääntely-ympäristön kehitys
Kenian hallinto panostaa kaupallisen toimintaympäristön kehittämiseen kansallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti. Tuloksia alkaa näkyä. Maailmanpankin Ease of Doing Business 2016-vertailussa Kenian sijoitus
(108) nousi peräti 21 sijaa. Sijoituksen nousun takana on lainansaannin, sähkönjakeluverkkoon liittymisen,
yrityksen perustamisen ja kiinteistön rekisteröinnin kehittyminen. Jos maan hallinto jatkaa lakiuudistusten ja
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Suomen ja Kenian välinen kauppa
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käytäntöjen kehittämistä, voi sijoitus parantua myös vuoden 2016 aikana. Kenian hallinto on säätänyt useita
kaupallista toimintaympäristöä edistävää lakia hiljattain, kuten yritys-, konkurssi- ja erikoistalousalue (Special
Economic Zones, SEZ)-lait, joista viimeiseksi mainitulla lailla pyritään nimenomaan houkuttelemaan ulkomaisia kumppaneita ja sijoittajia. Erikoisalueella on useita verovähennyskannustimia keskipitkällä aikavälillä. Kenian hallinto esitteli helmikuussa 2016 uusia erikoistalousalueita strategisesti tärkeissä paikoissa. Mombasan
Dongo Kundu-alueen arvioidaan valmistuvan 2018. Alueen (300-500 eekkeriä) työllistymisvaikutuksiksi arvioidaan 27 000 työntekijää. Alueiden lisäksi Keniaan on tarkoitus perustaa useita teollisuus- ja tiedepuistoja,
joihin tarjotaan myös investointikannustimia.
Uusi yrityslakiluonnos esiteltiin syksyllä 2015. Vanha laki on vuodelta 1948, joten suurimmat muutokset liittyvät Kenian hallinnon tavoitteeseen modernisoida toimintaympäristöä kansainvälisten standardien mukaisiksi. Massiivinen, yli tuhat kohtaa sisältävä lakiluonnos on saanut huomattavasti vaikutteita muun muassa
Iso-Britannian yrityslaista. Lakiluonnoksessa on ristiriitaisia elementtejä. Eräs ulkomaisia yrityksiä huolestuttanut kohta liittyi ulkomaisen yrityksen osakkeenomistajuuteen, jossa vaadittiin syntyperäisen kenialaisen
30 prosentin vähimmäisosuutta. Kritiikin johdosta minimikriteeri saatetaan perua lopullisessa lakiversiossa.
Toinen keskustelua herättänyt lakiuudistus on pankkilaki, joka liittyy syksyn 2015 rahoituslakiuudistukseen.
Pankkilain uudistuksella pyritään hallitsemaan pankkien tarjoamia korkoja luomalla kattotasoja, jolla pyritään
maltillisempiin korkomarkkinoihin. Kenian pankkisektori on erittäin kilpailtu ja osin ylikuumentunut, mikä on
johtanut muutaman pankin taloudellisiin vaikeuksiin viimeisen vuoden aikana.
Vuonna 2014 lanseerattiin ”yhden luukun” sähköinen palvelujärjestelmä (TradeNet). Järjestelmän kehittäminen on saanut tukea kansainvälisiltä toimijoilta kuten Trademark East Africa (TMEA), jota myös Suomi on
tukenut kehitysyhteistyövaroista. Heinäkuusta 2015 lähtien kaikki vientiin ja tuontiin liittyvät asiakirjat velvoitetaan prosessoitavan TradeNet-järjestelmässä. Odotetut hyödyt ovat jopa parin miljardin dollarin vuositasolla. TradeNet on hyvä esimerkki elektronisten järjestelmien mahdollisuudesta käytäntöjen tehokkuuden
ja transparenssin edistämiseen, ja myös korruption vähentämiseen.
Kenian kauppapolitiikkaa uudistettiin keväällä 2016. Vuoden 2010 perustuslakia, kansainvälisiä kauppapolitiikkasopimuksia ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita velvoittavat muutokset otettiin huomioon päivityk-
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sessä. Politiikka tavoittelee köyhyydenvähennystä ja kestävää kehitystä pk-yritysten avulla. Ulkomaankaupan
vahvistamiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi tuotantoa pyritään monipuolistamaan ja tuotantoketjun arvonlisäystä kehittämään (heikko arvonlisäys ja tuotantosektorin kehitys olivat Maailmanpankin maaliskuun
2016 julkaisun päähuolenaiheet). Ulkopuolisia kaupan esteitä puretaan parantamalla kaupanhelpottamisen
infrastruktuuria.
Keväällä 2016 käynnistettiin kansallisen vientistrategian uudistusprosessi, joka on tarkoitus saattaa valmiiksi
kesällä 2017. Nykyisen vientistrategian (vuodelta 2007) heikkoutena on ollut erityisesti hitaassa toimeenpanossa. Vientistrategiavalmistelu käydään useiden ministeriöiden yhteisellä konsultoinnilla teollisuus-, investointija kauppaministeriön sekä vienninedistämisneuvoston (EPC) johdolla. Uusi strateginen, kokonaisvaltainen ja
integroitu teollistumisohjelma esiteltiin kesällä 2015, joka tähtää tässäkin artikkelissa esitettyjen teemojen,
kuten maatalouden, tiedepuistojen ja erikoiskauppa-alueiden kehittämiseen.
Kenian rooli alueellisesti ja globaalisti korostuu
Kenia on itäisen ja eteläisen Afrikan markkina-alueen (COMESA) jäsen, kuten myös Itä-Afrikan yhteisön (EAC)
jäsen. Vuonna 2015 Egyptissä periaatteellisesti sovittu kolmen Afrikan alueellisen kauppa-alueen sopimus
(COMESA, EAC ja SADC) on myös Kenian intresseissä, sillä maalla on kiinnostusta laajentaa kaupallista yhteistyötä Afrikan markkinoilla. Kenian kauppaministeriön kansliapäällikön mukaan 27 maan kansallista lakia täytyy
päivittää, jotta Kenia voi ratifioida kolmenkeskisen sopimuksen. Prosessi tullee siis kestämään suhteellisen
pitkään ennen kuin alueen maiden valtiot ovat ratifioineet sopimuksen.
EU ja EAC pääsivät sopuun taloudellisesta kumppanuussopimuksesta (EPA) lokakuussa 2014, ja syyskuussa
2015 myös sopimuksen juridisista yksityiskohdista päästiin sopuun. Lokakuuhun 2016 mennessä sopimus
tulee ratifioida kaikissa Itä-Afrikan yhteisön maissa. Kenia on halukas saattamaan EPA:n voimaan, mikä olisi
edullista maan ulkomaankaupalle päämarkkina-alueella. EPA on osa EU:n kanssa solmittua Cotonou-sopimusta, joka on voimassa vuoteen 2020 asti, joten päivitystarpeita on edessä jo lähivuosina. Kenialla on myös muita
alueellisia ja kahdenvälisiä kauppasopimuksia, merkittävin näistä on Yhdysvaltojen ja Afrikan maiden välillä
sovittu AGOA (päävientituote Yhdysvaltoihin on tekstiilit).
Nairobissa joulukuussa 2015 järjestetyn WTO:n huippukokouksen neuvottelujen antia pidettiin etukäteen epävarmana. Kenia teki valtavasti töitä, jotta tuloksia saadaan puristettua, olihan isäntämaalla paineita saada
sopu aikaan ensimmäisen kerran Afrikassa järjestetystä WTO-kokouksesta. Sekä maatalous- että IT-sopimukset
voivat osaltaan edistää myös Suomen ja Kenian välistä kauppaa.
Kenia panostaa megaluokan infrastruktuurihankkeisiin
Kenian panostukset megaluokan infrastruktuurihankkeisiin herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Logistiikan ja liikenteen kehittäminen (autotie-, rautatie-, öljy- ja kaasuverkostot) tehostaa tuotteiden ja ihmisten liikkumista.
Hankkeissa joudutaan ottamaan huomioon maanomistus- ja ympäristötekijät (uusi luonnonvaralaki luonnosvaiheessa). Infrastruktuurihankkeet luovat myös ripeästi työpaikkoja. Mombasa tulee pysymään keskeisenä
kauttakulkupisteenä Kenian ja sisämaavaltioiden tavaroille. Tällä hetkellä on valmistumassa Etiopiaan yhdistyvä valtatie, mikä on osa Kenian massiivista (25 miljardin dollarin budjetin) tavoitetta luoda ”käytävä” naapurimaiden välillä Lamun satama-alueelle (ns. LAPSSET-hanke). Hanke on saanut haastajia Etiopian ja Ugandan
vaihtoehtoisten öljy- ja liikennereittisuunnitelmien myötä.
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Merkittävin käynnissä olevista megahankkeista on uusi rautatie Mombasasta Kampalaan. Päähuomio on tavaroiden siirtelyn nopeuttaminen: tällä hetkellä tavarajuna kuljettaa 20 konttia 20 km tuntinopeudella, mutta
uusitulla rautatieverkostolla pystytään siirtämään jopa 200 konttia 120 km tuntinopeudella. Myös matkailijoille on luvassa helpotusta: matka Nairobista rannikolle tulee viemään kuusi tuntia nykyisen 18 tunnin sijaan.
Rautatiehanke työllistää tällä hetkellä yli 12 000 kenialaista. Valmistuessaan hankkeen vaikutus kansantalouteen arvioidaan olevan 1,5 prosenttia. Uusia valtateitä rakennetaan ympäri maata.
Kenia on yksi maailman nopeimmin kasvavista uusiutuvien energialähteiden markkinoista (muun muassa
Ernst & Young-yhtiön keväällä 2016 tekemän arvion mukaan). Uusiutuva energiaan panostetaan tällä hetkellä
voimakkaasti. Hyvä esimerkki on Turkanan tuulivoimala, jota myös Finnfund on merkittävästi rahoittanut. Valmistuessaan tuulivoimalasta tulee Afrikan suurin (300 MW). Kenialla on monipuoliset mahdollisuudet: tuuli-,
vesi- ja aurinkovoiman lisäksi maalla on Afrikan suurimmat maalämmön resurssit (tällä hetkellä tavoite kasvattaa tuotanto 500MW tasolle vuoteen 2030 mennessä). Öljy- ja kaasulöytöjä tullaan keskipitkällä aikavälillä
aikana todennäköisesti kaivamaan. Kenialla on tulevaisuudessa energiaylijäämää, jota se tullee naapurimaille
(erityisesti Ruanda ja Tansania) kauppaamaan.
Uusia lakiuudistuksia ja käytäntöjä luodaan paraikaa
Kevään 2016 aikana useita kaupalliseen toimintaympäristöön vaikuttavia lakeja on päivitetty. Kaivoslakia on
uudistettu. Vanha laki on tehty ennen itsenäistymistä, joten nykytilanteen huomioonottaminen on kriittistä.
Kenian hallitukseen on lisätty kaivosministerin tehtävä. Tämä kertoo suuresta potentiaalista alalla. Kenialla on
runsaasti kaivosteollisuuden kannalta tärkeitä raaka-aineita, suurimpina titaani, sooda ja kulta. Koeporauksia
aloitetaan lähiaikoina. Myös suomalaisten on syytä seurata kaivosalan kehityksestä avautuvia mahdollisuuksia.
Lisäksi uusitusta vesilaista tarjoutuu mahdollisuuksia, kuten vesipalveluiden järjestelyvastuu piirikunnissa ja
niiden vesilaitoksissa.
Tullijärjestelmiä on kehitetty viime vuosina. Vuonna 2014 solmitun Itä-Afrikan yhtenäisen tullialueen (SCT)
käyttöönotto alkaa kantaa hedelmää. Tuoreessa tarkastuksessa tullaustoimet ovat laskeneet keskimäärin neljästä kuuteen päivää, kun vielä vuonna 2013 aikaa kului 18-22 päivää. Yrityksille tästä arvioidaan koituvan jopa
300 dollarin säästöt tapahtumaa kohden. Suomi on tukenut kehitysyhteistyövaroin Maailman Tullijärjestön
(WCO) alueellista hanketta, jonka keskus on Nairobissa.
Kenian suhteellisen kehittynyt IT-ala alkaa olla tunnettu tosiasia. Tällä hetkellä lähes 70 prosenttia (32 miljoonaa käyttäjää) kansalaisista käyttää mobiilimaksujärjestelmiä (ns. MPESA), päivittäisen vaihdon ollessa lähes
kahdeksan miljardia shillinkiä (70 miljoonaa euroa). Kenialaisten pääsy Internetiin on Afrikan toiseksi suurinta
lähes samalla tasolla johtavan Etelä-Afrikan kanssa (40 prosenttia aikuisista). Yli neljänneksellä aikuisikäisistä
on älypuhelin tai tabletti. Suurin Kenian hallinnon IT-hankkeista on Konzan teknologiakaupunki. Yleiskaava on
suunniteltu, mutta rahoituksessa ja yritysten houkuttelussa alueelle on yhä tekemistä.
Korruptio on yhä merkittävä riskitekijä Kenian toimintaympäristössä. Useista miljoonaluokan skandaaleista
kirjoitetaan säännöllisesti päivittäisissä lehdissä. Silti tähän asti korkea-arvoisille syytetyille ei ole langetettu
tuomioita. Presidentti Kenyatta on laittanut arvovaltaansa ja resurssejaan korruption kitkemiseksi. Tuloksia
viimeaikaisista laki-, instituutio- ja mekanismimuutoksista yhä odotetaan. Useiden keskeisten instituutioiden
resursseja lisätään ja toimintaa pyritään tehostamaan yhteisen toimintayksikön avulla. Keväällä 2016 tukea
korruptiota vastaan toimiville instituutioille lisättiin yli 20 miljoonan euron arvosta.
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Yleisarvio
Kenia pysyy vahvan talouskasvun tiellä. Kenia on modernin teknologian hyödyntämisessä ja startup-kulttuurin
luomisessa Afrikan edelläkävijöitä. Maan suhteellisen kehittyneet henkilöresurssit tuovat mahdollisuuden lisäarvon edistämiseen. Kenian talouspolitiikka perustuu vapaaseen markkinatalouteen, joka kannustaa yrittäjyyteen. Tämä on ehdottomasti Kenia taloudellisen toimintaympäristön suurimpia voimavaroja. Kenia on alueen
kaupan ja logistiikan keskus. Lähitulevaisuudessa roolia pyritään vahvistamaan muun muassa merkittävien
infrastruktuurihankkeiden avulla. Kenia on sitoutunut vahvasti kansainvälisten standardien ja monenkeskisten kaupallisten sopimusten noudattamiseen, esimerkkinä WTO:n huippukokouksen isännöinti Nairobissa
joulukuussa 2015.
Kenian suurimmat haasteet liittyvät hallintoon. Korruptio on vakava ongelma, vaikka maan hallinto presidentin komennuksessa on luonut mekanismeja ja kehittänyt instituutiota avoimempaan ja tehokkaampaan
kehitykseen. Kenialla on valtava potentiaali, mutta talouspolitiikassa ja toimintaympäristössä tarvitaan yhä
merkittäviä uudistuksia, jotta maasta tulee laaja-alaisemmin kehittyneempi talous.
Suomalaisten yritysten kannalta ajoitus Kenian markkinoiden tutustumiseen on juuri nyt. Vahva talouskasvu,
kuluttava keskiluokka, investoinnit infrastruktuuriin sekä kaupallisen toimintaympäristön kehittäminen tuovat
mahdollisuuksia. Markkinoille on tunkua, mutta tehokkailla ja laadukkailla ratkaisuilla on kysyntää. Suomalainen laadukas osaaminen kilpailee Aasiasta tulevan halpatuotannon kanssa, jolla on myös erilaiset toimintatavat. Kenian vahva panostus uusiutuviin energialähteisiin ja korkeaan teknologiaan (varsinkin cleantech, ICT
ja terveys) tuovat lukuisia mahdollisuuksia suomalaiselle huippuosaamiselle. Maatalous- ja tuotantosektori
kaipaavat tehokkuutta ja korkeamman lisäarvon tuottamista. Tuotantoketjun tehokkuudessa on kirittävää. Erityisesti Nairobissa korkean laadun kulutustuotteiden kysyntä on kasvussa. Uudet ostoskeskukset ovat tuoneet
Kenian markkinoille useita kansainvälisiä ketjuja, viimeisimpänä kaksi liikettä avannut Carrefour.
Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet toimia maan kaupallisessa toimintaympäristössä. Keniassa
toimii kasvava määrä suomalaisyrityksiä. Markkinoille tulo vaatii kuitenkin valmistautumista. Erityisen tärkeää
on relevantti ja avointa kaupankäyntiä noudattavan paikallisen kumppanin identifiointi. Suomen suurlähetystö
ja Finpro toimivat Team Finland-yhteistyössä Nairobissa ja ovat yritysten käytettävissä Kenian, ja sen naapurimaiden, markkinoilla.
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NAMIBIA
NAMIBIA
Pääkaupunki .............................................................................................................Windhoek
Väkiluku ...........................................................................................................................2,2 milj.
BKT ........................................................................................................................12.9 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................11,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 4.8 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ......... 6.2 % | 30 % | 63.8 %
Työttömyysaste ................................................................................................28.1 % (2014)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................46.7 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Ylemmän keskitulon maana Namibian valtio on pystynyt panostamaan hyvään ja toimivaan
infrastruktuuriin. Windhoekin siisti ja eurooppalainen katukuva hämmästyttää poikkeuksetta
uusia tulijoita. Maa on turvallinen ja poliittisesti vakaa, talouskasvu on ollut nopeaa ja rikkaat
luonnonvarat houkuttelevat maahan investoijia. Namibia on nuoren historiansa aikana selvinnyt maailmantalouden heilahteluista lähes koskemattomana. Pitkään jatkunut epävakaa globaali taloustilanne on kuitenkin viime aikoina heijastunut myös Namibian talouskehitykseen,
mikä näkyy muun muassa Etelä-Afrikan randiin sidotun Namibian dollarin heikentymisenä.
Namibian talouskasvu jäi 4,5 prosenttiin viime vuonna. Vuoden 2016 kasvuennuste on 4,3 prosenttia ja kasvun odotetaan yltävän 5,9 prosenttiin vuonna 2017. Namibian taloustilanne on
edelleen huomattavasti parempi kuin muissa eteläisen Afrikan maissa. Suomalaisyrityksille
mahdollisuuksia löytyy muun muassa maatalous- ja rakennussektoreilta sekä kaivos-, logistiikka- ja energiasektoreilta.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Namibian talous on pärjännyt erityisen hyvin vuosien 2010–2014 välillä. Tällä viisivuotisjaksolla talouskasvu on
ollut keskimäärin 5,6 prosenttia. Myös pitkällä aikavälillä maan 26-vuotisen itsenäisyyden aikana kasvu on ollut
4,3 prosentin luokkaa. Tätä voimakasta kasvua on luotsannut alhainen inflaatio, kasvuhakuinen finanssipolitiikka
sekä ulkomaiset investoinnit. Nämä seikat yhdessä ovat lisänneet yksityisen sektorin lainanottoa, kasvattaneet
julkisen sektorin palkkatuloja ja ostovoimaa sekä vauhdittaneet kaivossektorin toimintaa. Tämä puolestaan on
kasvattanut taloutta lisääntyneen kulutuksen ja rakennusbuumin kautta viimeisen kuuden vuoden aikana.
Namibian talouskasvu jatkuu edelleen voimakkaana maailmantalouden heilahteluista huolimatta. Maa on
kuitenkin joutunut varautumaan heikentyneeseen taloustilanteeseen ja valtio on ottanut säästötoimenpiteet
käyttöön makrotalouden vakauttamiseksi. Talousarviokauden 2016/17 budjetti heijastelee globaalin talouden
haasteita. Kuluvana vuonna säästöihin pyritään leikkaamalla yli 100 000 henkeä työllistävän julkisen sektorin
kuluja. Maan presidentti Hage Geingob on painottanut ministereilleen vuoden 2016 olevan toimeenpanon
vuosi, jolloin sanojen pitää muuttua teoiksi. Budjetti on rakennettu tätä silmällä pitäen ottamalla huomioon
erityisesti kansalliset prioriteetit ja niiden toteutuksen resurssien varmistaminen. Uudessa budjetissa korostuu
kasvuystävällinen makrotalouden vakauttaminen julkisia menoja vähentämällä ja resurssien suuntaaminen
tuottaville sektoreille, minkä vaikutukset ja tuotto nähdään sosiaalisen sektorin hyötyinä.
Elisabet Kivimäki työskentelee erityisasiantuntijana ja Team Finland–koordinaattorina Suomen Windhoekin suurlähetystössä.
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Makrotalouden vakauttamisella odotetaan syntyvän talouskasvua, työpaikkoja ja näkyviä vaikutuksia köyhyyden
vähentymiseen. Namibian ostovoimaan suhteutettu bruttokansatuote on 10,764 dollaria per asukas. Talousarviokauden 2016/17 budjetti on noin 4 miljardia euroa, joka on noin 35 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion
tulot koostuvat yksilötuloverotuksesta, arvonlisäverosta, SACU:n (Southern African Customs Union) tullituloista,
yritysverotuksesta sekä muista pienemmistä tulonlähteistä. Valtionvelka on 37 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaikka budjetti pieneni edellisvuodesta 1,6 prosentilla, se pohjautuu kuitenkin kasvumyönteiselle talouspolitiikalle, joka luo mahdollisuudet näkyville kehitysvaikutuksille. Suurimmat budjettiallokaatiot ovat opetus-,
terveys- ja turvallisuussektoreille sekä puolustusvoimille. Valtion kehitysbudjetti on noin kuudenneksen operationaalisesta budjetista. Kehitysvaikutusten toteutuminen vaatii valtiolta innovatiivisuutta investointien takaisintuottojen synnyttämiseksi sekä tavoitteiden ja odotettujen kehitysvaikutusten toteutumisen varmistamiseksi.
Namibian ulkomaankauppa
Namibian pieni ja avoin talous on herkkä ulkoisille tekijöille, kuten kauppavolyymien heilahteluille SACU–maiden (Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia, Swazimaa) ja muun maailman välillä. Tuontitavaran osuus on
noin 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ulkomaankaupan alijäämä alkoi lisääntyä jo vuonna 2012 ja on
kasvanut siitä lähtien johtuen erityisesti teollisuustuotteiden tuonnista kaivosteollisuuden infrastruktuurin
sekä teräs- ja lasituotannon kehittämiseen. Namibian vienti ei ole kasvanut samassa suhteessa viime vuosina
johtuen erityisesti globaalista taloustilanteesta. Husabin uraanikaivoksen myötä viennin odotetaan kuitenkin
lähtevän nousuun ja maan vuoden 2016 kauppataseen olevan ylijäämäinen.
Tulevaisuudessa eteläisen Afrikan logistiseksi keskukseksi tähtäävä Namibia on pitänyt tärkeänä kehittää kauppasuhteita mahdollisimman monien maiden ja maanosien kanssa. Namibia on WTO:n jäsen ja kuuluu myös
eteläisen Afrikan tulliliitto SACU:un, jonka sihteeristö sijaitsee Windhoekissa. SACU tarjoaa Namibialle tullittoman pääsyn jäsenmaidensa markkinoille sekä yhteisen ulkoisen tariffin koskien kauppaa muun maailman
kanssa. Namibian kautta suomalaisyrityksille avautuu pääsy yli 200 miljoonan kuluttajan markkinoille eteläisessä Afrikassa. Namibia on myös vapaakauppa-alue SADC:n maiden (Southern African Development Community) jäsen ja nauttii lisäksi tullivapaasta ja kiintiöttömästä pääsystä USA:n markkinoille AGOA-sopimuksen
puitteissa. Namibia on edelleen ruuan, kulutustavaroiden ja teollisten tuotteiden suhteen tuontiriippuvainen
maa. Taloudellinen integraatio SACU:n ja SADC-alueen kanssa houkuttelee ulkomaalaisomistuksessa olevien
yritysten liiketoimintaa Namibiaan. Suurimmat investoinnit jälleenmyyntisektorilla ovat ulkomaisia, mikä on
huomionarvoinen osoitus Namibian makrotalouden stabiliteetista, houkuttelevasta investointiympäristöstä
ja maan korkeasta kilpailukyvystä Afrikassa.
EU on Namibialle toiseksi suurin kauppakumppani Etelä-Afrikan jälkeen. Namibian dollarin heikentyminen on
vaikuttanut kauppasuhteisiin EU:n kanssa. Suomen ja Namibian välinen kauppa on ollut noin 2-4 miljoonan
euron tasolla vuosittain. Vuonna 2015 kauppaluvut jäivät melko pieniksi. Vuonna 2014 Suomen vienti Namibiaan oli 12 miljoonaa euroa. Namibian suurimpina vientituotteina Suomeen ovat olleet hedelmät ja pähkinät sekä aikaisempina vuosina lihatuotteet. Suomen vienti Namibiaan on koostunut pääasiassa teollisuuden
koneista ja laitteista.
Kiinan intressi Afrikkaa kohtaan on herättänyt keskustelua Namibiassa. Kiinalaisten kaupallinen toiminta
maassa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Namibiassa toimii tällä hetkellä noin 40 kiinalaisyritystä työllistäen yli 4 000 namibialaista. Kiinan kasvanut tuonti koostuu suurelta osin koneista ja laitteista
kaivosteollisuuteen, erityisesti Husabin uraanikaivokseen sekä Walvis Bayn sataman laajennushankkeeseen.
Kiinalaiset ovat mukana liiketoiminnassa erityisesti kaivossektorilla, rakennushankkeissa, tienrakennushankkeissa ja satamahankkeissa.
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Kiinnostus Namibiaa kohtaan selvässä kasvussa
Kuluneen vuoden aikana suomalaisyritysten kiinnostus Namibiaa kohtaan on ollut selvässä kasvussa. Suomen suurlähetystö Windoekissa tukee omalta osaltaan suomalaisyrityksiä liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamisessa sekä tarjoaa arvovaltapalveluja markkinoille etabloitumisen alkuvaiheessa. Suurlähetystö
on järjestänyt noin kymmenkunta yritysdelegaatiovierailua viimeisen vuoden aikana. Keskeisinä teemoina
ovat olleet erityisesti rakentaminen, maatalous- ja elintarvikealan kehittäminen sekä terveysalan osaaminen
ja teknologiansiirto. Uutena mielenkiintoisena toimialana suomalaistoimijoille on noussut maataloussektori.
Maatalouden kehittäminen on tärkeää Namibialle ja valtio panostaa vientiorientoituneeseen maataloussektoriin. Prioriteettina on vahvistaa ja kehittää kotimaista tuotantoa, agrotuotantoa sekä arvonlisäystä. Tärkeimpiä
vientituotteita ovat naudanliha, viinirypäleet, kalatuotteet sekä olut. Kotimaisen maatalouden kehittämistä tuetaan Green Scheme -ohjelman kautta, mikä on lisännyt viljatuotteiden sekä vihannesten tuotantoa tuntuvasti
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Olemassa oleva lihakarjatalous mahdollistaa myös maitokarjatalouden
ja meijeriteollisuuden kehittämisen.
Suomi ja suomalainen osaaminen ovat korkeassa arvossa Namibiassa, mikä osaltaan helpottaa suomalaisyrityksiä uudelle markkina-alueelle pääsyssä. Yli 140 vuoden aikana luotu ystävyys ja lämpimät suhteet maidemme välillä ovat valttikortti suomalaisyrityksille. Finnfund on kiinnostunut rahoittamaan suomalaisten yritysten
investointeja Namibiassa ja voi tarjota pitkäaikaista rahoitusta myös namibialaiselle yritykselle, mikäli hankkeessa käytetään suomalaista teknologiaa. Paikallista rahoitusta on myös tarjolla ja Finnfund on käynyt keskusteluja yhteisrahoitteisista hankkeista. Namibian prioriteettisektoreiden kehittämiseen on saatavilla myös
EU-rahoitusta. Euroopan investointipankki (EIB) lainoittaa infrastruktuurirahastostaan useita hankkeita. Namibialla on eniten EIB:n lainoja suhteessa väkilukuun. Tavoitteena on tulevaisuudessa löytää uusia EU-hankkeita,
joissa suomalainen osaaminen, teknologia ja yritykset pääsisivät suuremmassa määrin mukaan Namibian
kehitykseen EU-rahoituksen kautta.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Namibia on noin 2,5 kertaa Suomen kokoinen maa. Reilun kahden miljoonan
väestössä on lukuisia etnisiä ryhmiä ja alkuperäiskansoja, joista noin 80-90 prosenttia on kristittyjä. Maassa
on yli 10 kansallista kieltä, mutta virallinen kieli on englanti.
Namibia on demokraattinen ja poliittisesti vakaa ylemmän keskitulon maa. Maassa on monipuoluejärjestelmä, mutta SWAPO (South West Africa People’s Organization) on pitänyt johtoasemansa itsenäistymisestä
lähtien. Viime vuoden alue- ja paikallisvaaleissa SWAPO sai kaikkiaan 72 prosenttia paikoista paikallishallinnossa jättäen oppositiopuolueille vain vajaan kolmanneksen paikoista. Alue- ja paikallisvaalit ovat yksi valtion
pyrkimyksistä desentralisoida hallintoa. Tällä pyritään laajentamaan demokratian toteutumista alueellisesti
sekä osallistamaan kansalaisia oman maansa kehitykseen ja päätöksentekoon. Viime vuosina äänestysinto on
hiipunut, mihin vaikuttaa osaltaan SWAPO:n yhä vahvistunut johtoasema maan politiikassa. Suunnanmuutos edellyttää kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Myös ei-poliittisten ryhmittymien roolia tulisi vahvistaa
ihmisoikeuksien turvaamisessa, erityisesti mielipiteen ja sananvapauden osalta.
Epätasa-arvo, työttömyys sekä HIV:n yleisyys aiheuttavat ongelmia maan väestölle ja kehitykselle. Namibia on
yksi maailman epätasa-arvoisimmista maista ja lähes 45 prosenttia väestöstä elää moniulotteisessa köyhyydessä. Sosiaalisen kehityksen ja köyhyyden vähentämisen tavoitteen saavuttamiseksi Namibiaan perustettiin uuden hallituksen myötä köyhyydenvähentämisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ministeriö, joka tekee töitä
löytääkseen poikkileikkaavia ja integroituja instrumentteja köyhyyden ja haavoittuvaisuuden poistamiseksi.
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Suomen ja Namibian välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Namibiassa on toimeenpantu laajennettu sosiaalisen turvaverkoston kehittämishanke, johon myös uusi budjetti keskittyy. Lisääntyvää tukea kohdistetaan uudella budjettikaudella muun muassa. eläkeläisiin, orpoihin
ja haavoittuviin lapsiin sekä vapaustaistelun veteraaneihin. Namibia on yksi Afrikan vähiten korruptoituneimmista maista. Transparency International listasi Namibian vuonna 2015 sijalle 45 yhteensä 168 maasta. Mo
Ibrahim Good Governance Indexin mukaan Namibia sijoittuu viidenneksi 54 maata kattavassa vertailussa. The
Economist puolestaan listaa Namibian 167 maata kattavassa demokratiaindeksissään sijalle 72. Inhimillisen
kehityksen indeksillä mitattuna Namibia on alle kansainvälistä keskitasoa. Eriarvoisuus näkyy korkeana työttömyytenä, joka on tällä hetkellä noin 28 prosenttia.
Valtio sitoutunut tehokkaaseen toimeenpanoon ja osallistamiseen
Valtion tavoitteena on parantaa laadukkaita palveluita kansalaisille ja edistää maan yleistä hyvinvointia presidentti Hage Geingobin lanseeraaman menestys- ja onnistumissuunnitelman keinoin. Presidentin mukaan
menestys rakennetaan viiden tukipilarin varaan. Näitä ovat: 1) tehokas hallintokoneisto ja palvelutuotanto,
jonka odotetaan tuovan talouskasvua, kestävää kehitystä sekä parantavan toiminnan läpinäkyvyyttä ja kansalaisten saamien palvelujen saatavuutta 2) taloudellisen kehityksen parantaminen, joka johtaa köyhyyden
vähenemiseen, työllisyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen sekä makrotalouden vakauteen 3) sosiaalinen kehitys
odotusarvonaan sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen 4) infrastruktuurin kehittäminen johtaen kestävään talouskasvuun ja talouden arvoketjun paranemiseen sekä 5) kansainväliset suhteet ja yhteistyö maan kansainvälisen profiilin vahvistamiseksi.
Inklusiivisen kasvun ja kestävän kehityksen agendalla linjauksena on talouspohjan monipuolistaminen ja teollistaminen, osaamispohjan ja kykyjen kehittäminen sekä uudet politiikkalinjaukset taloudellisten aktiviteettien
valtavirtaistamiseksi koskettamaan laajempaa osaa namibialaisia. Namibiassa on saavutettu ilmainen ensimmäisen ja toisen asteen koulutus varmistamaan koulutukseen osallistumisen laajempi mahdollisuus kaikille.
Kolmannen asteen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä tutkimuksen ja kehittämistoimintaan lisätään resurssiallokointeja. Suomalaiselle koulutusviennille on kysyntää Namibiassa.
Infrastruktuurin kehittämiseen logistiikkasektorilla on saatu suoraa rahoitusta kehitysbudjetista. Kohdistetut
toimenpiteet valtio-omisteisiin yhtiöihin ovat myös vaikuttaneet positiivisesti sektorin kehitykseen. Keskipit-
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källä aikavälillä logistiikkaan tullaan kohdistamaan prioriteettirahoitusta muun muassa teiden ja rautateiden
rakentamiseen, vesi- ja energiasektoreille sekä ICT-infrastruktuurin kehittämiseen. Yhdessä nämä mahdollistavat Namibian suunnitelmat kasvaa alueelliseksi logistiikkakeskukseksi.
Public Private Partnership -toimintaa ohjaava lainsäädäntö on valmis parlamentin käsittelyyn. Sen odotetaan
kannustavan kasvavaan yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin välillä yksityissektorin ja infrastruktuurin
kehittämisessä. PPP-yhteistyön kautta etsitään mahdollisuuksia rahoittaa suuria infrastruktuurihankkeita,
joihin valtion budjetti ei riitä. Valtio-omisteisia yrityksiä kannustetaan pääsemään eroon julkisrahoitusriippuvuudesta, erityisesti energiasektorilla, jossa yksityisillä investoinneilla voidaan kattaa energiasektorin vajeet
keskipitkällä aikavälillä. PPP–hanke-ehdotuksia toivotaan myös muun muassa. Namibian asuntotuotanto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on rakentaa maahan 185 000 halpataloa vuoteen 2030 mennessä. Mass Housing
Scheme on kansallinen tavoite, jonka toteutumiseksi valtio on mahdollistanut myös laajemman lainansaamisen osoittaen sillä sitoutumistaan asuntotuotanto-ohjelmaan.

Sääntely-ympäristön kehitys
Investointiympäristön kehittäminen on Namibialle tärkeää. Hallitus onkin uudistanut investointilainsäädäntöä
ja säädöksiä ja uusi investointiasetus on valmis parlamentin käsittelyyn. Siinä on kiinnitetty huomiota erityisesti investointi-insentiiveihin, joiden toivotaan houkuttelevan myös ulkomaisia investoijia. Tavoitteena on ollut
yksinkertaistaa erilaisia lupaprosesseja ja tarjota yhden luukun palvelua ulkomaisille investoijille. Business and
Intellectual Property Authority (BIPA) vastaa yritysten rekisteröimisestä ja tarjoaa tietoa uusille ja aloittaville
yrityksille. Namibian vakaa hallitus on avoin kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Valtion sitoutumista
tavoitteiden saavuttamiseen osoittaa myös uusien lakien ja säädösten valmistelu parantamaan muun muassa
paikallisten yritysten osallistumista Namibian talouskehitykseen.
Myös verouudistukset ovat Namibian hallituksen agendalla ja uusi integroitu verojärjestelmä esitellään kuluvana vuonna. Suurimmat uudistukset valmisteltiin jo vuonna 2015. Uudistuksessa keskitytään verotuksen
muuttamiseen progressiivisemmaksi, millä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia sosiaalisen hyvinvoinnin
tavoitteiden edistämisessä ja tuloerojen kaventamisessa. Valtiovarainministeriön esittämä nopeaan vaikuttavuuteen tähtäävä solidaarisuusvero on herättänyt paljon keskustelua. Esitetty uusi progressiivinen vero ottaa
huomioon eri tulotasot ja veronmaksukyvyn. Solidaarisuusveroa kerättäisiin yli 5 700 USA:n dollarin tuloista
ja sitä pienemmässä tulotasossa olevat olisivat uuden veron hyödynsaajia. Näin arvioidaan kerättävän 600
miljoonaa Namibian dollaria vuosittain. Solidaarisuusveroa ei ole täysin ymmärretty kaikissa yhteiskuntaluokissa, minkä vuoksi keskusteluun tullaan tänä vuonna ottamaan mukaan laajempi yleisö ehdotetun kansallisen
intervention vaikuttavuuden, hyötyjen sekä hallinnollisten järjestelyjen omaksumiseksi.
Namibiaan on perustettu kilpailukomissio, jonka tavoitteena on edistää Namibian markkinoiden kilpailukykyä sekä ehkäistä talouden heikkenemistä. Uuden hankintalain lisäksi valmisteilla on uudistuksia kilpailulainsäädäntöön. Kilpailulainsäädännön ei ole tarkoitus pelkästään rangaista tai estää kilpailukykyä haittaavaa
toimintaa vaan myös vähentää markkinadominanssia ja väärinkäytöksiä. Viime aikoina keskustelua on herättänyt esitys uudesta New Economic Empowerment Framework (NEEEF) -raamista, jonka tavoitteena on
edistää paikallisten yritysten mukaanpääsyä edullisiin ja kestäviin tuotantoprosesseihin. Tämän mallin kautta
liike-elämään pyritään saamaan mukaan aikaisemmin heikossa asemassa olleita uusia aloittavia yrittäjiä ja
ulottamaan liike-elämän positiiviset vaikutukset laajemmalle ryhmälle. Uudistus voisi heikentää ulkomaalaisomisteiden yritysten asemaa, mikä on synnyttänyt myös paljon vastustusta yritysten parissa. NEEEF tähtää
laaja-alaiseen liiketoimintaympäristön rakenteelliseen muutokseen.
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Pk-yritysten tukemiseksi kehitetään parhaillaan myös uusia rahoitusmuotoja, jotka tukevat yritystoiminnan
kasvua. Kehitysrahoituslaitokset toimivat edelleen talouskasvun katalysaattoreina kannustaen ja mahdollistaen uusia kotimaisia investointeja ja helpottaen rahoituksen saamista kotimarkkinoilta. Yleisesti ottaen
Namibian investointiympäristö on suotuisa ulkomaisille toimijoille. Kasvava markkinatalous, makrotalouden
vakaus sekä kestävällä pohjalla oleva valtion talous luovat hyvän alustan uusien yritysten sijoittumiselle ja
investoinneille maahan. Namibiassa on selkeät kiinteistön omistusoikeudet, itsenäiset tuomioistuimet sekä
vapaa lehdistö. Investointi-ilmastoon myönteisesti vaikuttavia tekijöitä ovat myös ulkomaisten investoijien
tasavertainen kohtelu, yksinkertainen ja kilpailukykyinen verotusjärjestelmä, kauppa- ja valuuttasuhteet Etelä-Afrikkaan sekä maan hyvä ja kehittynyt infrastruktuuri. Namibia pyrkii houkuttelemaan lisää ulkomaisia
yrityksiä ja investoijia tarjoamalla yrityksille suunnattuja verohelpotuksia.
Taloudellisen yhteistyön lisäämiseksi EU:n kanssa neuvoteltu EPA-sopimus on Namibialle elintärkeä. Sopimus
takaa Namibialle 100 prosenttisen verovapaan ja kiintiövapaan (DFQF) pääsyn EU:n markkinoille. Sopimuksen
myötä SADC- maat voivat suojata herkkiä tuotteitaan kaupan täydelliseltä vapauttamiselta. Osa suojatoimenpiteistä on pysyviä, osa tilapäisiä. Suurin osa uudesta markkinoillepääsystä koskee maa- ja kalatalouden
tuotteita. Sopimuksen mukaan myös Namibia vapauttaa kalatalouden tuotteet ja luopuu kaikista oikeuksista
käyttää vientitukia missään maataloustuotteissa. SADC-EPA sopimuksen allekirjoittamisen pitkittyi lähes vuodella. Sopimus on nyt neuvoteltu loppuun allekirjoittamista varten.

Yleisarvio
Vaikka maan kehitys ja talouskasvu ovat olleet suotuisia itsenäisyydestä lähtien, Namibialla on ratkottavanaan
vielä useita haasteita. Viime vuoden budjettiväliarviossa huomiota kiinnitettiin erityisesti rakenteellisiin haasteisiin, suureen työttömyyteen, epätasa-arvoon ja köyhyydenvähentämiseen. Näiden ongelmien ratkaisuun
tarvitaan moniulotteisia ja kohdistettuja toimenpiteitä merkityksellisten tulosten saavuttamiseksi. Haasteita
Namibian taloudelle aiheuttaa myös julkisten tulojen pieneneminen SACU–tulliliiton tulojen vähentymisestä,
kasvavasta budjettialijäämästä sekä ulkomaisten varantojen vähentymisestä. Tässä tilanteessa EPA–sopimuksen merkitys korostuu, jotta kaupankäynti EU:n kanssa voi jatkua ongelmattomana myös jatkossa.
Valtion tiukentunut budjetti pyrkii varmistamaan resurssit ja rahoitusstrategiat rakenteellisten haasteiden
ratkaisemiseksi. Operationaaliset kulut syövät edelleen suurimman osan budjetista, vaikka julkisen sektorin
kuluja tullaankin pienentämään ja karsimaan. Kehitysbudjetti on maan haasteisiin nähden varsin pieni, vain
noin kuudesosa operationaalisesta budjetista. Myös tulevilla budjettikausilla operationaalisen budjetin osuus
tulee olemaan suuri. Nähtäväksi jää miten tehokkaasti suunnitellut toimet toteutuvat tulevaisuudessa. Ministereiden allekirjoittamat tulossopimukset velvoittavat toimenpiteisiin ja luovat julkista painetta budjettiallokaatioiden tehokkaalle toimeenpanemiselle.
Suomalaisten pitkäaikainen hyvä työ Namibiassa on synnyttänyt ainutlaatuisen luottamussuhteen, joka antaa
suomalaisyrityksille etulyöntiaseman liiketoiminnan aloittamiselle ja kehittämiselle. Sujuvaa suomea puhuva
varapresidentti Nickey Iyambo toivoo Suomen ja Namibian kaupallistaloudellisten suhteiden tiivistyvän tulevaisuudessa. Vastaavaa suomalaisiin kohdistuvaa arvostusta ja kunnioitusta ei ole helppo löytää muualta.
Namibian kautta suomalaisyrityksille avautuvat koko eteläisen Afrikan valtavat kuluttajamarkkinat.
Namibiassa on nyt otollinen aika suomalaisyritysten markkinoille pääsyssä. Kokonaisvaltaiset ”avaimet käteen”
-ratkaisut kiinnostavat Namibiaa ja näitä ratkaisuja suomalaisyritykset voisivat yhteistyössä tarjota useammallakin eri sektorilla. Namibiassa syksyllä 2015 vieraillut maataloussektorin suomalaisdelegaatio oli erittäin tyytyväinen tulokselliseen matkaan. Matkan jälkeen yhteistyöaloitteita on viety eteenpäin muun muassa
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bionergian, eläinperäisen jätteenkäsittelyn sekä munintakanalojen osalta. Suomalaiset toimijat ja yrityskonsortiot ovat lähteneet etsimään kokonaisvaltaisia konsepteja ja malleja maatalouden lisäksi myös Namibian
logistiikkasektorille sekä kaupunkisuunnitteluun muun muassa BEAM-hankerahoituksen kautta. Kiinnostus
suomalaisia rakennusalan yrityksiä kohtaan on suurta. Namibia haluaa nähdä nopeita tuloksia erityisesti maata vaivaavan asuntopulan ratkaisemiseksi. Suomalaisyritysten olisikin nyt hyvä etsiä synergioita keskenään ja
tarjota yhteistyössä kokonaisia pakettiratkaisuja eri sektoreille. Näin myös pk-yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet saada jalansijaa eteläisen Afrikan kasvavilla markkinoilla.
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NIGERIA
NIGERIA
Pääkaupunki ...................................................................................................................... Abuja
Väkiluku ......................................................................................................................181,6 milj.
BKT .........................................................................................................................493 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 6,400 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 4%
Inflaatio................................................................................................................................. 9.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ... 20.3 % | 23.6 % | 56.1 %
Työttömyysaste ................................................................................................23.9 % (2011)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................47.8 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Nigeriaa kuvaillaan usein joko rajattomien mahdollisuuksien tai epäonnistumisten maaksi.
Molemmat ääripään kuvaukset ovat näkökulmasta riippuen paikkansa pitäviä ja osuvia kuvaamaan myös vallitsevaa liiketoimintaympäristöä. Riskit ovat suuret, mutta oikealla lähestymistavalla voi päästä pitkälle. Nigerian talous on tällä hetkellä haastavassa tilanteessa ja kasvuennusteet vaatimattomammat kuin vuosiin; talouskasvu saattaa jäädä vain reiluun kahteen
prosenttiin. Viime vuonna rauhallisesti sujuneiden vaalien ja vallanvaihdon myötä maassa on
kuitenkin uudenlaista toiveikkuutta. Vaikka muutokset vievät aikaa, katsotaan suunnan olevan
oikea. Nykyjohdon yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on turvallisuustilanteen parantaminen,
maassa rehottavan korruption vastainen taistelu ja öljyriippuvuudesta eroon pääseminen talouden rakennetta monipuolistamalla. Maailman seitsemänneksi väkirikkaimmassa ja keski-iältään
nuoressa valtiossa on paljon yrittäjyyshenkeä ja dynaamisuutta, joka usein jopa yllättää maassa
ensi kertaa vierailevan. Nigerian kaltaisessa maassa on kysyntää esimerkiksi infrastruktuuri-,
energia-, ICT-, telekommunikaatio-, cleantech-, opetus/koulutus- ja terveyssektoreilla, joilla
toimintaa kannattaa suunnitella pitkällä tähtäimellä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Öljyn hinnan romahdus on aiheuttanut suuria ongelmia Nigerialle, jonka on talous on liian yksipuolisesti nojannut mustasta kullasta saataviin tuloihin. Arviolta yli 180 miljoonaisesta väestöstä riittäisi työvoimaa, mutta
talouden rakenteen monipuolistaminen vie aikaa. Lisäksi on esitetty epäilyksiä siitä, ettei viime vuoden toukokuun lopussa virkaanastuneen presidentti Muhammadu Buharin talouspolitiikka ole riittävän uudistusmielistä
näin haastavaan tilanteeseen vastaamiseksi. Presidenttiä on myös arvosteltu tekemiensä uudistusten hitaasta
etenemisestä, mutta toisaalta kannattajansa näkevät päätösten ja linjan olevan harkitumpi kuin edellisen
presidentin Goodluck Jonathanin kaudella. Esimerkiksi presidentti Buharin toisessa keskeisessä vaaliteemassa,
korruption kitkemisessä, on edistytty kun yli toistakymmentätuhatta haamutyöntekijää on poistettu valtion
palkkalistoilta ja entistä johtoa on pyritty laittamaan vastaamaan teoistaan. Toimet eivät kuitenkaan yksinään
ole riittäviä Nigerian taloustilanteen korjaamiseksi.
Hitaudesta tai harkinnasta kertoo esimerkiksi se, että vuoden 2016 budjetti hyväksyttiin vasta toukokuussa,
mutta sen nähdään sisältävän edellisvuosia enemmän elementtejä siitä, miten saada yhteiskunta toimimaan
niin, että se tukisi hyvinvoinnin tuottamista koko kansalle. Edelliseen presidenttiin verrattuna Buharilla nähdään olevan enemmän halua ja näkemystä kansainväliseen ja alueelliseen yhteistyöhön esimerkiksi turvalUlkoasiainsihteeri Emmi Mwanzagi työskentelee Team Finland -koordinaattorina Suomen Abujan suurlähetystössä.
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lisuuden ja vakauden saavuttamiseksi, mutta talouspolitiikassa linja on kansallista etua ajava. Esimerkiksi
Nigerian keskuspankki on perinteisesti pitänyt vakaata valuuttaa avaintekijänä inflaation hillitsemiseksi ja toimintaympäristön ennustettavuuden helpottamiseksi, ja Buhari on pysynyt tässä kannassa, vaikka öljynhinnan
laskun ja maan heikkenevä talouskasvun takia toimintamalli ei ole kestävä. Nigerian valuutan vaihtokurssit on
siis määrätty tällä hetkellä kiinteiksi, vaikka sisäinen ostovoima on heikentynyt merkittävästi. Nigerian valuutan
nairan kurssi on mustassa pörssissä tätä kirjoittaessa ainakin kaksinkertainen verrattuna viralliseen kurssiin.
Nigerian bruttokansantuote kasvoi vuonna 2015 vain 2,7 prosenttia, mikä on huonommin kuin vuosikymmeneen. Nigerian kaupan suuruus oli 2015 noin 74.5 miljardia euroa, mikä on 30.6 prosenttia vähemmän kuin
edellisvuonna 2014. Lasku johtuu pääosin jyrkästä ulkomaankaupan arvon laskusta viime vuonna, joka oli peräti 40,3 prosenttia. Suurin syy heikkoon tilanteeseen on öljyn maailman markkinahinnan lasku, joka on iskenyt
kovalla tavalla Nigeriaan, jonka ulkomaankauppa koostui vuonna 2015 71,4 prosenttisesti öljystä. Angola on jo
ottamassa Nigeriaa kiinni suurimpana öljyntuottajana Afrikassa. Useaan otteeseen kiistellyt valtion tukiaiset
polttoaineelle poistettiin toukokuussa 2016, mikä tuplasi bensanhinnan yhdessä yössä. Nigeriassa on keskusteltu keväällä yleislakon mahdollisuudesta protestiksi hintojen nousulle ja mielenilmaisuja on suunnitteilla.
Maassa säännöllisesti toistuva ja tänä keväänä useita viikkoja kestänyt polttoainepula on saanut joitain lentoyhtiöitä lakkauttamaan lentonsa toistaiseksi ja erityisesti maan sisäisiä lentoja on peruttu paljon. Viime
aikoina kolme eteläafrikkalaista firmaa on päättänyt lopettaa toimintansa Nigeriassa vähittäismyyntisektorilla, pankkisektori on kärsinyt, tuonti on laskenut 22 prosenttia ja vienti peräti 40 prosenttia. Muutamat
suuryritykset (muun muassa Coca-Cola) sijoittivat Nigeriaan viime vuonna, mutta ne ovat pieniä valopilkkuja
kokonaistilanteessa. Esimerkiksi Moody’s alensi Nigerian luottoluokitusta Ba3 B1-luokkaan johtuen öljynhinnan laskusta aiheuttamasta haavoittuvuudesta, öljyriippuvuudesta eroon pääsemisen vaikeudesta ja muilta
sektorilta saatavien verotulojen puutteesta nykyisessä siirtymävaiheessa.
Inflaatio nousi maaliskuussa 12,3 prosenttiin, mikä on suurin luku sitten elokuun 2012, ja inflaation uskotaan
kasvavan edelleen. Tämä johtuu muun muassa sähkönhinnan kasvusta (45 prosenttia), polttoainepulasta,
kuljetuskustannusten kasvusta ja ulkomaankaupan vaikutuksesta tuontiruokaan. Esimerkiksi tomaattikorin
hinta on noussut 500 nairasta 3000 nairaan. Työttömyys oli vuoden 2015 lopussa 10.4 prosenttia, mikä on
4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Vaikka presidentti Buharin yksi prioriteetti on erityisesti nuorten
työllisyyden lisääminen, tuntuu ongelman ratkaiseminen ja työpaikkojen luominen haasteelliselta nykyjohdon
eväin. Kasvu ei ole riittävää suhteessa nuoreen ja kasvavaan väestöön, koska palkkataso ei tule nousemaan eikä
työpaikkoja synny tarpeeksi. Tämä tulee aiheuttamaan lisää tyytymättömyyttä ja mahdollisesti epävakautta jo
valmiiksi useita kriisipesäkkeitä sisältävässä Nigeriassa. Toisaalta Nigerian nuori kasvava väestö voidaan nähdä
myös sen suurimpana voimavarana, jos työllisyyden lisäämisessä onnistutaan.
Bloombergin inflaatiota ja työttömyysastetta mittaava Misery Indeksi rankkaa Nigerian sijalle kuusi (kärkeä
pitää kirkkaasti Venezuela, myöskin öljyvaltio). Sekä kotimaan- että ulkomaanvelka kasvoi vuonna 2015, ja Nigeria tutkailee mahdollisuutta muun muassa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Afrikan kehityspankin
(AfDB) lainoihin budjettituen kautta. Talouskasvu tuleekin heikentymään edelleen vuonna 2016, ja voi jäädä
jopa 2,1 prosenttiin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski Nigerian bruttokansantuotekasvuennustettaan
tälle vuodelle 4,1 prosentista peräti 2,3 prosenttiin. Tämä on merkittävää hidastumista, koska vielä vuonna
2014 kasvu oli 6,3 prosenttia. Ennusteiden mukaan Nigerian budjetti tulee olemaan alijäämäinen tulevina
vuosina, noin 2,2-2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittanee sitä, että Nigerian tarvitsee ottaa
lisää velkaa, mutta velan osuus pysynee silti alle kahdenkymmenen prosentin. Vähitellen verotuloja alkaa tulla
uudistusten myötä muiltakin kuin öljysektorilta, mutta tähän kuluu aikaa.
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Nigerian kauppasuhteet Aasiaan ja erityisesti Intiaan, sen raakaöljyn keskeisimpään markkinaan, jatkanevat
tulevina vuosina laajenemistaan. Tuontimaista tärkein on Kiina, muita keskeisiä USA, Intia sekä Ranska ja viennin osalta tärkeimpiä kohteita Intian ohella Brasilia, ja EU-maista Alankomaat ja Espanja. Kilpailu on kovaa
samanaikaisesti näille markkinoille tähyävät myös muut EU-maat sekä Korea ja Kiina, joista jälkimmäinen on
jo ottanut erittäin ison siivun Nigerian markkinoista.
Nigeria on Etelä-Afrikan jälkeen Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.
Suora vienti Suomesta Nigeriaan vuonna 2015 oli noin 28,9 miljoonaa euroa, mikä on 23 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2014. Kaiken kaikkiaankin Suomen viennistä Afrikan mantereelle suuntautuu vain 2,4 prosenttia,
joten kasvunvaraa olisi. Luvuista ei kuitenkaan näy koko todellisuus, koska suomalaisia tuotteita tulee Nigeriaan
merkittävä määrä kolmansien maiden kautta tai näissä sijaitsevista tuotantolaitoksista.
Suomalaisia globaaleja yrityksiä on Nigeriassa läsnä tällä hetkellä vain kourallinen, mutta niiden lisäksi useampi pienempi yritys toimii maassa paikallisen edustajan kautta. Viime vuosina Nigeriassa aktiivisia ovat olleet
muun muassa jo mainitut informaatioteknologia-, terveys- ja koulutussektorin yritykset, joista useat harjoittavat maassa onnistunutta liiketoimintaa. Maasta löytyy paljon mahdollisuuksia investointihyödykkeille. Vuoden
2015 lopussa Lagosissa järjestetty suomalaista terveysosaamista esittelevä tapahtuma herätti laajalti kiinnostusta Nigeriassa. Samoin helmikuussa 2016 taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri Matti Anttosen johtama neljäntoista yrityksen delegaatio sai hyvän vastaanoton Abujassa ja Lagosissa, joissa yritykset tapasivat
muun muassa useita eri ministereitä, Afrikan kehityspankin maajohtajan, Lagosin kuvernöörin ja komissaareja.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Toukokuussa 2015 virkaanastunut presidentti Muhammadu Buhari ja hänen marraskuussa 2015 nimittämänsä hallitus ovat erittäin haastavassa tilanteessa. Maan turvallisuustilanne ei missään nimessä ole vakaa, vaan
kyteviä kiistoja löytyy lähes joka ilmansuunnasta. Erityisesti maan koillisosassa terroristijärjestö Boko Haramin
aiheuttamat tuhot ovat mittavat, maan keskiosissa paimentolaisten ja maanviljelijöiden välillä on jatkuvia
väkivaltaisuuksia, etelän öljyosavaltioissa on levotonta ja lounaassa Biafran itsenäisyystaistelijat pyrkivät edistämään omaa asiaansa. Maa on todella jakautunut sekä maantieteellisesti että tulotasoltaan.
Hallitus aikoo panostaa infrastruktuurin vahvistamiseen, verojärjestelmän kehittämiseen, korruption torjumiseen ja hyvän ja tehokkaan hallinnon luomiseen, mitkä eivät ole helppoja uudistuksia. Liittovaltiorakenteen
vuoksi myös kuvernöörien sitoutuminen uudistuksiin on välttämätöntä. Haasteiden mittakaavasta, eriarvoistumisesta ja pikaisten uudistusten tarpeista kertoo YK:n väestörahaston (United Nations Population Fund,
UNFPA):n arvio, jonka mukaan maassa olisi 700 miljoonaa asukasta vuonna 2050 ja heistä valtaosa, jopa 650
miljoonaa, olisi köyhiä. Talouden monipuolistamiseksi tehtävien uudistusten, poliittisen vakauden ja turvallisuuden lisäksi Nigerian pitäisi pystyä vastaamaan rajojensa sisällä tapahtuvaan humanitaariseen kriisiin,
jossa arviolta ainakin 2,5 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Boko Haramin aiheuttamien
tuhojen takia. Toisessa todellisuudessa rikkaat nigerialaiset rakentavat taloja, matkustelevat ja etsivät esimerkiksi toimivia digitalisaatio- tai energiaratkaisuja liiketoimintojensa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kansa
vaatii heille luvattua muutosta parempaan: oli sitten kyse peruspalvelujen ja -tarpeiden turvaamisesta tai
vakaamman ja paremmin ennakoitavissa olevan liiketoimintaympäristön luomisesta. Nigeria on korruption
vastaisessa taistelussaan pyrkinyt myös saamaan takaisin eurooppalaisille tileille maasta talletettuja Nigerian
valtion varoja. Tämä on kuitenkin asia, johon EU:lla on hyvin vähäinen mahdollisuus vaikuttaa.
Äkkinäistä muutosta niin poliittiseen vakauteen, turvallisuustilanteen paranemiseen tai talouden nousuun ei
ole luvassa, ja tämä aiheuttanee edelleen jännitteitä eri puolilla maata. Nigeria korostaa omaa suvereniteetti-
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Suomen ja Nigerian välinen kauppa
2011-2015
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aan, ja kansainvälinen tai alueellinen yhteistyö sitä itseään koskevissa kysymyksissä on usein herkkä aihe, vaikka
edistystä tässä on tapahtunut presidentti Buharin kauden ensimmäisen vuoden perusteella. Muun muassa
suhteet naapurimaihin ovat selvästi lämpimämmät. Nigerian suhteet Etelä-Afrikkaan ovat jännitteiset, kun
maat kilpailevat maanosan herruudesta.

Sääntely-ympäristön kehitys
Nigeria on pyrkinyt viime aikoina suojaamaan omaa valuuttaansa rajoittavilla toimilla. Tämä on aiheuttanut
jännitteitä Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) sisällä, jossa on pyritty harmonisoimaan tariffeja ja pönkittämään talousaluetta kokonaisuutena. Nigeria on ECOWAS:in huomattavasti merkittävin rahoittaja (noin 70
prosenttia) ja jo siksikin keskeisessä asemassa yhteisön toiminnassa.
ECOWASin yhteistä tullijärjestelmää (Common External Tariff, CET) alettiin toimeenpanna alueella viime vuonna, vaikka CET hyväksyttiin jo joulukuussa 2013. EU:n ja Länsi-Afrikan valtioiden kanssa pitkään, jo vuodesta
2003, neuvotteluissa olleen tavarakauppaa koskevan vapaakauppasopimuksen (Economic Partnership Agreement, EPA) toimeenpaneminen odottaa vielä, koska Nigeria ei ole allekirjoittanut sopimusta. EU ja jäsenmaat
ovat pyrkineet heti viime vuonna käytyjen vaalien jälkeen pitämään EPA-sopimusta ja sen allekirjoittamista
esillä korkealla tasolla, mutta toistaiseksi ei ole nähtävissä vahvoja signaaleja puolesta tai vastaan nykyjohdossa. Äänekkäin sopimuksen allekirjoituksen vastustaja on ollut MAN (Manufacturers Association of Nigeria), joka
vetosi jo heti pari kuukautta nykyisen presidentin valtaantulon jälkeen allekirjoittamista vastaan. Osa vastustuksesta perustuu puhtaasti väärinymmärryksille, joita EU on pyrkinyt muun muassa erilaisten tapahtumien
ja tiedonjakamisen avulla oikomaan julkisesti yhdessä ECOWASin kanssa. Kyseessä on kuitenkin ECOWAS:in
sisäinen haaste, koska EU on jo neuvotellut sopimuksen ECOWAS:in kanssa, ja heidän tehtävänsä on saada
jäsenmaansa sen taakse.
Nigerian vienninedistämisneuvostolla (Nigerian Export Promotion Council, NEPC) on suuria suunnitelmia Nigerian viennin edistämiseksi ja maan osuuden lisäämiseksi maailmanmarkkinoilla ilman öljyä. He vertaavat
Nigerian tilannetta Kiinan, Intian, Brasilian ja Malesian aikaisempiin tilanteisiin ja nykyiseen vientiosuuteen
maailmanmarkkinoilla todeten mahdottomalta tuntuvan olevan mahdollista. Suunnitelman mukaan Nigeria
tähtää pääosin Afrikan ulkopuolisille markkinoille. Yhtenä keinona esimerkiksi ”one state one product”, jolloin
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toimintaa saisi keskitettyä (viime vuonna esimerkiksi Enugun osavaltiosta omenoita Isoon-Britanniaan.) Suunnitelman tavoitteet ja suunta ovat sinänsä hyviä, mutta iskulauseiden ja innostuneisuuden lisäksi tarvitaan
vielä lisää taustatutkimusta ja pohdintaa Nigerian vahvuuksista ja toteutuksen konkretisointia.
Viimeisen vuoden aikana Nigeriassa, öljyvaltiossa, on säännöllisin väliajoin kärsitty polttoainepulasta. Maalla
ei ole riittävää omaa jalostamokapasiteettia, työmarkkinoilla on ollut levotonta, poliittinen tilanne on ollut
epävarma ja maassa on ollut pulaa ulkomaisesta valuutasta asetettujen rajoitusten vuoksi. Vaikka öljyriippuvuudesta on pyritty pääsemään eroon maan talouden rakennetta monipuolistamalla, muodostaa öljytulot
vieläkin noin 70 prosenttia valtion verotuloista. Myös sähköntuotannossa on suuria ongelmia, mikä aiheuttaa
merkittäviä haasteita maassa toimiville yrityksille.
Nigeriassa verkostoitumisen merkitys korostuu ja usein kuulee sanottavan, että nigerialaiset arvostavat enemmän henkilökohtaisia suhteita kuin ”papereita” myös kaupanteossa. Tämä voidaan nähdä tilanteesta riippuen
positiivisena tai negatiivisena, mutta yleisesti kannattaa tiedostaa, että ulkomaisen kauppakumppanin Nigerian tuntemusta ja kiinnostusta sen kulttuureihin arvostetaan. Pääkaupunki Abuja keskellä maata on Nigerian
hallinnon ydin ja kaupan keskus Lagos maan lounaisrannikolla. Niiden lisäksi ei kannata unohtaa muitakaan
osavaltioita, joskin paikoittain erittäin epävakaa turvallisuustilanne on otettava tarkasti huomioon. Osavaltiotasolla keskeisessä asemassa ovat erityisesti kuvernöörit ja paikallishallintonsa. Haasteista huolimatta Nigeriassa on valtavaa taloudellista potentiaalia, markkinoita ja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Se on
Afrikan suurin talous ohitettuaan Etelä-Afrikan hiljattain viime vuonna. Sillä on valtavat luonnonvarat, suuri
ja nuori väestö ja kasvava keskiluokka.

Yleisarvio
Öljyriippuvuudesta eroon pyrkivä ja talouttaan monipuolistava Nigeria on ollut jo jonkin aikaa monen maan
ja niiden yritysten listalla, kun ne pohtivat uusia markkina-alueita. Suomalaiset toimijat tulevat tässä vähän
jälkijunassa johtuen esimerkiksi siitä, että historian valossa mantereella jo Itä-Afrikka tuntuu huomattavasti
helpommin lähestyttävältä, koska siellä suomalaisia on toiminut kehitysyhteistyön parissa jo vuosikymmeniä
ja maine on hyvä. Nigeria ei tule muuttumaan toimintaympäristönä pikavauhdilla kaupallisille toimijoille suotuisammaksi, mutta joitain positiivisia signaaleja voidaan nähdä. Presidentti Buhari on ensimmäisen vuotensa
perusteella edeltäjäänsä kiinnostuneempi kansainvälisestä yhteistyöstä. Vaikka häntä arvostellaan hitaasta
temposta, katsotaan suunnan kuitenkin olevan oikea. Maan tilanne jatkuu edelleen jännitteisenä, mutta suurta
romahdusta turvallisuustilanteeseen tai poliittiseen vakauteen eivät asiantuntijat ennusta. Valtavana kehittyvänä markkinana Nigeriaa ei pitäisi suomalaistenkaan yritysten unohtaa. Nigeriassa yritysten menestyminen
vaatii henkilökohtaisten suhteiden luomista, kärsivällisyyttä ja valtavan määrän jalkatyötä. Suomalaisille yrityksille ja osaamisille löytyisi kysyntää lukuisilla eri aloilla. Haasteina saattaa olla oikeiden kumppanien löytäminen, markkinoillepääsy, puheen tasolta kauppoihin eteneminen ja prosessien hitaus esimerkiksi valtiollisten
toimijoiden kanssa sekä tarpeiden suuret volyymit.
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MAURITIUS
MAURITIUS
Pääkaupunki ..............................................................................................................Port Louis
Väkiluku ...........................................................................................................................1,3 milj.
BKT ........................................................................................................................11.6 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................19,500 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.2 %
Inflaatio................................................................................................................................. 3.4 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ....... 4.5 % | 21.7 % |73.8 %
Työttömyysaste ................................................................................................................. 4.5 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................79.2 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Intian valtameren keskellä sijaitsevan Mauritiuksen talouden painoarvo on paljon saarivaltion
maantieteellistä kokoa suurempi. Mauritius on vakaa, monikulttuurinen demokratia, jonka talous on Afrikan vahvimpia ja bruttokansantuote yksi korkeimmista. Lomaparatiisina tunnettu,
aiemmin lähinnä sokerin tuotannosta riippuvainen maa on monipuolistanut elinkeinoelämäänsä onnistuneesti. Alhainen verotus on houkutellut Mauritiukselle liudan yrityksiä, jotka käyttävät sitä ponnahduslautana Afrikan mantereelle sekä Aasian, erityisesti Intian markkinoille.
Maan talous jatkaa kasvuaan, vaikka kasvuluvut ovat globaalikysynnän laskun myötä hieman
hidastuneet. Suomalaisfirmoille olisi tilausta ainakin uusiutuvan energian ja meriteollisuuden
saralla, sillä Mauritius on investoimassa näihin voimakkaasti. Korkeaan teknologiaan ja innovaatioihin panostava hallitus on kehittämässä yksityissektorin kanssa älykkäitä kaupunkeja,
joissa soisi hyödynnettävän myös suomalaisia ratkaisuja.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Mauritius on yksi Afrikan selkeitä menestystarinoita – vakaa, monikulttuurinen demokratia, joka on onnistunut
suuren talouden rakennemuutoksen avulla kehittämään itsestään houkuttelevan sijoituskohteen. Saarivaltion
tarjoaman markkinan koko on todellisuudessa paljon sen omaa 1,3 miljoonan asukkaan väestöä suurempi.
Erittäin kilpailukykyinen veroaste, vähäinen byrokratia, tehokkaat instituutiot, kehittynyt infrastruktuuri ja kestävään, innovatiiviseen kehitykseen panostava hallitus ovat tehneet maasta houkuttelevan sillanpääaseman
Afrikan mantereelle ja Intiaan päin toimiville yrityksille. Mauritiuksen kansantalous on viimeiset viisi vuotta
kasvanut reilut kolme prosenttia vuodessa, ja Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa tälle vuodelle 3,8 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Hallituksen lähivuosien talouskasvutavoite on 5-6 prosenttia vuodessa.
Tämän saavuttaminen riippuu pitkälti myös EU-markkinoista, jotka vastaavat 60 prosentista vientiä, joskin
Aasian osuus ulkomaankaupasta on viime vuosien aikana kasvanut.
Mauritius on parinkymmenen vuoden aikana tehnyt onnistuneen hyppäyksen pitkälti sokerin tuotannosta
riippuvaisesta maatalousvaltiosta monipuoliseksi, avoimeksi taloudeksi. Nykyisin palvelut vastaavat yli 60 prosentista maan työpaikoista, ja kahdesta kolmasosasta maan bruttokansantuotteesta. Tärkeimmät talouden
alat ovat turismi sekä rahoituspalvelut. Maassa vierailevien turistien määrä nousi vuonna 2014 ensi kertaa yli
miljoonan – myös suomalaisturistien määrä on kasvanut merkittävästi vuonna 2015 suorien charter-lentojen
myötä.
Petri Salo toimii suurlähettiläänä, lähetystöneuvos Anna Merrifield Team Finland -koordinaattorina ja Aino Aho Finpron korkeakouluharjoittelijana Suomen suurlähetystössä Pretoriassa.
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Mauritius on pienenä, pitkälti Euroopan markkinoista riippuvaisena, pitkien etäisyyksien päässä sijaitsevana saarivaltiona haavoittuvainen talous. Sen tulevaisuuden menestys riippuu pitkälti henkisestä pääomasta.
Maa selvisi onnistuneesti 2000-luvun puolivälin moninkertaisesta makrotaloudellisesta shokista, kun se kärsi
samaan aikaan sekä korkeista öljyn hinnoista, maailmanmarkkinoiden laskusta että sokerin vientietuuksien
menetyksistä. Hallitus on tämän vuoksi toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden ajan huomattavan talousja sosiaalireformiohjelman, jonka tavoitteena on ollut stimuloida taloutta muun muassa alentamalla veroja,
tehostamalla julkista sektoria ja helpottamalla ulkomaankauppaa. Mauritius on tiukentanut talouskuriaan,
mutta aloittanut silti uusia infrastruktuurin rakennushankkeita liittyen muun muassa julkiseen liikenteeseen.
Olennainen offshore-business
Olennaisen tärkeä sektori Mauritiuksen taloudelle, ja samalla potentiaalinen riski, on sen erittäin suuri finanssisektori ja erityisesti offshore-toiminta. Mauritiukselle on rekisteröitynyt noin 20 000 Global Business -yritystä
(GBC) ja näiden taseet ovat yhteensä noin 630 miljardia dollaria eli 50 kertaa Mauritiuksen bruttokansantuote.
Suurin osa omistuksesta on muiden kuin mauritiuslaisten käsissä. GBC:den ulkomaiset valuuttatalletukset ovat
keskeinen rahoituskanava mauritiuslaisille pankeille, ja maa on muutenkin erittäin riippuvainen ulkomaisista
talletuksista, sijoituksista ja lainoista. Kansainvälinen valuuttarahasto kiinnittää huomiota erityisesti siihen,
että Intian kanssa tehdyn kaksoisverotussopimuksen mahdolliset muutokset saattaisivat ravistella vakavasti
maan pankkisektoria ja samalla koko taloutta.
GBC:t myös paikkaavat maan vaihtotasetta (-5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2015), sillä maan kauppatase on selvästi negatiivinen. Mauritius tuo teollisuustuotteita, ruokaa, öljyä ja kemiallisia tuotteita ennen kaikkea Kiinasta, Intiasta ja EU:sta. Sen pääasialliset vientituotteet ovat vaatteet ja tekstiilit, kalatuotteet sekä sokeri.
Mauritiuksen suorat ulkomaiset investoinnit ovat parin viime vuoden aikana olleet vajaa 20 prosenttia bruttokansantuotteesta, yhteensä 353 miljoonaa euroa vuonna 2014 josta noin 60 prosenttia tuli EU-alueelta. Talouskasvun vauhdittamiseksi Mauritius pyrkii kehittämään muun muassa alihankintasektoria, terveysturismia
ja uusia teknologioita ja kaipaa tähän lisää ulkomaisia investointeja.
Kasvavista sektoreista potkua Suomen vientiin?
Suomen ja Mauritiuksen välinen kauppa oli 2015 vaatimatonta ja kauppataseemme voimakkaasti negatiivinen.
Tuonti kipusi 24 prosenttia 11 miljoonaan euroon, koostuen lähinnä kalavalmisteista. Erilaisista teollisuustuotteista koostuva vienti puolestaan kutistui 11 prosenttia 1,8 milj. euroon. Suomen vienti on tällä hetkellä
kaukana huippuvuosien luvuista - 2005 jopa 145 miljoonaa euroa – jolloin sitä vauhditti ennen kaikkea matkapuhelinten vienti.
Suomella ei ole Mauritiuksella suurlähetystöä. Etelä-Afrikassa toimiva Suomen suurlähettiläs on akkreditoitu
myös Mauritiukselle. Pitkään Suomea Mauritiuksella edustanut kunniakonsuli on erittäin hyvin verkostoitunut
ja hyödyllinen kontakti myös liiketoimintaa Mauritiuksella harkitseville suomalaisyrityksille.
Suomalaisyrityksille kiinnostavaa on, että joulukuun 2014 vaalien jälkeen asetetun hallituksen prioriteetteja
ovat muun muassa ICT, koulutus, meriteollisuus sekä älykkäät kaupungit. Mauritiuksen keskeisenä tavoitteena
on nostaa innovaatio, teknologia ja kommunikaatiosektori kehityksen keskiöön, luoda Mauritiukselle teknologiayrittämisen kulttuuri muun muassa yrityshautomoiden kautta ja kehittää maasta Afrikan alueellinen
terveysteknologian ja palvelujen keskus. Maa on myös panostamassa voimakkaasti uusiutuvan energian sekä
meriteollisuuden kehittämiseen.
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Hallituksen tavoitteena on luoda 100 000 uutta työpaikkaa viiden vuoden aikana, ja näistä neljäsosan pitäisi
syntyä meritaloussektorille. Tällä hetkellä kalastus ja kalatuotteiden prosessointi vastaavat viidenneksestä vientiä. Port Louisin satamaa ollaan kaksinkertaistamassa, tavoitteena houkutella useampia aluksia pysähtymään
siellä. Alueen läpi kulkee nyt vuosittain 30 000 laivaa, joista kymmenesosa pysähtyy Mauritiuksella. Mauritiuksen merivyöhyke on 2,3 miljoonaa km2 ja yksinomainen talousvyöhyke (EEZ) yli 1,9 miljoonaa km2, mutta sillä
on hyvin vähän omia kalastusaluksia. Kalastusalueen suojeleminen laittomilta kalastajilta on jatkuva ongelma,
jonka ratkaisemiseksi maa pyrkii löytämään soveltuvaa teknologiaa.
Mauritiuksen kokonaissähköntuotannosta, noin 80 prosenttia (3000 GWh), tuotetaan maahan tuodulla öljyllä
ja hiilellä, loput sokeriruokojätteestä ja muilla keinoin tuotetulla uusiutuvalla energialla. Mauritiuksen tavoite
on nostaa uusiutuvan energian osuus 35 prosenttiin ja samalla tehostaa energiankäyttöä. Tämänhetkinen lainsäädäntö mahdollistaa sähkön myynnin verkkoon, muttei suoraan tuottajalta toiselle liikeyritykselle. Ranskan
kehityslaitos AFD:n ja EU:n infrastruktuurirahaston tukema SANREF-ohjelma tarjoaa rahoitusta uusiutuvan
energian investointeihin ja energiatehokkuushankkeisiin. Mauritiuksen energiaministeri on toivonut suomalaisyritysten vierailua maahan. Energiaministeri on vastuussa myös vesihuollosta, jonka suhteen suunnitelmissa
on koko juomaveden tuotannon ja jakelun yksityistäminen jonkin ulkomaisen yrityksen hoidettavaksi.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Mauritius on useimmilla mittareilla mitattuna, ja erityisesti Afrikan mantereen valtioihin verrattuna vakaa monipuoluedemokratia, jossa rikollisuus ja korruptio ovat vähäistä ja hallinto toimii kohtalaisen hyvin. Vaalit ovat olleet kunnolla järjestettyjä ja tulokset ovat ilmaisseet äänestäjien tahtoa. Aivan ilman ongelmia ei Mauritiuskaan
selviä. Edellinen pääministeri joutui eromaan ja oikeuden eteen, kun hänen hallustaan löytyi miljoonia dollareita
käteistä, jonka alkuperää hän ei osannut tai halunnut selvittää. Hänen elinkumppaninsa sai ilmeisen läpinäkymättömän käsittelyn jälkeen Mauritiuksen lentokentän houkuttelevan Tax Free -kaupan haltuunsa. Vastikään
finanssiministeri joutui eroamaan, koska toimistaan löytyi epäselvyyksiä ja virka-aseman väärinkäyttöä.
Työttömyys on Mauritiuksella alhaista, 7,8 prosenttia vuonna 2015, joskin naisten ja erityisesti nuorten työttömyys on keskiarvoa korkeampaa. Hallitus panostaa köyhyyden kitkemiseen, ja väestö on alueellisessa vertailussa hyvin koulutettua ja tervettä. Tulevaisuuden haasteena on parantaa erityisesti koulutuksen tasoa vastaamaan niitä tavoitteita, joita valtiolla on teknologisen kehityksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi.
Korkeimman asteen koulutuksen sekä tutkimuksen kehittäminen on Euroopan Unionin Mauritiukselle suuntaaman kahdenvälisen kehitysyhteistyön keskeinen tavoite kaudella 2014-2020. Lisäksi EU tulee mahdollisesti
tukemaan Mauritiuksen infrastruktuurihankkeita alueellisista rahastoista. Mauritius on ylemmän keskitulon
kehitysmaa, ja hallituksen politiikka on saavuttaa korkeatulon maan taso 2020 mennessä.
Mauritius on monirotuinen, monietninen, moniuskonnollinen, monikulttuurinen ja monikielinen maa, jossa uskonnollinen ja yhteiskunnallinen suvaitsevaisuus toimii hyvin. Presidentin asema on lähinnä seremoniallinen,
tehtävässä toimii tällä hetkellä Ameenah Gurib, joka on muslimi ja nainen, ammatiltaan mikrobiologi. Oikeusjärjestelmä on sekoitus ranskalaista ja englantilaista, hallitusmuoto seuraa englantilaista Westminster-järjestelmää,
ainutlaatuinen vaalijärjestelmä ottaa huomioon monietnisen ja –kulttuurisen Mauritiuksen eri väestöryhmät.
Mauritiuksen vaurastuessa myös elintasosairaudet kuten diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet, samoin
kuin erilaiset syövät, ovat yleistyneet. Mauritiuksella on kaikille kansalaisille maksuton perusterveydenhuolto,
mutta myös laaja yksityisten terveydenhoitopalveluiden tarjonta. Suomalaisyrityksille saattaisi löytyä liiketoimintamahdollisuuksia yksityissektorilta, mutta julkisen sektorin penetraatio saattaa olla vaikeampaa – hallitus
tekee terveyssektorilla tiivistä yhteistyötä Intian kanssa.
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Sääntely-ympäristön kehitys
Mauritiuksen kauppapolitiikka on talouden tapaan hyvin liberaalia. Mauritius on jäsen niin Maailman kauppajärjestö WTO:ssa kuin alueellisissa kaupparyhmittymissä COMESA:ssa ja SADC:ssä. Ulkomaankauppa kattaa
noin 120 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Tullimaksut ovat matalia, saarivaltio on avoin kansainväliselle kaupalle eikä erityisiä kauppaesteitä ole. Mauritius on pyrkinyt aktiivisesti edistämään kolmenkeskistä
vapaakauppasopimusta EAC:n, SADC:n ja COMESA:n kesken, joka vapauttaisi kauppaa ja harmonisoisi säätelyä
ja standardeja näiden kolmen kaupparyhmittymän kesken. Vuonna 2014 Mauritiuksen investoinnit Afrikkaan
(950 milj. rupiaa eli noin 24 miljoonaa euroa) vastasivat 60 prosentista kaikista sen ulkomaisista sijoituksista.
Mauritius on myös suurin ulkomaisten sijoitusten lähde Intiassa.
Mauritiuksen suurin porkkana ulkomaisille sijoittajille on sen kilpailukykyinen verotus. Maa on harmonisoinut
tulo-, arvonlisä- ja yritysverotuksen 15 prosenttiin. Maassa ei ole varainsiirtoveroa ja osingot ovat pääsääntöisesti verottomia. Mauritius ei ole OECD:n laatimalla niin sanotulla veroparatiisilistalla (”List of unco-operative
tax havens”), mutta EU-komissio on sisällyttänyt sen kesäkuussa 2015 julkaisemaansa listaan kansainvälisistä
veroparatiiseista. Pankkilait ja –tarkastus ovat sinänsä aivan kunnolliset, ulkoa tuleville sijoituksille annetaan
joskus kotimaisia parempi asema verotuksessa. Mauritiuksen valttina on myös sen kevyt sääntely, ainakin muuhun Afrikkaan nähden. Se on Maailmanpankin doing business –luokituksessa maailmanlaajuisesti sijalla 32
(vuonna 2016) ja Afrikan maista ensimmäisenä. Julkisia viranomaisia on melko helppo lähestyä, ja byrokratian
määrä on alhainen. Maan virallinen kieli on englanti, mutta myös ranskaa käytetään yleisesti.
Mauritiuksella on EU:n talouskumppanuussopimuksen eli EPA:n kautta tulli- ja kiintiövapaa pääsy EU-markkinoille, ja se on luvannut liberalisoida 96 prosenttia kaikesta kaupastaan EU:n kanssa. Toisaalta Mauritius
haluaisi laajentaa EU-markkinoillepääsyä tavarakaupasta myös palveluihin, sijoituksiin, immateriaalioikeuksiin ja kilpailupolitiikkaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin laajoja neuvotteluita EU:n ja neljän ESA-maan kesken
(Mauritius, Madagaskar, Seychellit, Zimbabwe). Mauritius on ensimmäinen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
(AKT) ryhmän maa, joka on myös liittynyt palvelukauppaa koskeviin multilateraalisiin TiSA-neuvotteluihin.
Mauritius on viimeisen vuoden aikana solminut useiden maiden, myös Suomen, kanssa lentoliikennettä vapauttavia sopimuksia.
Suomella ja Mauritiuksella on vuonna 2007 allekirjoitettu kahdenvälinen investointisuojasopimus. Maidemme
välille ei ole solmittu kaksoisverotusta koskevaa sopimusta, mutta sen sijaan tiedonvaihtosopimus vuodesta
2012 alkaen.

Yleisarvio
Mauritius tunnetaan Suomessa paremmin hohtavista hiekkarannoistaan kuin monipuolisesta yksityissektoristaan tai innovaatioihin panostavasta hallituksestaan. Mauritius on kuitenkin menestystarina, erityisesti
afrikkalaisessa kontekstissa. Vuonna 1968 itsenäistyessään maa eli ennen kaikkea sokeriruo’osta, mutta on
parin viime vuosikymmenen aikana onnistunut monipuolistamaan talouttaan ja nojaa nyt vahvasti erityisesti
palveluihin ja finanssisektoriin. Poliittisesti vakaa, kulttuurisesti ja uskonnollisesti heterogeeninen maa tulee
jatkossa panostamaan entistä enemmän väestönsä hyvinvointiin ja koulutukseen. Kasvua haetaan ennen kaikkea tutkimuksen, korkean teknologian ja innovaatiotoiminnan kautta.
Mauritius on suomalaisyritysten näkökulmasta pieni ja kaukainen markkina, mikä näkyy maidemme välisissä kauppaluvuissa. Se tarjoaisi kuitenkin liiketoimintamahdollisuuksia sekä niille firmoille, jotka jo toimivat
muualla Afrikassa (tai Intiassa), että niille, jotka vasta kokeilevat siipiään kehittyvillä markkinoilla. Tieto- ja
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viestitysteknologian, meren antimien, terveydenhuollon, uusiutuvan energian, koulutuksen ja kiinteistömarkkinoiden osuus maan taloudessa tullee edelleen kasvamaan. Yksityinen sektori on Mauritiuksella vahva, ja
business-to-business –liiketoiminta suoraviivaista – monelta osin enemmän eurooppalaista kuin afrikkalaista.
Julkisissa tarjouskilpailuissa menestyminen sen sijaan vaatinee pitkällistä pohjustusta, jalkatyötä ja paikallista
kumppania. Suomen suurlähetystö Pretoriassa sekä Finpron toimisto Johannesburgissa ovat mielellään mukana auttamassa suomalaisyrityksiä, joita kiinnostaa perehtyä Mauritiuksen mahdollisuuksiin hiekkarantoja
pidemmälle.
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MOSAMBIK
MOSAMBIK
Pääkaupunki ................................................................................................................. Maputo
Väkiluku ........................................................................................................................ 25,3 milj.
BKT ............................................................................................................................17 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 1,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 7%
Inflaatio................................................................................................................................. 2.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .... 28.1 % |21.6 % | 50.2 %
Työttömyysaste ....................................................................................................17 % (2007)
Kaupungistumisaste ....................................................................................................32.2 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Mosambikin talous on ajautumassa vaikeuksiin hyödykkeiden globaalin kysynnän heikentyessä
ja maan ulkomaisen lainanoton paljastuttua tiedettyä paljon suuremmaksi. Lyhyellä aikavälillä
edessä voi olla vakava rahoituskriisi. Pidemmällä aikavälillä luonnonvarojen hyödyntämiseen
perustuvat talouskasvunäkymät ovat edelleen kuitenkin hyvät, joskin ulkomaisten sijoittajien
halukkuus investoida maahan on laskenut jyrkästi. Hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen on
uuden hallituksen haasteena. Ilmastonmuutos on aiheuttanut maassa sekä tulvia että kuivuutta
tänäkin vuonna. Myös sisäpolitiikassa tapahtui käänne epävakaisempaan suuntaan vuoden
2015 aikana ja 2016 alussa. Maan hallituksen ja pääoppositiopuolueen välit kiristyivät ja johtivat jälleen aseellisiin yhteenottoihin maan keski- ja pohjoisosissa. Taistelut heikentävät maan
kuvaa investointiympäristönä ja vaikeuttavat liikkumista eteläisen pääkaupungin sekä keski- ja
pohjoisosan välillä, jossa runsaat mineraalivarat sijaitsevat.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Mosambikin talous on kasvanut viimeisen viidentoista vuoden ajan 6-8 prosentin vuosivauhdilla, mutta alhaisen lähtötason vuoksi maa on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Mosambik ei ole viime vuosina
kyennyt merkittävästi vähentämään köyhyyttä. Maa on edelleen erittäin matalalla sijalla (180/187 maasta)
UNDP:n inhimillisen kehityksen mittauksissa. Mosambikin ostovoimakorjattu bruttokansantuote henkeä kohti
on 1300 dollaria vuonna 2015, joskin tuloerot keskituloisen kaupunkiväestön ja maalla asuvien välillä ovat
suuret. Mosambikin tilastokeskus tekee parhaillaan mittavaa köyhyysselvitystä, jonka tulokset saadaan vuoden
2016 kuluessa.
Mosambikin bruttokansantuote oli vuonna 2015 16,9 miljardia dollaria. Talouskasvu jatkuu edelleen vahvana,
joskin maan talouden kehitystä ovat heikentäneet ulkoiset ja sisäiset shokit, kuten tulvat ja kuivuus, vientituotteiden alentuneet maailmanmarkkinahinnat sekä aiempaa alhaisemmat suorat ulkomaiset investoinnit
ja avunantajien suorittamat leikkaukset tukivaroihin.
Vuonna 2015 talouskasvu aleni, mutta ylsi edelleen yli kuuden prosentin. Lyhyellä aikavälillä talouden näkymät
ovat nopeasti heikentymässä. Maan julkinen talous ajautui vuoden 2015 lopulla vaikeuksiin muun muassa mineraalihyödykkeiden maailmanmarkkinahintojen laskettua ja maan samalla ylivelkaantuessa. Inflaatio nousi
viime vuoden lopulla jyrkästi jopa 13 prosenttiin ja maan valuutan arvo romahti.
Seija Toro toimii suurlähettiläänä, lähetystöneuvos Markus Heydemann Team Finland -koordinaattorina ja ekonomisti Odilia
Massangaie Suomen Maputon suurlähetystössä.
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Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa sovittiin 282 miljoonan dollarin hätälainasta lokakuussa 2015
valuuttareservien kartuttamiseksi ja makrotaloudellisen vakauden takaamiseksi. Keväällä 2016 paljastuneet
uudet valtion takaamat epäselvät ulkomaiset lainat voivat johtaa maan syvään poliittiseen ja rahoituskriisiin.
Maan julkinen velka on jo nyt IMF:n määrittelemällä 40 prosentin riskirajalla. Julkinen velka voi pahimmillaan
jopa kaksinkertaistua, jos lainat kaatuvat valtion maksettaviksi.
Keskipitkällä aikavälillä taloudelliset näkymät säilyvät kuitenkin myönteisempinä. Positiivisempien arvioiden mukaan kansantalous jatkaa tasaisella 6,9 prosentin kasvuvauhdilla vuosina 2016-20. Pessimistisempien arvioiden
mukaan lähivuosien kasvu voi jäädä alle viiden prosentin. Talouskasvua pitävät yllä erityisesti luonnonkaasun ja hiilen hyödyntämiseen kohdistuvat suorat ulkomaiset sijoitukset, joissa kuitenkin oli laskua edellisvuoteen verrattuna.
Talouskasvua siivittänevät lisäksi voimakas kotimainen kysyntä sekä investoinnit maakaasusektorille. Hiilen
tuotanto vauhdittaa kasvua maan hiilikaivosten alkaessa jälleen tuottaa voittoa. Muita kasvua ylläpitäviä aloja
ovat kauppa, rakennusala, teollinen tuotanto, kuljetus- ja viestintäala, veden ja energian tuotanto sekä finanssipalvelut. Palveluala on hitaassa kasvussa.
Kaasuteollisuuden näkymät ovat hyvät keskipitkällä aikavälillä italialaisen ENI:n ja yhdysvaltalaisen Anadarkon
edistyessä vientiin tarkoitetun nesteytetyn maakaasun infrastruktuurihankkeissaan. LNG-sektorin odotetaan
lisäävän kasvua merkittävästi 2020-luvun alkupuolella ja sektorin tuotannon arvioidaan muodostavan jopa
puolet bruttokansantuotteesta ensi vuosikymmenen puolivälin tienoilla.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva kasvu tuo kuitenkin runsaasti epävarmuutta talouteen. Mosambik
ei olekaan onnistunut monipuolistamaan talouden rakennetta. Talous on keskittynyt pitkälti raaka-aineiden
tuotantoon ja harvojen megaprojektien varaan, ja niiden tuotot ovat vaihtelevia ja epävarmoja.
Talouden kasvua voivat toisaalta kytevän rahoituskriisin ohella heikentää edelleen tulvan ja kuivuuden vaikutukset maataloustuotantoon sekä uudelleen alkaneet aseelliset yhteenotot maan keski- ja pohjoisosissa.
Noin 85 prosenttia mosambikilaisista elää maataloudesta, ja maatalouden osuus bruttokansantuotteesta oli
vuonna 2015 noin 28 prosenttia. Kuivuus on jo saattanut noin 1,5 miljoonaa ihmistä nälänhädän uhan alle
maan eteläosissa ja kovat sateet maan pohjoisosissa ovat ajaneet yli 32 000 ihmistä kodeistaan.
Suurin osa Mosambikin viennistä kohdistuu Eurooppaan ja Etelä-Afrikkaan. Vuonna 2015 viennin arvo oli 3,9
miljardia dollaria. Päävientituotteita olivat alumiini, katkarapu, cashew-pähkinät, puuvilla, sokeri, puu ja sähkö. Tuonti Mosambikiin koostuu pääosin polttoaineista ja öljystä, koneista, ajoneuvoista, metallituotteista,
ruokatarvikkeista ja tekstiileistä. Tuonnin arvo nousi vuonna 2015 7,5 miljardiin dollariin. Suuri osa tuonnista
on liittynyt megaprojektien yhteyteen rakennettavaan infrastruktuuriin. Myös tuonnista valtaosa on peräisin
Etelä-Afrikasta ja Euroopan unionin maista.
Kauppavaihto kuluneen vuoden aikana
Kauppa Mosambikin ja Suomen välillä on edelleen vähäistä, joskin suomalaisten yritysten kiinnostus Mosambikin markkinoita kohtaan on kasvanut. Suomen Tullin mukaan vuoden 2015 tuonnin arvo Mosambikista
Suomeen oli noin 5,2 miljoonaa euroa ja viennin arvo laski 1,9 miljoonaan euroon. Mosambik edustaa erittäin
pientä osaa (0,01 prosenttia) Suomen kokonaisviennistä.
Suomalaisyrityksiä toimi vuonna 2015 Mosambikissa muun muassa kaasuvoimalarakentamisen, hissien ja
liukuportaiden toimituksen, sähköverkkojen rakentamisen, satamainfrastruktuurin ja tietoliikenneteknologian
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parissa. Suomalainen sijoitusyhtiö on aloittanut toiminnan Mosambikin kiinteistömarkkinoilla. Mosambikin
luonnonvarabuumin myötä voimakkaasti kasvava talous tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia
monella sektorilla.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Mosambikin 16 vuotta kestäneen (1976–1992) sisällissodan osapuolten Frelimon ja Renamon välit kiristyivät
jälleen vuoden 2015 aikana. Frelimo on pitänyt valtaa maassa koko itsenäisyyden ajan. Renamon lisäksi parlamentissa on toinenkin oppositiopuolue MDM (Movimento Democrático de Mozambique).
Vuosi alkoi hyvissä merkeissä presidentti Filipe Nyusin lupaavan virkaanastujaispuheen ja hänen ja Renamon
puheenjohtajan Afonso Dhlakaman kahden tapaamisen nostaessa kansalaisten toiveita uuden hallituksen
ja presidentin poliittisista linjauksista. Maaliskuussa Nyusi valittiin Frelimon puheenjohtajaksi edellisen puheenjohtajan Armando Guebuzan vastustuksesta huolimatta. Tätä pidettiin myönteisenä asiana, koska Nyusin
vallan puolueen sisällä ja hänen mahdollisuutensa ajaa lupaamaansa kansalaisia poliittisesti ja taloudellisesti
osallistavaa politiikkaa arveltiin kasvavan.
Valitettavasti vuoden aikana ei ole juuri nähty todellisia toimenpiteitä tai uudistuksia, joilla olisi pyritty inklusiivisuuteen ja köyhyyden vähentämiseen. Presidentti kuitenkin vakuuttaa puheissaan rauhantahtoaan,
ruokaturvan ja koulutuksen tärkeyttä, lasten huomioimista ja osallistavaa hallintoa yleensä. Hän osallistui
lokakuussa pohjoismaiden järjestämään konferenssiin Maputossa ja ilmaisi huolestumisensa köyhyyden ja
lukutaidottomuuden tilasta Mosambikissa.
Mosambikin viisivuotissuunnitelma, vuosibudjetti- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin parlamentissa maaliskuussa. Viisivuotissuunnitelma keskittyy pitkälti työllisyyden ja tuottavuuden edistämiseen, köyhyyden vähentämistä ei mainita laisinkaan, mutta sosiaalisektorin kehittäminen on suunnitelmassa mukana.
Oppositiopuolueet eivät hyväksyneet vuoden 2014 presidentin ja parlamenttivaalien tulosta ja Dhlakama aloitti vuoden 2015 keväällä kampanjoinnin vaatien maan keski- ja pohjoisosien kuuden maakunnan hallintoa
Renamolle. Näissä maakunnissa Renamo voitti vaalit. Nyusi kuitenkin nimitti kaikkiin maakuntiin frelimolaiset
kuvernöörit. Renamo teki lakiesityksen autonomian lisäämisestä maakunnille kuntahallinnon tapaan, mutta
Frelimon kansanedustajat hylkäsivät äänten enemmistöllään tämän esityksen.
Hallituksen ja Renamon väliset neuvottelut keskeytyivät toukokuussa, ja molempien esiintymiset alkoivat saada tiukempia sävyjä. Frelimon johtohahmot vaativat Renamon aseista riisuntaa pakkokeinoin, ja Renamon
edustajat uhkasivat aseellisten hyökkäysten aloittamisella, mikäli heidän vaatimuksiinsa ei suostuta.
Syyskuussa armeijan ja poliisin joukot hyökkäsivät kahdesti Dhlakaman autosaattueita vastaan ja lokakuun
alussa hänen talonsa piiritettiin Beirassa. Tämän jälkeen Dhlakama on jälleen ollut piiloutuneena Gorongozan
vuoristoon, ja Renamo on tehnyt useita hyökkäyksiä yksityisiä ja kuljetusliikkeiden autoja vastaan maan pääteillä. Renamon aseellinen kapasiteetti ei riitä täysimittaisen sisällissodan käymiseen, mutta vuosina 2013–14
he osoittivat kykynsä lamaannuttaa maan keskiosien liikenneyhteydet ja vahingoittaa talouskehitystä. Konflikti
on johtanut muun muassa siihen, että yli 11 000 mosambikilaista on paennut rajan yli Malawiin ja 38 000
koululaista on joutunut keskeyttämään koulunkäynnin. Kouluja on jouduttu sulkemaan turvallisuustilanteen
johdosta.
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Suomen ja Mosambikin välinen kauppa
2011-2015
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Valtateiden katkaiseminen on vaikeuttanut huomattavasti liiketoimintaa. Lisäksi sotatoimet ovat estäneet
maanviljelijöiden työtä ja pienentäneet jo entisestään kuivuuden ja tulvien vuoksi vaikeutunutta satotilannetta. Useat kuljetusyritykset ovat lopettaneet kokonaan toiminnan maan päävaltateillä, ja joillakin valtateiden
osuuksilla matkanteko on mahdollista vain armeijan autosaattueissa, mikä sinällään on myös turvallisuusriski.
Pelkoa Mosambikin joutumisesta täyteen sotatilaan ei näistä huonoista uutisista huolimatta ole, koska Renamon resurssit eivät siihen riittäisi. Tilanne on kuitenkin jo eskaloitunut matalan intensiteetin sodankäynniksi
samaan tapaan kuin vuonna 2013 ja 2014.
Korruptio, media, poliittinen vapaus
Mosambik sijoittui vuonna 2015 kansainvälisessä korruptiota mittaavassa tilastossa sijalle 112/168 (Transparency International). Sijoitus huononi edellisestä vuodesta. Mosambikissa on säädetty korruptionvastaisia lakeja ja instituutioita on perustettu, mutta toimeenpano kangertelee. Joitakin edistysaskelia on otettu: vuonna
2012 asetetun virkamiesten eturistiriitoja ja omistuksia rajoittavan lain johdosta esimerkiksi kansanedustajat
ovat jättäneet sivutoimensa.
Presidentti Nyusi vakuutti virkaanastujaispuheessaan helmikuussa, että uusi hallitus ei tule sallimaan korruptiota eikä syrjimistä missään muodossa. Uusimmat paljastukset valtion yksityisille yrityksille takaamista
satojen miljoonien dollarien lainoista ja niiden salaamisesta kansalaisilta, parlamentilta ja kansainvälisiltä
rahoittajilta ovat kuitenkin osoitus suuren luokan korruptiosta ja lainvastaisesta toiminnasta, joka tulisi tyystin
kitkeä, jotta sijoittajien ja muiden kumppanien luottamus Mosambikiin säilyisi.
Mosambik on Afrikan maiden hyvää keskitasoa mitattaessa hyvän hallinnon toimivuutta. Maan lakipohja on
vahvistunut ja naisten asema on Afrikan parhaimpia. Viimeisen viiden vuoden aikana maan turvallisuus on
kuitenkin heikentynyt poliittisen konfliktin ja lisääntyneen rikollisuuden takia.
Sananvapaus ja oikeus tiedonsaantiin parantuivat vuonna 2014, kun parlamentti hyväksyi lain kansalaisten
oikeudesta tiedonsaantiin (Law of Right to Information). Laki on myönteinen uudistus, koska se takaa kansalaisten oikeuden aktiivisesti vaikuttaa valtion asioihin saamalla tietoja asioista, jotka koskettavat heitä. Laki
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noudattaa useita tärkeitä kansainvälisiä periaatteita. Tiedonsaanti on ilmaista ja henkilön, joka tietoa pyytää,
ei tarvitse perustella syitä tiedon tarpeeseensa. Laki koskee valtion laitoksia ja instituutioita, valtion hallintoa ja
paikallisviranomaisia. Sitä sovelletaan myös yksityisiin instituutioihin, joiden toiminnalla on julkista merkitystä
tai jotka saavat julkisia varoja toimintaansa.
Mosambikin julkisen sanan neuvosto (Conselho Superior de Comunicação Social, CSCS) on osoittanut olevansa tehtäviensä tasalla muun muassa kansalaisten tiedonsaannin turvaajana ja uuden lain toimeenpanon
valvojana. CSCS:n johtaja on myös ottanut kantaa maassa tapahtuneisiin ihmisoikeuksien rikkomuksiin, joita
voidaan pitää sananvapauden tukahduttamisyrityksinä, kuten ranskalais-mosambikilaisen professori Gilles
Cistacin murhaan maaliskuussa 2015.
Pohjoismaat järjestivät Maputossa seminaarin sanavapaudesta ja tiedonsaannista saaden runsaasti julkisuutta ja laajan osanottajajoukon. Median vapaus on Mosambikissa lain perusteella turvattu ja tiedotusvälineet saavat toimia suhteellisen vapaasti. Hallituksen päätöksiä kritisoivia kannanottoja on tiedotusvälineissä
säännöllisesti. Tästä huolimatta Mosambikin sijoitus kansainvälisessä sananvapautta mittaavassa Reporters
without Borders -järjestön listauksessa on huonontunut vuosi vuodelta. Vuonna 2016 Mosambik on sijalla 87,
kun se vuonna 2015 oli sijalla 85/180, ja vuonna 2014 sijoitus oli 79/180.

Sääntely-ympäristön kehitys
Mosambikin kansainvälistä kauppapolitiikkaa määrittää paljolti sen kuuluminen Eteläisen Afrikan Kehitysyhteisöön (SADC). SADC:in piirissä astui voimaan vapaakauppasopimus vuonna 2012, kun myös tariffien vähentäminen kaikilla osa-alueilla saatiin täytäntöön.
Mosambikilla on tulli- ja kiintiövapaa markkinoille pääsy EU:ssa EBA-aloitteen (Everything But Arms) ja Cotonoun sopimuksen puitteissa. Mosambik yhdessä muiden SADC-maiden kanssa neuvotteli EU:n kanssa
Economic Partnership Agreement -vapaakauppasopimuksesta (EPA), jonka on määrä korvata edellä mainitut
sopimukset. Neuvottelut päättyivät heinäkuussa 2014 sopimuksen allekirjoitukseen, mutta Mosambik ei ole
vielä ratifioinut sopimusta. Sopimuksen voimaanastumiseen asti jatkuu Mosambikin edullinen pääsy EU:n
markkinoille EBA- ja TDCA (Trade Development and Cooperation Agreement) sopimusten puitteissa. Mosambikilla on myös edullinen pääsy Yhdysvaltojen markkinoille AGOA:n (Africa Growth and Opportunity Act) kautta,
joskin se koskee vain tiettyjä tuotteita. Suomen ja Mosambikin välillä on investointisuojasopimus.
Luonnonvarojen houkuttelemat sijoitukset laskussa
Mosambikin investointien edistämiskeskus hyväksyi 487 investointihanketta vuonna 2014 yhteisarvoltaan 7,1
miljardia dollaria. Vuotta myöhemmin hyväksyttyjen hankkeiden arvo laski jyrkästi 1,7 miljardiin dollariin. Suuri
osa sijoituksista tulee kohdistumaan hiili- ja maakaasuvarantoihin. Maakaasun hyödyntämiseen tarvittava
kokonaissijoitus tuotannon täyden kapasiteetin saavuttamiseen arvioidaan olevan vähintään 70 miljardia dollaria. Tämän lisäksi tullaan tarvitsemaan runsaasti panostuksia infrastruktuuriin, kuljetukseen ja palveluihin,
ja näitä hankkeita onkin jo aloitettu.
Öljyvarantojen viides lisensointikierros toteutettiin vuonna 2015 useiden maakaasu- ja öljylakien uudistuksista
johtuneiden lykkäysten jälkeen. Uudistukset sisältävät muun muassa velvoitteen käyttää neljäsosa tuotannosta kotimaiseen käyttöön sekä suosia mosambikilaisia yrityksiä tarjouskilpailuissa. Pohjoisamerikkalainen
Anadarko on allekirjoittamassa kaasuntoimitussopimuksia, arvioiden Rovuman alueella olevan 75 triljoonaa
kuutiojalkaa hyödyntämiskelpoista luonnonkaasua. Näin Mosambikista tulisi maailman suurimpia nesteytetyn

232

Mosambik

maakaasun tuottajamaita. Tuotanto tähtää erityisesti Aasian markkinoille, ja arviot tuotannon aloittamisajankohdasta liikkuvat noin vuoden 2020 paikkeilla. Kuudes lisensointikierros on suunniteltu vuodelle 2017.
Sääntelyn kehitys, taustatekijät ja muutosten syyt
Houkutellakseen investointeja jatkossakin, hallitus pyrkii varmistamaan makrotaloudellisen vakauden säilymisen ja panostamaan infrastruktuurin rakentamiseen. Maan uuden presidentin linjausten mukaisesti talouskasvun toivotaan tavoittavan nykyistä laajemman osa väestöstä. Tähän pyritään lisäämällä koulutusta ja luomalla
linkkejä luonnonvarasektorin ja muiden sektorien välille. Työpaikkojen luomisessa megahankkeilla on ollut
tähän asti rajallinen vaikutus. Hallitus vakuuttaa pyrkivänsä myös kasvattamaan maatalouden tuottavuutta,
joskin tätä rajoittaa viljelijöiden heikko pääsy rahoitusmarkkinoille, alhainen modernien tuotannontekijöiden
kuten parannettujen siementen ja lannoitteiden käyttö, vanhanaikaiset viljelymenetelmät ja huonot markkinayhteydet.
Mosambik laski Maailmanpankin ”Doing Business”-indeksissä vuoden 2015 sijalta 128 sijalle 133 vuonna 2016
johtuen puutteista yritystoiminnan aloittamisessa sekä luotonsaannissa. Muita heikkouksia on erityisesti liittyen sopimusten valvontaan, konkurssimenettelyihin ja sähkönsaantiin. Myönteistä kehitystä on viime vuosina
saavutettu rakennuslupien saannissa sekä omaisuuden rekisteröinneissä. Yritysten etujärjestö CTA:n mukaan
hallituksen on ratkottava teollisuuteen liittyviä rakenteellisia ongelmia; erityisesti tarvitaan infrastruktuuria
sekä pääoman ja työvoiman vapaata liikkuvuutta. Liiketoimintaympäristön ja teollisuuspolitiikan parantamistyötä pitäisikin tehdä yhtä aikaa. Osoittaakseen sitoutumistaan ongelmien ratkontaan hallitus on luvannut
lisätä yksityisen ja julkisen sektorin välistä vuoropuhelua.
Mosambikissa on havaittavissa kaksi erillistä rinnakkain kulkevaa trendiä: yhtäältä Mosambikin hallitus pyrkii parantamaan liiketoimintaympäristöä ja houkuttelemaan ulkomaisia sijoittajia. Toisaalta samanaikaisesti hallitus suunnittelee ja toteuttaa uudistuksia, joissa mosambikilaisten toimijoiden asemaa vahvistetaan
ulkomaalaisten kustannuksella. Muun muassa uuden kaasulain yhteyteen valmistellaan velvoitetta suosia
mosambikilaisia yrityksiä tuotteiden ja palveluiden hankinnassa, vaikka nämä olisivat ulkomaisia sopimuksia
kalliimpiakin. Käytännössä uudistus siis pakottaisi ulkomaalaiset etsimään itselleen mosambikilaisen yhtiökumppanin toimiakseen näillä markkinoilla.
Merkittäviksi liiketoimintaa vaikeuttaviksi esteiksi ovat viime aikoina muodostuneet työlupakysymykset sekä
voittojen ja pääomien kotiuttaminen. Ulkomaalaisten palkkaamista sääntelevä laki asettaa kiintiöt paikallisen
henkilökunnan palkkaamiselle. Pienille ja keskisuurille yrityksille on määritelty kymmenen paikallisen työntekijän palkkaamisehto kutakin ulkomaalaistyöntekijää kohti. Poikkeuksista huolimatta kiintiöistä pidetään
tiukasti kiinni, mikä on ajanut monet ulkomaalaiset yhtiöt vaikeuksiin työlupien saannissa. Ulkomaanvaluuttamääräisten rahasummien siirtäminen maasta on puolestaan edellyttänyt vuodesta 2014 alkaen tiukennettua
lupamenettelyä. Maan valuuttavarannon huvetessa on valuuttamääräisten siirtojen tekeminen hyvin vaikeaa.
Parannuksia liiketoimintaympäristössä
Mosambikin hallitus pyrkii useilla toimilla parantamaan liiketoimintaympäristöä, ja muutoksia parempaan on
jo alkanut näkyä. Paineita parannuksiin tulee maan yksityissektorin lisäksi kansainvälisen yhteisön edustajilta,
joilla on maassa taloudellisia intressejä. Mosambikin liiketoimintaympäristön parantamissuunnitelma (EMAN
II) vuosille 2013-2017 pyrkii nopeuttamaan yritystoiminnan rekisteröimistä ja lupamenettelyjä elektronisten
järjestelmien käyttöönotolla. Joitain parannuksia on jo otettukin käyttöön, kuten elektroninen tullimaksujärjestelmä sekä yritysrekisteröinnin hajauttaminen ja nopeutus.
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Sähköverkkoa laajennetaan ja maahan rakennetaan paraikaa uusia kaasua ja hiiltä käyttäviä voimalaitoksia
ruokkimaan megaprojektien myötä lisääntyvää sähköntarvetta. Elokuussa 2014 eteläafrikkalainen Sasol avasi
Mosambikin ja Etelä-Afrikan rajalle Ressano Garciaan 175 MW kaasuvoimalaitoksen, yhteishankkeena kansallisen sähköyhtiö EDM:n (51 prosentin) ja Sasolin (49 prosentin) kesken. Kaasuvoimalan rakensi suomalainen
Wärtsilä. Voimala tuottaa 60 prosenttia Maputon tarvitsemasta sähköstä.
Mosambikissa toteutetaan parhaillaan mittavia infrastruktuurihankkeita myös useiden satamien, lentokenttien sekä tie- ja rautatieverkoston laajentamiseksi. Näitä toteutetaan osittain julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeina.
Uudet lait luonnonvarojen hallintaan
Kaivos-, öljy ja kaasusektoreilla on vuonna 2014 hyväksytty useita merkittäviä lakiuudistuksia vastaamaan
uusien luonnonvarojen löytymisen myötä nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Vuoden 2014 jälkeen ei ole
säädetty sääntelympäristöön vaikuttavia olennaisia uusia lakeja. Öljy- ja kaasulaki hyväksyttiin elokuussa 2014,
joskaan se ei koske italialaisen ENI:n ja Anadarkon vuosina 2011-2013 löytämiä kaasuvarantoja, vaan näille on
laadittu omat erityissäädökset. Erityissäädösten tarkoitus on tukea kaasuvarantojen hyödyntämisen vaatimia
investointeja myöntämällä erilaisia takuita ja verohelpotuksia, ja ilmeisesti myös myönnytyksiä esimerkiksi
työlainsäädäntöön. Ne hyväksyttiin marraskuussa 2014 ja yhtiöiden sanotaan olevan niihin tyytyväisiä. Julkisuuteen säädösten sisältöä ei ole tuotu.
Mosambikin suuri hiilenvientikapasiteetti on pakottanut hallituksen uudelleen arvioimaan kaivosalan sääntelyä. Uusi kaivoslaki julkaistiin elokuussa 2014, ja se on entistä lakia edullisempi maan kansallisille eduille
sekä mosambikilaisille toimijoille. Sen tarkoituksena onkin edistää paikallisyhteisöjen osallisuutta ja kehitystä,
kiristää sektorin lupavaatimuksia ja kattaa aiempaa laajemmin ymmärrettynä koko kaivosala.
Myös öljylaki hyväksyttiin elokuussa 2014, ja se sisältää uuden öljy- ja kaasusektorin puitejärjestelyn. Öljyoperaatiot tullaan toteuttamaan konsessiosopimusten pohjalta, jotka myönnetään toteuttamalla yhtä aikaa
tarjouskilpailu ja suora neuvottelumenettely. Konsessio voidaan myöntää yhteen tai useampaan seuraavista: kaasun tai öljyn etsintään, putkijärjestelmän rakentamiseen, ja infrastruktuurin luomiseen ja käyttöön.
Syyskuussa 2014 otettiin käyttöön kaivossektorin verotuslaki, jossa määrättiin uusia veroja kaivossektorille.
Lakien myötä Mosambikin hallitus pyrkii lisäämään osallistumistaan maan luonnonvarojen hyödyntämiseen
ja tiukentamaan otettaan niin kutsutuista strategisista hankkeista.
Lait saattavat olla epäedullisia ulkomaisille yrityksille, mutta esitetyillä verouudistuksilla on myös puolestapuhujia. Mosambikin kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat todenneet, että laaditut uudistukset ovat muutos
parempaan ja edistävät läpinäkyvyyttä. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat kiitelleet uutta artiklaa laissa,
joka määrää mineraaleja hyödyntävien yhtiöiden maksavan tietyn osuuden paikallisyhteisöille siellä, missä
mineraalin hyödyntäminen tapahtuu.
Julkisen talouden tulevaisuudennäkymiä
Maan julkinen talous on nopeasti ajautunut vakavaan uhkatilanteeseen, kun vuoden 2016 keväällä paljastui
mittava lainapaketti, joita sisä- ja puolustusministeriöiden alaiset valtio-omisteiset yritykset ovat ottaneet
rahoitusmarkkinoilta jopa maan lakien vastaisesti. Vuonna 2013 tonnikala- ja rannikkovartiostolaivastoa varten otetun ja valtion takaaman 850 miljoonan dollarin suuruisen Ematum-lainan riski toteutui, kun yritys ei
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suoriutunut lainalyhennyksistään. Laina muutettiin maaliskuussa 2016 velkojien suostumuksella julkiseksi
valtion velaksi korkeammalla 14 prosentin korolla ja pitemmällä maksuaikataululla.
Ematum-lainan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä paljastui, että muitakin lainoja oli otettu vuosina 2013-14
yhteensä ainakin noin 1,2 miljardin dollarin verran. Paljastuneissa uusissakin lainoissa on valtion takaus, vaikkei
niitä ole viety parlamentin hyväksyttäviksi. Lainaskandaali on nopeasti johtanut niin IMF:n hätälainaerien kuin
avunantajien budjettitukien maksatusten pysäyttämiseen. Ematum-lainan uudelleenjärjestelyn yhteydessä
luokituslaitos Standard&Poor’s alensi maalle antamaansa luottoluokitusta, mikä olisi voinut johtaa velkojien
vaatimukseen lainan välittömästä takaisinmaksusta. Arvioiden mukaan paljastuneet lainat voivat johtaa syvään rahoituskriisiin ja esimerkiksi maan ajautumiseen IMF:n ohjaukseen. Yhteensä paljastuneet valtion takaamat lainat vastaavat noin 14 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.
Inflaatio nousi loppuvuonna merkittävästi maan talouden ajautuessa vaikeuksiin. Inflaatio nousi viime vuonna
10,55 prosentin vauhdilla (kumuloitunut arvo) vuotuisen keskiarvotason noustessa 3,55 prosenttiin. Inflaation
kasvua vauhdittivat ensisijaisesti korkeammat elintarvikkeiden hinnat. Inflaation kasvun uskotaan jatkuvan
sähkön hinnan ja vesitariffien noustessa edelleen ja maan valuutan jatkaessa heikentymistään. Nopeasti kasvava inflaatio ja rahan arvon aleneminen voivat johtaa sosiaalisiin ja poliittisiin levottomuuksiin.
Maan ulkomaisen velan arvo kohosi noin neljäänkymmeneen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2015
loppuun mennessä, sillä valtaosa julkisesta velasta on valuuttamääräistä. Epäselvät lainat voivat nostaa maan
julkisen velan IMF:n jo nyt määrittämältä 40 prosentin riskitasolta jopa kaksinkertaiseksi, jos lainat kaatuvat
valtion maksettaviksi, kuten on todennäköistä.

Yleisarvio
Mosambikin kasvun odotetaan heikentyvän, mutta jatkuvan silti varsin vahvana keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kasvuodotuksiin sisältyy kuitenkin runsaasti epävarmuutta, sillä ne perustuvat pitkälti luonnonvarojen
hyödyntämiseen ja niitä tukeviin palveluihin. Alhaiset maailmanmarkkinahinnat aiheuttavat häiriöitä talouteen, ja tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen on tullut yhtiöille kalliiksi. Näin myös Mosambikin saamat
tulot jäävät alemmiksi ja todennäköisesti myös viivästyvät positiivisimmista arvioista. Lyhyellä aikavälillä maa
voi ajautua vakavaan rahoituskriisiin, sillä lainanotto on paljastunut keväällä 2016 luultua paljon suuremmaksi,
ja valtionvelka ylittää jo tuntuvasti kansainvälisen valuuttarahaston asettaman ylärajan.
Odotukset mahdollisista luonnonvaratuloista luovat suuria paineita julkiselle taloudelle, sillä edelleen valtaosa
väestöstä elää köyhyydessä. Hallitus joutuu tasapainoilemaan julkisten palveluiden parantamisen ja ulkomaisten yritysten vaatimusten välillä tilanteessa, jossa luonnonvaroista saatavat tulot eivät ole vielä alkaneet
virrata valtion kassaan.
Mosambikin sisäpolitiikassa tapahtui käänne epävakaisempaan suuntaan vuoden 2015 aikana ja 2016 alussa.
Frelimon ja Renamon välit kiristyivät ja johtivat jälleen aseellisiin hyökkäyksiin kuten vuonna 2013. Vuosi oli
alkanut hyvissä merkeissä presidentti Filipe Nyusin lupaavan virkaanastujaispuheen ja hänen ja Renamon
puheenjohtajan Afonso Dhlakaman kahden tapaamisen nostaessa kansalaisten toiveita uuden hallituksen ja
presidentin poliittisista linjauksista.
Loppuvuodesta molemmat osapuolet syyllistyivät aseellisiin hyökkäyksiin, jotka alkoivat haitata liiketoimintaa
maan keski- ja pohjoisosissa lähinnä logistiikan ja maataloustuotannon vaikeutumisen kautta. Pelkoa Mosam-
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bikin joutumisesta täyteen sotatilaan ei näistä huonoista uutisista huolimatta ole, koska Renamon resurssit
eivät siihen riittäisi. Tilanne on kuitenkin jo eskaloitunut matalan intensiteetin sodankäynniksi samaan tapaan
kuin vuosina 2013 ja 2014.
Mosambikin viisivuotissuunnitelma, vuosibudjetti- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin parlamentissa maaliskuussa. Viisivuotissuunnitelma keskittyy pitkälti työllisyyden ja tuottavuuden edistämiseen, köyhyyden vähentämistä ei mainita laisinkaan, mutta sosiaalisektorin kehittäminen on suunnitelmassa mukana.
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SAMBIA
SAMBIA
Pääkaupunki .................................................................................................................... Lusaka
Väkiluku ........................................................................................................................ 15,1 milj.
BKT ........................................................................................................................24.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 4,300 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ...................................................................................... 4.3%
Inflaatio................................................................................................................................. 7.5 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) .......... 8.6 % | 31.3 % | 60 %
Työttömyysaste ................................................................................................................... 15%
Kaupungistumisaste ....................................................................................................40.9 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Sambian reilut viisi vuotta jatkunut seitsemän prosentin kasvuvauhti hidastui vuonna 2015,
mutta keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät säilyvät positiivisina luonnonvaroiltaan rikkaassa Eteläisen Afrikan valtiossa. Kuparin tuotantoon ja vientiin edelleen voimakkaasti nojautuva talous kärsii kuparin maailmanmarkkinahinnan laskusta, mutta tilapäisistä tuotannon
alasajoista huolimatta mittavat ulkomaiset investoinnit kaivosteollisuuteen jatkuvat. Maissiin
tuotantoon keskittyvän maatalouden nykyaikaistamisesta ja monipuolistamisesta odotetaan
uutta kasvun veturia. Myös safarimatkailuun panostavalle matkailusektorille houkutellaan
aktiivisesti uusia investointeja ja jo lisääntyneen konferenssimatkailun toivotaan tuovan lisää
kipeästi kaivattuja valuuttatuloja. 15 miljoonan asukkaan sisämaavaltio tarjoaa keskeisen sijaintinsa ja toimivan liiketoimintaympäristönsä kautta hyvät sijoittautumismahdollisuudet ja
väylän alueen kasvaville vientimarkkinoille. Tulevien vuosien kasvua rajoittanee kuitenkin
pitkään jatkuneesta investointivajeesta pääosin johtuva energiakriisi. Tarve monipuolistaa vesivoimaan pohjautuvaa energiantuotantoa on suuri, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös
suomalaisille yrityksille.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuonna 2015 Sambian viime vuosina jatkunut voimakas talouden kasvuvauhti hidastui useiden ulkoisten ja sisäisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Bruttokansantuote kasvoi 3,6 prosenttia kun edellisvuonna yllettiin vielä
4,9 prosenttiin ja tänä vuonna kasvun odotetaan jäävän kolmen prosentin tuntumaan. Sambian yksipuolinen
pääosin kuparintuotantoon ja – vientiin pohjautuva talousrakenne on altis kuparin maailmanmarkkinahintojen vaihtelulle eikä talouden monipuolistamisessa ole vieläkään laajamittaisesti edetty huolimatta tavoitteen
pitkäaikaisesta keskeisestä roolista poliittisessa keskustelussa. Kaivokset tuottavat edelleen 75 prosenttia Sambian vientituloista, yli 10 prosenttia maan bruttokansantulosta ja noin 25–30 prosenttia julkisen sektorin tuloista. Kuparin ohella Sambia on maailman kolmanneksi suurin smaragdien tuottaja, mutta sektorilla toimivat
sadat pienet kaivosyrittäjät tarvitsevat kipeästi investointeja toiminnan tehostamiseen.
Vuonna 2015 Sambia koki täydellisen talousmyrskyn monen pienen myrskyrintaman kohdattua ja yhdistettyä voimansa. Ensinnäkin kuparin maailmanmarkkinahinnan romahdus pahensi jo muutenkin pahasti alijäämäistä valtion taloutta (alijäämä kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta) ja aiheutti Sambian valuutan
kwachan ulkoisen arvon romahduksen, mikä puolestaan nosti inflaation yli 20 prosentin lukemiin. SamanaiKehityspolitiikan erityisasiantuntija Anu Hassinen toimii Team Finland -koordinaattorina Suomen suurlähetystössä Lusakassa.
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kaisesti valtion voimakkaasti lisääntynyt kotimainen lainanotto vähensi raha- ja pääomamarkkinoiden likviditeettiä ja nosti lainakorot kestämättömälle tasolle. Myös valtion ulkomainen lainanotto kallistui huomattavasti
investoijien luottamuksen vähetessä, mitä pahensi pääosin pitkään jatkuneesta investointivajeesta johtuva
energiakriisi. Lisäksi voimakkaaseen El Ninõ – ilmiöön liittyvä vähäinen sadanta ja siitä johtuva maan eri osiin
eri tavalla vaikuttava pitkittynyt kuivuus vähensi sekä maataloustuotantoa että ennen kaikkea vesivoimantuotantoa, mikä on johtanut 8-14 tunnin päivittäiseen sähkönsäännöstelyyn. Kuparin kysynnän vähenemisen ja
hinnan laskun vuoksi useat maassa toimivat ulkomaisen kaivosyhtiöt toteuttavat tuotantoseisokkeja ja tuhansien työntekijöiden lomauttamisia ja joukkoirtisanomisia, joiden negatiivisia kansantaloudellisia ja paikallisia
vaikutuksia korkeimmat päättäjät presidentin johdolla yrittävät parhaansa mukaan minimoida.
Energiakriisin voittamiseksi valtio on joutunut turvautumaan sähköntuontiin naapurimaista erilaisten hätäratkaisujen pohjalta, mikä aiheuttaa ison loven maan muutenkin vähäisiin valuuttavarantoihin, joita tarvittaisiin ennen kaikkea vuosina 2012–15 liikkeelle laskettujen eurobond-velkojen takaisinmaksuun. Vaihtotase
muuttui alijäämäiseksi (3,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta) edellisen vuoden ylijäämästä (2,1 prosenttia
bruttokansantuotteesta). Valtion velka kohosi 52 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2015. Vaikea
taloustilanne on saanut hallituksen aloittamaan neuvottelut kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa
talouden sopeuttamispaketista, mutta neuvottelujen ei uskota edistyvän ennen elokuussa 2016 pidettäviä
presidentin, eduskunta- ja paikallisvaaleja.
Huolimatta tämänhetkisistä talousongelmista maassa toimivat kaivosyhtiöt luottavat mittavien kuparin ja
muiden metallien varantojen mahdollistavan kannattavan liiketoiminnan myös tulevaisuudessa, mistä todisteena on muun muassa Mopani Copper Mines – kaivosyhtiön pääomistajan Glencoren maaliskuussa 2016
julkistama 1,1 miljardin dollarin investointi. Heikentynyt taloustilanne ei ole muutenkaan vielä näyttänyt vaikuttavan ulkomaisiin suoriin investointeihin, jotka kohosivat vuonna 2015 hieman edellistä vuotta korkeammalle, yltäen 1,6 miljardiin dollariin.
Sambian tärkeimmät vientimaat ovat Etelä-Afrikka, Kongon demokraattinen tasavalta, Kiina, kuparituotteiden
kauttakulkumaa Sveitsi ja viidentenä EU-maat. Tärkeimmät tuontimaat ovat Etelä-Afrikka, Kongon demokraattinen tasavalta, Kiina, Sveitsi, Arabiemiraatit ja EU-maat. Suoria sijoituksia tehdään eniten Iso-Britanniasta,
Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta.
Suomen ja Sambian välinen kauppa
Vuonna 2015 Sambiaan jo etabloituneiden suomalaisten yritysten joukko (15 yritystä) pysyi pääosin samana
edustaen kaivossektorin teknologiatoimittajia, mobiiliverkkojen hallintaa ja energiasektoria eikä merkittäviä
muutoksia liiketoiminnassa tapahtunut. Kiinnostus paikalliseen edustautumiseen ja yhteisyritysten perustamiseen on jonkin verran lisääntynyt erityisesti rakennusalalla, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina
vaikka kärsiikin tällä hetkellä yleisen taloustilanteen aiheuttamista ongelmista. Asuntorakentamisen lisäksi
silmiinpistävintä on lukuisten isojen ostoskeskusten rakentaminen eri puolille maan pääkaupunkia Lusakaa
ja myös muihin isompiin kaupunkeihin. Ankkuriyrityksinä ostoskeskuksissa toimivat isot eteläafrikkalaiset vähittäiskauppaketjut ja viimeisen vuoden aikana usein myös rakennustarvikkeita myyvät liikkeet. Kaivostoiminnan lisäksi maatalousteknologiat, cleantech-sektori (erityisesti uusiutuva energia, vedenkäsittely ja -puhdistus,
jätteenkäsittely), asunto- ja infrarakentaminen ja ICT-sektori (verkkotoiminta, sähköinen hallinto) ovat olleet
erityisesti suomalaisten yritysten kiinnostuksen kohteena.
Suomen vienti Sambiaan on pysynyt viime vuodet 25 miljoonan euron tasolla, koostuen pääosin koneista ja
laitteista, mutta tuonti Sambiasta on hyvin vähäistä.
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Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Vuonna 2016 järjestettävät presidentin, eduskunta- ja paikallisvaalit ovat lisänneet poliittisen epävarmuuden
taloudellisiin riskiarvioihin. Vaalipäiväksi on määrätty 11. elokuuta Sambian tammikuussa 2016 hyväksytyssä
perustuslakiuudistuksessa. Hallitseva Patriotic Front – puolue on entisestään keskittänyt valtaa istuvalle presidentille ja hänen sisäpiirilleen, mikä näkyy osittain myös opposition toiminnan ja median vapauden rajoittamisena. Toisaalta talouden kriisiytymiseen etsitään syyllisiä sekä äänestäjien että opposition piirissä, joten
vaalien lopputulos ei ole ollenkaan selvä. Sambia voi kuitenkin olla ylpeä 50-vuotisen itsenäisyyden jatkuneesta
rauhan ajasta, mikä on todisteena kansan yhtenäisyydestä yli heimorajojen ja suhteellisen tasaisesta demokratiakehityksestä. Tämä ennakoi hyvin todennäköisesti myös tulevien vaalien ja mahdollisen vallanvaihdon
tapahtuvan rauhanomaisesti.
Valtaa pitävä puolue on jatkanut aiempaa ulkomaisille investoinnille suotuisaa politiikkaa, mutta korostaen
valtiojohtoista yritystoimintaa ja valtion vahvaa roolia. Istuva presidentti, joka tuli kesken kauden korvaamaan
edesmennyttä presidenttiä, on panostanut vahvasti ulkomaisten investointien houkuttelemiseen tekemällä
runsaasti kauppapolitiikkaa edistäviä vierailuja sekä naapurimaihin että kauemmas. Samaan aikaan poukkoilevat poliittiset päätökset, liittyen esimerkiksi kaivosverotuksen uudistamiseen, ovat vaikeuttaneet liiketoimintaympäristön ennustettavuutta ja lisänneet yritysten riskejä. Korruptio tunnustetaan ongelmaksi julkishallinnossa. Tämä ilmenee muun muassa epäilyttävinä päätöksinä julkisissa hankinnoissa sekä oletuksina siitä, että
infrastruktuurihankkeiden arvoja on inflatoitu. Epäilyt ovat harvoin johtaneet oikeustoimiin.
Sisäpolitiikassa merkittävää osaa näyttelevät erilaiset valtion tukiaiset, joiden rooli vaalivuonna vain korostuu.
Valtio tukee maatalouden keskittymistä yksipuoliseen maissin viljelyyn maanviljelijöille annettavilla siemenillä,
lannoitteilla ja muilla tukiaisilla. Polttoaineiden ja sähkön hintoja tuetaan valtion kassasta ja erityisesti energiatuet ja keinotekoisesti kustannusvastaavia tariffeja alhaisemmalla tasolla pidettävä sähkönhinta heikentää
energiainvestointien kannattavuutta ja estää uusien investointien houkuttelemisen sektorille. Tukiaisjärjestelmien uudistaminen ja ainakin osittainen poistaminen tullee olemaan osana Kansainvälisen valuuttarahaston
IMF:n ja Sambian välisiä neuvotteluja välttämättömänä edellytyksenä talouden uudistamiseen ja monipuolistamiseen.
Huolimatta Sambian useita vuosia jatkuneesta vahvasta talouskasvusta ja väestön osittaisesta keskiluokkaistumisesta kasvun hedelmät eivät ole jakautuneet tasaisesti. Suhteellisen pientä kaupungeissa asuvaa hyvätuloisten joukkoa, joka koostuu yrityssektorin työsopimussuhteisista työntekijöistä ja valtion virkamiehistä, vastassa
on suuri joukko epävirallisella sektorilla toimivia pienviljelijöitä, pienyrittäjiä ja muita itsensä työllistäjiä, joilla
on heikko sosiaaliturva ja rajallinen pääsy julkisten palvelujen piiriin. Yli 54 prosenttia sambialaisista elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Myös yksi maailman korkeimmasta HIV/AIDS-levinneisyydestä (13,5 prosenttia
väestöstä) vaatii lisäinvestointeja terveyssektorille sekä julkisilta että yksityisilta toimijoilta. Suuri epävirallisen
sektorin osuus taloudessa hidastaa valtion talouden kestävyysvajeen parantamista veronkannon avulla ja vaikeuttaa talouden läpinäkyvyyden lisäämistä ja korruption vähentämistä. Lähivuosina Sambia jatkaa edelleen
yhtenä Suomen pitkäaikaisista kehitysyhteistyön kumppanimaista, vaikka samaan aikaan panostetaankin poliittisten ja taloudellisten suhteiden monipuolistamiseen. Suomi jatkaa myös kehitysyhteistyössään yksityisen
sektorin kehittämistä ja samalla tukee valtiollisia ja ei-valtiollisia toimijoita heikoimmassa asemassa olevien
auttamisessa. Vuodesta 2011 alemman keskitulomaan statuksen saavuttaneen Sambian visiona on edelleen
saavuttaa keskitulomaan asema vuoteen 2030 mennessä. Lähes kolmen prosentin väestönkasvu aiheuttaa
lisäpaineita köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiselle ja korostaa tärkeyttä luoda työpaikkoja erityisesti
kasvavalle nuorisolle. Tällä hetkellä nuorten, 15–35 -vuotiaiden, osuus Sambian 15 miljoonan väestöstä on 37
prosenttia eli yli 5,5 miljoonaan henkeä.
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Suomen ja Sambian välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
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Sääntely-ympäristön kehitys
Vuonna 2015 Sambia jatkoi pyrkimyksiään integroitua entistä tiiviimmin alueellisiin ja kansainvälisiin markkinoihin. Joulukuussa valtio ratifioi WTO:n Kaupan helpottamissopimuksen (TF-sopimus). Angolan ja Kongon
demokraattisen tasavallan kanssa solmittiin kahdenväliset kauppasopimukset. Toisaalta alueellista yhteistyötä
ja integraatiota haittaavat usein nopeasti tehdyt päätökset tuotteiden vienti- ja tuontikielloista, joilla pyritään
joko suojelemaan omaa teollisuutta tai takaamaan maan ruokaturva. Esimerkiksi maissin vientiin liittyvät rajoitukset ovat herättäneet vastalauseita naapurimaissa ja myös johtaneet kasvavaan salakuljetukseen. Kairosta
Kapkaupunkiin ulottuvan COMESA-SADC-EAC -vapaakauppa-alueen syntyminen nähdään Sambiassa tärkeänä
mahdollisuutena houkutella maahan entistä enemmän uusia työpaikkoja ja paikallista hyvinvointia lisääviä
suoria sijoituksia. Erityisesti laajempien vientimarkkinoiden avautumista toivotaan pikku hiljaa tehostuvalle
ja kaupallistuvalle maataloustuotannolle, jolle Sambiassa on luontaiset edellytykset.
Sambiassa on kymmenen viime vuotta toteutettu määrätietoista politiikkaa liiketoimintaympäristön parantamiseksi, mikä on näkynyt muun muassa maan hyvinä sijoituksina liiketoimintaympäristön toimivuutta ja
kansantalouden kilpailukykyä mittaavissa vertailuissa erityisesti muihin Eteläisen Afrikan maihin ja yleensä
Afrikan maihin verrattuna. Viimeisimmässä Maailmanpankin Doing Business -indeksissä Sambian sijoitus oli
97. tutkituista 189 maasta, mikä oikeutti sen 6. sijaan Saharan eteläpuolisten Afrikan maiden joukossa. Myös
Forbes-lehden rankingissa Sambia oli 7. sijalla 54:n Afrikan talouden joukossa.
Heikkoutena liiketoimintaympäristön uudistamisessa ja yritystoimintaa koskevan lainsäädännän kehittämisessä on ollut vähäinen vuoropuhelu viranomaisten ja yrityssektorin välillä. EU-maat ovatkin EU-komission
johdolla tiivistämässä yhteistä vaikuttamistyötä perusteilla olevan yritysverkoston (EU-Zambia Business Club)
kautta, joka on tarkoitus lanseerata kesän 2016 aikana. Verkostoon osallistujiksi on jo perustamisvaiheessa
ilmoittanut halukkuutensa yli 200 Sambiassa toimivaa yritystä, joiden pääkonttori on jossain EU-maassa.
Sambian viranomaiset korostavat ulkomaisia investointeja kohdeltavan täysin samalla tavalla kuin kotimaisia
ja Suomen osalta yhdenvertaisen kohtelun takaa periaatteessa myös vuonna 2014 voimaan tullut investointisuojasopimus. Investointien houkuttelemiseksi Lusakaan ja kuparivyöhykkeelle on rakenteilla ja suunnitteilla
erityistalousalueita (Multi-facility Economic Zones), joihin investoivat yritykset pääsevät toimivan infrastruk-

240

Sambia

tuurin lisäksi hyötymään erilaisista tulli- ja verohelpotuksista. Ulkomaisen pk-yrityksen on kuitenkin vaikea
päästä etujen piiriin, koska investointien minimikoot on asetettu sen verran korkeiksi, että ne käytännössä
suojaavat kotimaisia pk-yrityksiä ulkomaiselta kilpailulta.
Nykyisen valtapuolueen aikana pyrkimykset lisätä protektionismia ovat jonkin verran lisääntyneet, vaikka muutokset eivät olekaan vielä suuresti vaikuttaneet ulkomaisten yritysten investointihalukkuuteen. Konkreettisena
esimerkkinä pyrkimyksestä suojella kotimarkkinayrityksiä kilpailevalta tuonnilta on Sambian lokakuussa WTO:n
komitealle ilmoittama suojatoimenpidetutkinta eräitä rauta- ja terästuotteita koskien. Maassa toimivat ulkomaiset yritykset pitävät yritystoiminnan aloittamiseen tarvittavia rekisteröintejä ja pääomatavaroiden tuontia
suhteen helppona, mutta kokevat yritystoiminnan pyörittämisen ajoittain haastavana muun muassa työmarkkinoiden ja työlainsäädännön jäykkyyden vuoksi. Viime vuonna tiukennettiin esimerkiksi oikeutta solmia määräaikaisia työsuhteita ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden työlupien saaminen on ollut vaikeaa jo jonkin aikaa.
Muita kaupan esteitä mahdollisesti lisääviä muutoksia on esimerkiksi joissakin julkisissa hankinnoissa, kuten
tieurakat, vaadittavat kotimaisuusasteet ja kiintiöt paikallisille yrityksille sekä esimerkiksi uuteen metsäasetukseen kirjattu metsien pitkäaikaisten vuokrasopimusten (konsessioiden) rajaaminen vain Sambian kansalaisille
vaikka ulkomainen yritys voikin saada toimiluvan sahatoimintaan. Julkisissa hankinnoissa näkyy myös valtion
maksuvalmiuden heikentyminen, mikä on aiheuttanut vakavia rahoitusongelmia erityisesti pk-sektorin yrityksille. Lisäksi talouden sopeuttamistoimet ovat lykänneet osaa suunnitelluista julkisista hankinnoista, erityisesti
isoja infrastruktuurihankkeita, odottamaan parempia aikoja. Samaan aikaan erityisesti energiasektorille mutta myös maatalous- ja matkailusektoreille sekä mobiili- ja dataverkkojen rakentamiseen etsitään aktiivisesti
yksityistä pääomaa. Esimerkiksi Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n asiantuntemuksella aikaansaadut
tarjouskilpailut ison kokoluokan verkkoon liitettävistä aurinkovoimalahankkeista ovatkin houkutelleet Sambian
markkinoille maailman merkittävimmät aurinkovoiman tuottajat. Merkille pantavaa näissäkin investoinneissa on Sambian vaatimus valtion teollistamisyhtiön IDC:n 20 prosentin vähemmistöosuudelle, mikä nähdään
yhtenä hallituksen keinona lisätä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Parhaillaan kehitettävä syöttötariffistrategian tavoitteena on avata ovet myös pienemmän kokoluokan uusiutuvan energian investoinneille,
vaikka keskeistä investointien lisäämisessä olisi kustannusvastaavien tariffien käyttöönotto, mihin ei näytä
riittävän poliittista tahtoa etenkään vaalivuonna.
Valtion lisääntyneen lainanoton vuoksi kotimaan raha- ja pääomamarkkinoiden likviditeetti on alhainen ja
korkotason noustua ajoittain yli 40 prosenttiin on yritysrahoitus erittäin vaikeassa tilanteessa. Osake- ja pääomamarkkinat ovat olleet suhteellisen kehittymättömät jo ennen nykyistä kriisiä ja kasvuyrityksiin sijoittavat
riskipääomarahastot ja muut pääomasijoittajat puuttuvat vielä lähes täysin Sambian markkinoilta. Aktiivisesti toimivat kehitysrahoituslaitokset tuovat kuitenkin jonkin verran helpotusta tilanteeseen. Rahoituspalvelujen, erityisesti mobiiliratkaisujen, kehittämiseen kaivataan myös lisää ulkomaisia ja kotimaisia investointeja.
Vuonna 2015 julkistetun FinScope-tutkimuksen mukaan 59,3 prosenttia sambialaisista on rahoituspalvelujen
piirissä, mutta viralliset rahoituspalvelut tavoittavat vain 38,2 prosenttia kansasta. Mobiilimaksamiseen liittyvät palvelut ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja niitä käyttää jo 1,1 miljoonaa aikuista, mikä on 14
prosenttia aikuisväestöstä. Ylipäänsä matkapuhelinverkkojen kattavuus maassa on parantanut jatkuvasti ja
matkapuhelimia käyttää jo yli 11,6 miljoonaa tilaajaa, mikä on noin 74 prosenttia väestöstä. Internet-palvelut
tavoittavat pääosin matkapuhelinverkon kautta yli 6 miljoonaa käyttäjää.
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Yleisarvio
Akuutista talous- ja energiakriisistä kärsivä Sambia joutuu lähikuukausina ja -vuosina tekemään vaikeita
ratkaisuja kuparintuotantoon keskittyvän taloutensa tervehdyttämiseksi ja monipuolistamiseksi. Elokuussa
2016 pidettävät presidentin, eduskunta- ja paikallisvaalit määrittävät tulevien vuosien kehityssuunnan, mutta
suotuisassa politiikkaympäristössä luonnonvaroiltaan rikkaalla maalla on hyvät edellytykset päästä takaisin
vahvalle kasvu-uralle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nuori ja kasvava 15-miljoonainen väestö on uusiutuva
voimavara, joka on saatava entistä enemmän osalliseksi osaamis- ja elintason noususta, myös lisääntyvillä
investoinneilla koulutukseen ja terveydenhoitoon.
Sambian rauhanomainen kehitys ja panostaminen liiketoimintaympäristön ja rahoitussektorin jatkuvaan kehittämiseen on tuonut maalle kilpailuetua alueen muihin talouksiin nähden, mutta viimeaikaiset poukkoilevat
ja ristiriitaiset politiikkamuutokset voivat helposti kumota saavutut edut ellei uudistuksia systemaattisesti jatketa. Valtion tukiaispolitiikkojen uudistaminen tulee olemaan keskeisessä asemassa sekä maataloustuotannon
että energiantuotannon monipuolistamisessa ja investointien lisäämisessä.
Sambiaan kannattaa edelleen tehdä kauppaa ja investoida keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä vaikka lyhyen
aikavälin toimintaympäristö onkin vaikeutunut poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen
vuoksi. Heikko energiansaanti lisääntyvän sähkönsäännöstelyn vuoksi on keskeinen pullonkaula, joka täytyy
huomioida kaikissa tulevissa investoinneissa. Uusiutuvan energian investoinneille ollaan luomassa nopeassa
tahdissa läpinäkyvää säätely- ja sopimuskehikkoa, minkä toivotaan vähentävän energiakriisin vakavuutta ja
kestoa. Voimakkaan väestönkasvun aiheuttama kaupungistuminen ja kaivosyhdyskuntien kehittäminen tarjoaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille
monilla sektoreilla, mukaan lukien asuminen, vesihuolto ja sanitaatio, energia ja ICT sekä koulutus ja terveydenhuolto. Sambialla on myös kaikki edellytykset tehostaa, monipuolistaa ja kaupallistaa maataloustuotantoaan
ja kehittyä merkittäväksi maataloustuotteiden viejäksi alueella ja laajemminkin, mikäli sektoria kehittäville
yrityksille luodaan sopiva toimintaympäristö. Myös matkailun kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet maan
19 luonnonpuiston ja 34 riistanhoitoalueen verkostoa hyödyntämällä.
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SAUDI-ARABIA
SAUDI-ARABIA
Pääkaupunki ......................................................................................................................... Riad
Väkiluku ........................................................................................................................ 27,8 milj.
BKT ..................................................................................................................... 665.5 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................54,600 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 3.4 %
Inflaatio................................................................................................................................. 2.3 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........2.3 %| 46.9 % | 50.8 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................11.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................83.1 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Saudi-Arabia on Persianlahden suurin ja nopeimmin uudistuva markkina-alue. Alueen levottomuuksista sekä öljyn hinnan vaihteluista huolimatta Saudi-Arabia on pysynyt yhteiskunnallisesti vakaana. G20-maihin kuuluva Saudi-Arabia pyrkii kehittämään ja monipuolistamaan
talouttaan öljystä riippumattomiin taloussektoreihin sekä laajentamaan infrastruktuuriaan.
Saudi-Arabialla on ollut tavoitteena myös avata talouttaan entistä voimakkaammin ulkomaisille sijoittajille. Tällaiset trendit luovat erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille
yrityksille ja Saudi-Arabia onkin Suomen suurin vientimaa Lähi-Idässä. Onnistuakseen liiketoiminta kuitenkin edellyttää voimakasta sitoutumista alueelle. Persianlahden kaupassa hyvät
henkilökohtaiset suhteet sekä läsnäolo ovat avainasemassa menestyksen takaamisessa. Alueella
arvostetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja ”Avaimet käteen”-toimituksia. Maassa toteutettava
saudisaatiopolitiikka aiheuttaa omat haasteensa liiketoiminnalle Saudi-Arabiassa.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Vuosi 2015 on ollut Saudi-Arabialle historiallinen. Alkuvuonna 2015 maa sai uuden hallitsijan Kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudin, joka on pyrkinyt uudistamaan hallintoa ja muokkaamaan valtion linjaa. Uuden
kuninkaan myötä maa sai myös uudet kruununprinssin Muhammad bin Nayefin sekä vara-kruununprinssin
Muhammad bin Salmanin. Erityisesti puolustusministerinä toimivaa Mohammad bin Salmania pidetään uudistusmielisenä ja innokkaana talousreformistina. Uuden hallinnon ohella ennätyksellinen öljyn hinnan romahtaminen on vaikuttanut huomattavasti Saudi-Arabian sekä koko Persianlahden alueen talouden näkymiin.
Öljyn hinta laski 12 kuukauden aikana lähes 50 prosenttia ja tammikuussa 2016 öljy saavutti alhaisimman
barrelihintansa 12 vuoteen. Saudi-Arabialle tämä merkitsi poikkeuksellisia oloja. Vaikka Saudi-Arabia on yhä
Lähi-Idän suurin talousmahti, on öljyn hinnan romahtaminen näkynyt innokkuutena leikata julkisia menoja
ja kannustaa kansalaisia entistä voimallisemmin työntekoon.
Saudi-Arabian öljyvarannot vastaavat noin neljännestä maailman tunnetuista öljyvarannoista. Maan valtiontalous onkin voimakkaasti sidoksissa öljyyn ja öljyntuotanto on valtion kontrollissa, valtion omistaessa muiden
muassa maan ja samalla maailman suurimman öljy-yhtiön Saudi Aramcon. Tällä hetkellä Saudi-Arabia pumppaa ylös 10,3 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tuotetusta öljystä 1,5-2 miljoonaa barrelia jää kotimaahan
varastoihin ja myyntiin, muiden lähtiessä vientiin ulkomaille. Näiden noin seitsemän miljoonan päivittäisen
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öljybarrelin tuottamat tuotot vastaavat 40 prosenttia maan bruttokansantuotteesta, öljytalouden kokonaisvaikutuksen ollessa yli 80 prosenttia valtion tuloista.
Vuoden 2015 alussa Saudi-Arabia linjasi, ettei se aio leikata öljyntuotantoaan. Samanlaisen linjan se ajoi läpi
myös OPEC:ssa. Öljynhinnan jatkaessa ennätyksellisen kovaa laskuaan odottamattoman pitkään, maan oli
kuitenkin muutettava öljypolitiikkaansa. Helmikuussa 2016 Saudi-Arabia ja Venäjä sopivat öljyntuotannon
rajoittamisesta. Kaksi maailman suurinta öljyntuottajamaata tekivät merkittävän sopimuksen jäädyttää öljyntuotanto vuoden 2016 tammikuun tasolle, eli hieman yli 10 miljoonaan barreliin päivässä. Aikaisemmin
tuotannon rajoittamiseen nuivasti suhtautunut Saudi-Arabian entinen öljyministeri Ali Al-Naimi kommentoi
uuden sopimuksen tavoitteen olevan öljynhinnan vakauttaminen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen
avulla. Sopimuksen merkittävyyttä ja vaikuttavuutta kuitenkin heikentää se, ettei tuotantoaan nostamaan
pyrkivä ja vastikään markkinoille palannut Iran ole siinä osallisena. Tämän suuntaisia viittauksia jo saatiinkin,
kun öljyn hinta ei lähtenyt odotettuun nousuun sopimuksenteon jälkeen. Saudi-Arabian seuraava liike oli pyörtää päätöksensä. Maa totesi ettei se aio jäädyttää tuotantoaan elleivät muut öljyntuottajamaat toimi samoin.
Saudi-Arabian talous on voinut öljyn hinnan romahduksesta huolimatta melko hyvin. Osaksi tämä johtuu siitä,
että valtion öljy-yhtiö Aramco:lle öljyntuotanto on hinnan alentumisesta huolimatta jatkunut voitollisena.
Aramco on pystynyt tuottamaan öljyä edullisemmin kuin mikään muu öljymaa. Muut Persianlahden valtiot
ovatkin kärsineet romahtaneista hinnoista huomattavasti Saudi-Arabiaa enemmän ja maan oletetaan pystyvän sietämään alhaista öljyn hintaa muutamia vuosia. Toisaalta esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston
IMF:än mukaan Saudi-Arabia olisi nykykehityksen jatkuessa rahaton viidessä vuodessa. Vaikka Saudi-Arabian
talouden perusta onkin säilynyt, on tuleville vuosille suunnitteilla talouspoliittisia muutoksia. Vuoden 2016
alussa Saudi-Arabian uusi hallinto esitteli viisivuotissuunnitelman, jonka tarkoituksena on vähitellen leikata
valtion menoja. Tulojen lisäämiseksi varakruununprinssi, puolustusministeri ja Talousneuvoston puheenjohtaja
Mohammad bin Salman on useissa yhteyksissä kertonut valtion suunnitelmista myydä noin viiden prosentin
osuus valtion omistamasta öljy-yhtiö Saudi Aramcosta.
Saudi-Arabian valtiontalous on viime vuosina ollut yllätyksiä täynnä. Vaikka öljyn hinta kääntyi laskuun jo vuonna 2014, hyväksyi Saudi-Arabia vuodelle 2015 suurimman budjettinsa koskaan. Hyväksytty budjetti oli noin 185
miljardia euroa, mutta maan menot kasvoivat taas hallitsemattomasti vuoden loppua kohden ja toteutunut
budjetti oli loppusummaltaan noin 233 miljardia euroa. Toteutuneet menot olivat siis huomattavasti budjetoitua suuremmat, kuten edeltävänäkin vuonna 2014. Budjetin toteutunut alijäämä oli yli kolminkertainen
ennustettuun verrattuna, eli noin 87,8 miljardia euroa. Summa vastaa 15 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Massiivisen alijäämän sekä alhaalla pysytelleen öljynhinnan seurauksena vuodelle 2016 on suunniteltu
leikkauksia, joiden avulla alijäämä pyritään saamaan kestävämmälle tasolle. Vuoden 2016 hyväksytty budjetti
on 201 miljardia euroa ja alijäämäksi ennustetaan noin 78 miljardia euroa. Alijäämä on siis edelleen maailman
mittakaavassa valtava, mutta Saudi-Arabialle todennäköisesti hallittavissa.
Saudi-Arabia velkaantumisaste on edelleen matala. Velka vastaa noin 13 prosenttia vuoden 2016 ennustetusta
bruttokansantuotteesta. Velanottoa on kuitenkin alettu lisäämään ja valtio on varautunut kasvattamaan velkaansa tarvittaessa huomattavasti. Velattomuuden lisäksi Saudi-Arabialla on myös mittava valuuttavaranto,
jonka määrä on noin 600 miljardia dollaria. Varat on sijoitettu erittäin konservatiivisesti etupäässä Yhdysvaltain ja korkean luottoluokituksen omaavien Euroopan maiden joukkovelkakirjoihin. Keskimääräinen tuotto
on ollut hieman yli kahden prosentin luokkaa. Saudi-Arabialla ei vielä ole varsinaista valtion sijoitusrahastoa
(Sovereign Wealth Fund, SWF), mutta vuoden 2016 alussa suunnitelma sen perustamiseksi on esitetty. Sekä
valuuttavarannolla että valtion velkaa kasvattamalla Saudi-Arabian on ollut tarkoitus kattaa budjetin alijäämäisyyttä yhdistettynä huomattaviin menoleikkauksiin. Menoleikkauksien myötä uusi hallinto pyrkii kansalai-
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Koulutussektori Saudi-Arabiassa tarjoaa mittavia
mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.
iStock.com/Zurijeta
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siaan osallistamalla ja talouspohjaansa monipuolistamalla valtion talouden vakauttamiseen ja asteittaiseen
irtautumiseen öljytaloudesta. Uudella talouspolitiikalla pyritään saavuttamaan noin 100 miljardin dollarin
tuotot vuoteen 2020 mennessä.
Valtiontalouden kohentamista suunnitellaan tehtävän pääasiassa leikkaamalla energian ja polttoaineen subventioita, luomalla uusia veroja sekä lisäämällä kansalaisten osallistumista työelämään. Suurimpia menoja
valtion budjetista ovat pääasiassa olleet erilaiset valtionavustukset sekä palkkakulut ja sosiaalietuudet. Kuitenkin vuoden 2016 budjetista 25 prosenttia on osoitettu turvallisuuteen ja armeijaan. Erityisiä kuluja aiheuttaa
maaliskuussa 2015 alkanut operaatio Jemenissä sekä iskut Syyriassa. Jos kahdella rintamalla käytävät sodat
jatkuvat vielä pitkään, verottanevat ne Saudi-Arabian kukkaroa vielä varattua budjettia enemmän. Tämä voi
vaikuttaa maan talouden tulevaisuuden näkymiin sekä toteutuviin menoleikkauksiin radikaalisti.
Saudi-Arabian kansalaiset ovat tottuneet etuuksiin ja huokeisiin hintoihin. Kuitenkin bensiinin, sähkön ja veden
prosentuaalisesti korkeat, yli 50 prosentin korotukset on toistaiseksi otettu varsin tyynesti vastaan. Loppuvuodesta 2015 valtion tulonsiirrot sauditalouksille jatkuivat korkealla tasolla, eikä niihin ole tehty alkavana vuonna
2016 suuria leikkauksia. Säästöjä pyritään saamaan vähentämällä valtion subventioita sekä lisäämällä valtion
organisaatioiden budjettikuria. Välittömästi vuoden 2016 budjetin hyväksymisen jälkeen bensiinin kotimaan
hintaa nostettiin. Tätä pidetään osoituksena valtionhallinnon halusta käyttää vaikeitakin keinoja öljyn hinnan
heikkenemisen aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi. Globaalista perspektiivistä toteutetut ja suunnitellut hinnannostot ovat vielä maltillisia. Samanlaisia hinnan korotuksia ja subventioiden laskuja on tehty myös
muissa Persianlahden valtioissa. Nähtäväksi jää se, miten kansalaiset suhtautuvat muuttuvaan taloudelliseen
ympäristöön.
Toivoa vakaammista ajoista luo öljyn hinnan hienoinen noususuhdanne alkaen maaliskuusta 2016. Öljyn hinta
oli jo 48 prosenttia korkeammalla kuin tammikuussa, ja maaliskuussa ennustettiin ennätysalhaisten öljyhintojen ajan olevan ohi, kun öljyn hinta kävi ylimmillään jo 40 dollarissa barrelia kohden. Öljyn hinnan ennusteet
ovat kuitenkin varovaisia, eikä asiantuntijoilla tunnu löytyvän konsensusta siitä, mitä öljymarkkinoille kuluvan
vuoden aikana tulee tapahtumaan. Vaikka öljyn hinta ei nousisikaan nopeasti romahtamista edeltävien aikojen
tasolle, Saudi-Arabian arvioidaan pärjäävän taloudellisesti varsin hyvin. Öljyn hinnan nousu olisi kuitenkin
suotavaa maan taloudellisen tilanteen kohentamiseksi.
Jottei Saudi-Arabia olisi niin riippuvainen öljystä, pyrkii se voimakkaasti muiden taloussektorien kohentamiseen. Vuonna 2015 öljyyn liittymättömän talouden osuus kasvoikin 29 prosenttia. Tärkeimpänä öljysektorin
ulkopuolisena sektorina Saudi-Arabiassa ovat tällä hetkellä kaivos- ja infrastruktuuri-, terveys sekä koulutussektori. Perinteisten taloussektoreiden, koneiden ja tuotteiden ohella, palvelujen myynnin osuus on viime vuosina
kasvanut. Myös pörssin avaamisella on pyritty monipuolistamaan taloutta.
Kaupallinen yhteistyö Saudi-Arabiassa
Saudi-Arabia tarjoaa huomattavan mittavat liiketoimintamahdollisuudet suomalaisyrityksille. Tärkeimpiä sektoreita ja liiketoiminta-alueita suomalaisille yrityksille ovat megaluokan infrastruktuuriprojektit, terveysteknologiasektori, koulutussektori, elintarvikevienti, kaivossektori sekä rahoitus ja start-up toiminta. Suomalaisten
toimijoiden kannattaa etsiä aktiivisesti yhteistyötä edellä mainituilta sektoreilta, sillä uusia mahdollisuuksia
voi ilmaantua nopeastikin. Pienempien yritysten on suositeltavaa toimia yhdessä markkina-alueen suuruuden vuoksi saadakseen jalansijaa. Erityisesti pienempiä yrityksiä suositellaan myös muodostamaan keskenään
suurempia ja laaja-alaisempia niin sanottuja tuontipaketteja, joita tarjota yhdessä Saudi-Arabian valtaville
markkinoille.
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Suomen ja Saudi-Arabian välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Vuonna 2015 Suomen ja Saudi-Arabian kauppa jatkoi aikaisempien vuosien linjoja. Saudi-Arabia on Suomen
merkittävin kauppakumppani Lähi-Idässä. Kaupan kokonaisvolyymi koostuu pääasiassa muutamista yrityksistä, jotka tekevät erittäin suuria kauppoja. Vaikka jo kauppaluvutkin osoittavat Saudi-Arabian merkittäväksi
kauppakumppaniksi, voi niitä pitää vain suuntaa antavina todellisuudessa maan ollessa vielä merkittävämpi.
Suoraan Suomesta tulevan viennin lisäksi vientiä kirjautuu useissa tapauksissa kolmansiin maihin, kuten Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Arabiemiraatteihin.
Saudi-Arabiassa menestyminen edellyttää alueen tuntemusta. Vientiponnistelut vaativat ensisijaisesti kärsivällistä, pitkäjänteistä toimintaa sekä vankkaa sitoutumista alueeseen. Arabialaiseen kulttuuriin kuuluvat
olennaisesti luottamukselliset henkilökohtaiset suhteet. Läsnäoloon ja henkilökohtaisiin suhteisiin panostaminen sekä kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus ovatkin edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle.
Myös niin sanotut ”After sales-toiminnot” ovat olennainen osa liiketoimintaa alueella. Alueella arvostetaan
kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja ”Avaimet käteen”-toimituksia. On oletettavaa, että Suomen ja Saudi-Arabian kaupallis-taloudellinen yhteistyö jatkuu vahvana ja Saudi-Arabian asema Suomen kauppakumppanina vahvistuu.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Saudi-Arabian yhteiskunnallinen kehitys ei ole täysin pysynyt taloudellisen kehityksen mukana. Ihmisten koulutustaso ja terveystilanne eivät yllä samalle tasolle vastaavista tuloista nauttivien kansantalouksien kanssa.
Maassa on edelleen runsaasti vierastyöläisiä, ja nuorisotyöttömyys, on korkea. Yhteiskunnallinen kehitystyö
ja sen myötä monipuolisemman talouden luominen kestävälle pohjalle on vaatinut suuria päätöksiä, joiden
vaikutukset ovat heijastuneet myös liiketoimintaympäristöön. Saudi-Arabian uusi taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen runko ”Vision 2030” tarjoaa sekä hyvän strategisen viitekehyksen että sarjan konkreettisia
toimenpiteitä muun muassa talouden monipuolistamisen alueella, saudien osuuden kasvattamiseen työmarkkinoilla ja osittaista luopumista mittavista tukiaisista, mikä johtaa siirtymiseen tarvepohjaisiin tukiaisiin. Miten
talouden monipuolistamisessa onnistutaan ja saudien aktivoimisessa työelämään myös suorittaville sektoreille on seuraavien vuosien kynnyskysymys. Etuuksien leikkaaminen maassa, jossa vakaus perustuu paljolti
suhteelliseen vauraaseen väestöön, on myös kynnyskysymys yhteiskunnallisen vakauden alueella.

247

Saudi-Arabia

Yksityinen sektori on tähän asti toiminut pääasiassa vierastyöläisten varassa ja valtionjohto on sittemmin
ajanut aggressiivisesti niin kutsuttua saudisaatio -politiikkaa, jonka tarkoituksena on ollut lisätä työpaikkojen
määrää omille kansalaisille. Osana tätä politiikkaa alettiin kolme vuotta sitten toteuttaa Nitaqat-ohjelmaa,
joka asetti Saudi-Arabiassa toimivien yhtiöiden työntekijöitä koskevat kunnianhimoiset saudikiintiöt, joiden
avulla pyritään nostamaan saudien osuutta maan työvoimasta. Samaan aikaan valtionjohto otti tiukemman
linjan laittoman työvoiman kitkemiseksi maasta, ja sadattuhannet vierastyöläiset ovatkin lähteneet maasta.
Vision 2030:n suurin haaste on, kuinka vahvasti Saudi-Arabian taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys sidotaan jonkinasteiseen kansalaisten omistajuuteen prosessissa. Maassa järjestettiin joulukuussa 2015 kunnallisvaalit, jossa naiset pääsivät sekä äänestämään että asettumaan ehdolle. Saudi-Arabian näkökulmasta tällaiset
trendit ovat merkityksellisiä, koska ne osoittavat, että uudistushalukkuutta löytyy, vaikka kaikki uudistukset
eivät välttämättä johdakaan konkreettisiin tuloksiin.
Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on eräistä uudistuksista huolimatta edelleen huono. Uskonnon-, ilmaisun- ja
kokoontumisvapautta rajoitetaan voimakkaasti. Koska maasta löytyy myös suhteellisen suuri määrä uskonnollista ääriainesta, on selvää, että niin taloudellisia leikkauksia tehtäessä kuin uudistaessa yhteiskuntaa nopeasti,
on hyvä huomioida, että radikaalimmat uskonoppineet pidetään mukana yhteiskuntasuunnittelussa.
Kuningas Salman totesi ensimmäisessä puheessaan valtaan noustuaan pyrkivänsä tiivistämään islamilaisen
maailman yhtenäisyyttä. Saudi-Arabian tavoite on nousta selkeäksi sunni-islamilaisen maailman johtajaksi. Jo
nyt on osoittautunut, että kyseessä ei ollut pelkkä retoriikka, vaan todellinen linjanmuutos. Tämä näkyy konkreettisesti islamilaisen maailman johtajien vierailuina maassa ja yhä jatkuvana yhteistyön lisääntymisenä kuten erimerkiksi islamilainen turvallisuusallianssi. Vaikkakin kuningashuoneen vallanjakoon liittyvät kysymykset
ovat usein kansainvälisen median huomion kohteena, on Saudi-Arabian kuningashuone osoittautunut hyvin
vakaaksi ja taitavasti omaa yhteiskuntaa ”lukevaksi” voimaksi. Suuria mullistuksia tuskin tullaan näkemään.
Nuori ja uudistusmielinen kruununprinssi, Mohammed bin Salman, nähdään usein kuningaskunnan reformeja
johtavana voimana. Hän on erityisen suosittu nuorten keskuudessa.
Aiempi rooli kulissien takaisesta Saudi-Arabiasta aktiiviseksi ulkopoliittiseksi toimijaksi on uutta ja voimistunut
vahvasti kuningas Salmanin valtakaudella. Osoituksena tästä on, maaliskuussa 2015 alkanut Saudi-Arabian
johtama sotilasoperaatio Jemenissä, jossa se toimii arabimaista koostuvan koalition vetäjänä. Jemen-operaatio on myös vahvistanut Saudi-Arabian johtajuutta GCC:ssä. Jemenin tilanne luonnollisesti vaikuttaa myös
Saudi-Arabian omaan turvallisuuteen ja näin ollen tavoitteena onkin mahdollisimman nopean jonkinasteisen
vakauden aikaansaaminen ja legitiimin hallinnon palauttaminen Jemeniin. Jemenin alati heikkenevä humanitaarinen tilanne lisää painetta saada tilanne kontrolliin. Iranin rooli Jemenissä erityisesti huthi-kapinallisten
tukijana, on lisännyt maiden jo entisestään vahvaa vastakkainasettelua. Jemenin tilannetta on puitu ja puidaan
tälläkin YK:n vetämissä rauhanneuvotteluissa. Saudi-Arabian näkökulmasta merkittävintä on melko vakaa Jemen, joka voitaisiin taloudellisesti integroida osaksi GCC-kuviota.
Saudit ovat erittäin huolissaan terrorismista ja sen pesiytymisestä alueelleen. Jemenin heikkenevä tilanne
on antanut toimintatilaa Arabian niemimaan Al-Qaida:lle (AQAP). Lisäksi ääriryhmä ISIL:n toiminta alueella,
erityisesti Syyriassa ja Irakissa, on Saudi-Arabiaa vahvasti huolestuttava tekijä. Saudi-Arabia tekee aktiivista
terrorismin vastaista työtä ja osallistuu YK:n terrorisminvastaiseen toimintaan. Yhtään vähättelemättä alueen
haasteita, on Saudi-Arabia kuitenkin pystynyt pitämään muiden Persianlahden maiden kanssa itsensä vakaana
yhteiskuntana. Lähinaapureiden huonot turvallisuustilanteet ovat myös vahvistaneet Saudi-Arabian tahtotilaa
edetä yhteiskunnallisten uudistusten tiellä.
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Kansainvälinen yhteistyö ja kauppasopimukset
Saudi-Arabia suhtautuu myönteisesti ulkomaisiin investointeihin ja uusien yritysten perustamismahdollisuudet sekä yritysverotuksen yksinkertaisuus ovat tehneet maasta Maailmanpankin mukaan alueen helpoimman
kauppakumppanin. Vaikka suhtautuminen onkin myönteistä, vaivaa liiketoimintaympäristöä kuitenkin tehottomuus. Ulkomaisia investointeja koskeva sääntelyjärjestelmä toimii melko byrokraattisesti, eikä ole täysin
läpinäkyvä, joskin tähän on pyritty tuomaan helpotuksia byrokratiaa keventämällä. Läpinäkymättömyys luo
kuitenkin omia epävarmuustekijöitään liiketoiminnan menestyksekkyydelle ja prosessin onnistumiselle. Yleisesti ottaen Saudi-Arabiassa on kuitenkin vallinnut positiivinen, yksityissektoria ja ulkomaisia investointeja
houkutteleva ilmapiiri. Yksityissektorin ohella julkinen sektori on avoin ulkomaisille toimijoille. Taloudellisen
tilanteen jatkuessa epävakaana, vaikuttanee se osaltaan myös ulkomaisiin investointeihin. Tähän mennessä
ulkomaisia investointeja koskevat linjaukset kuitenkin tähtäävät ulkomaisten yritysten ja sijoittajien toiminnan
helpottamiseen maassa.
Saudi-Arabia on G20-maa ja kattavasti mukana kansainvälisissä kauppasopimuksissa sekä organisaatioissa, kuten Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Alueellisten kauppasopimusten osalta Saudi-Arabia on Persianlahden
yhteistyöneuvoston eli GCC:n jäsen ja soveltaa sen asettamia säännöksiä, kuten yhtenäistä tullilakia. Huomionarvoista on esimerkiksi se, että uskonnollisista syistä johtuen osa tuotteista on kiellettyjä tai vaatii erillisen
sertifioinnin tullakseen hyväksytyiksi. GCC:n yhteisten säännösten ohella sen jäsenillä on kauppasopimukset
Singaporen ja EFTA:n kanssa. Lisäksi GCC käy tällä hetkellä neuvotteluja myös muiden tahojen, kuten EU:n ja
Kiinan kanssa. Saudi-Arabia on jäsen myös PAFTA:ssa (Pan Arab Free Trade Agreement).
Saudi-Arabia soveltaa Persianlahden alueen huokeinta keskimääräistä painotettua tariffiastetta, joka tekee
siitä ulkomaisille sijoittajille alueen houkuttelevimman investointikohteen. Houkuttelevuutta lisää se, ettei
Saudi-Arabiassa ole tällä hetkellä käytössä myyntiveroja eikä arvonlisäveroa. Arvonlisäveron käyttöönotto on
kuitenkin koordinoitu muiden GCC-maiden kanssa ja viiden prosentin veron on sovittu astuvan voimaan viiden vuoden sisällä. Oletettavaa on, että arvonlisävero astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Verotus kuitenkin
jatkuu kevyenä, eikä Saudi-Arabialla ole aikomuksia luoda esimerkiksi tulo- tai pääomaveroja. Tosin muut kuin
Saudi-Arabian kansalaiset ovat velvoitettuja maksamaan 20 prosentin veron omasta yrityksestä saaduista
tuloista. Maassa on yritysvero.

Sääntely-ympäristön kehitys
Saudi-Arabia on panostanut viime vuosina merkittävästi talouden avaamiseen sekä kaupan että investointien
osalta. Vuoden 2015 kesäkuussa maa avasikin osakemarkkinoidensa ovet ulkomaisille sijoittajille. Saudi-Arabia
on jo pitkään ollut selvästi alueen suurin kohde ulkomaiselle sijoittamiselle ja maan pörssin Tadawulin avautumisen odotetaan lisäävän ulkomaista sijoittamista entisestään. Osakemarkkinoiden avaamisen ulkomaisille
toimijoille on toivottu myös vakauttavan ja luovan ennustettavuutta aiemmin jokseenkin epävakaille markkinoille. Osakemarkkinoiden avaamisen ohella ulkomaisia sijoituksia suunnitellaan houkuteltavan muun muassa
täyden ulkomaalaisomistuksen sallimisella tietyillä taloussektoreilla, kuten vähittäismyynnissä.
Kansallisten viranomaisten päätöksillä on huomattava vaikutus liiketoimintaan Saudi-Arabiassa. Tärkeimmässä roolissa ulkomaisten investointien kannalta on SAGIA eli Saudi Arabian General Investment Authority. SAGIA
muun muassa ylläpitää listaa lisäedellytyksistä niille sijoittajille, jotka hakevat tai uusivat lisenssejään useilla
teollisuusaloilla. Vuoden 2016 alussa Riadissa järjestetyssä kansainvälisen kilpailukyvyn foorumissa SAGIA
myös viesti aikeistaan luoda byrokratiaa keventäviä uusia ratkaisuja lainsäädäntöön yksityissektorin toiminnan
helpottamiseksi. Maaliskuussa 2016 SAGIA ilmoittikin merkittävästi vähentävänsä ulkomaisten investointien
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lisensointiin vaadittua byrokratiaa. Uudet kolme vaadittua dokumenttia ovat yrityksen hallinnon laatima tavoite sijoituksille Saudi-Arabiassa, vientisuunnitelma, josta tulee ilmi kyseisen investoinnin taloudellinen merkittävyys Saudi-Arabian kannalta sekä selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Byrokratian keventämisen
ohella myös käsittelyaika uusille lisensseille on asetettu maksimissaan viiteen päivään.
Voimakas saudisaatio-politiikka vaikuttaa työvoimaan liittyviin kysymyksiin kaikilla talouden sektoreilla. Saudisaatiopolitiikalla tavoitellaan Saudi-Arabian kansalaisten mittavampaa osallistumista työelämään ja tavoitteena on että 75 prosenttia yksityissektorin työntekijöistä olisi saudeja. Tätä seurataan Nitaqat-järjestelmällä, joka
luokittelee saudisaatio-politiikkaa toteuttavat yritykset omiin kategorioihinsa saudisaatioasteen perusteella.
Työvoiman osuuden tavoitteiden ohella saudisaatio-politiikalla tavoitellaan 5,5 prosentin työttömyysastetta.
Saudisaatiopolitiikkaan liittyy myös naisten sekä nuorison työllistämistavoitteita. Alle 10 henkilöä työllistävät
yritykset eivät ole aikaisemmin kuuluneet aggressiivisen saudisaatiopolitiikan piiriin, mutta myös niitä vaaditaan työllistämään vähintään yksi Saudi-Arabian kansalainen. Ulkomaisten yritysten kuitenkin toivotaan
työllistävän yhä enemmän ihmisiä.
Maaliskuun 2016 aikana SAGIA teki uusia linjauksia investointeihin, ja nämä linjaukset koskevat myös ulkomaisia investointeja. SAGIA esitteli neljä uutta ehtoa, joiden tavoitteena on parantaa ulkomaisten yritysten
tuottamaa lisäarvoa maan taloudelle. Näistä neljästä ehdosta yrityksen tulee täyttää yksi tai useampi. Ehdot
ovat seuraavat: 1. Yrityksen tulee olla luokiteltavissa innovatiiviseksi ja lupaavaksi, ja sillä on oltava voimassa
oleva patentti vähintään yhdessä myymässään tuotteessa. 2. Yrityksen tulisi tuoda omaa tuotettaan, joka on
tuotettu siten, että se täyttää GCC:n tai Saudi-Arabian määrittämät vähimmäisvaatimukset. 3. Yrityksen tulee
työllistää vähintään 50 henkilöä, ja näistä 75 prosenttia tulee olla Saudi-Arabian kansalaisia. Jäjelle jäävä 25
prosenttia ulkomaisia työntekijöitä on sekin säädeltyä, sillä heistä vain 10–15 prosenttia voi olla johtavissa
asemissa. 4. Yrityksen pääoman tulee olla vähintään 8,5 miljoonaa euroa. Nämä edellä luetellut neljä ehtoa
ovat siis vaihtoehtoisia ja niistä tulee täyttää yksi, jotta yritys voi saada investointilisenssin.
Yrityskohtaisten ehtojen lisäksi SAGIA:n uusiin linjauksiin kuuluu uudet säädökset investoijan viisumin saamiseksi. Uuden linjauksen mukaan toimitusjohtajalla tai investointiluvan hakijalla, on oltava vähintään alempi
korkeakoulututkinto, vähintään kymmenen vuoden kokemus johtamisesta ja hänen on omistettava yrityksen
osakkeita. Hänellä ei saa olla rikosrekisteriä tai aikaisempia kauppakiistoja. Nämä toimivat ehtoina investoijan
tai toimitusjohtajan viisumin saamiselle. Uudet säännökset on otettu jo käyttöön alkaen helmikuussa 2016 ja
niitä aiotaan kahden vuoden tähtäimellä soveltaa myös jo alueella toimiviin yrityksiin.
Sääntelyn kehitykseen vaikuttaa ensisijaisesti tämän hetken epävakaa taloudellinen tilanne. Saudi-Arabia
pyrkii voimallisesti riippumattomuuteen öljytaloudesta sekä kansalaistensa työllistämiseen, keventääkseen
omaa taakkaansa. Oletettavasti on havaittu, ettei nykyisen kaltaiseen budjettivajeeseen voida jumiutua. Ensiarvoisena pidetään siis sitä, että valtion työvoimakustannuksia sekä nykyisen kansalaispalkkaa muistuttavan
sosiaalietuuden aiheuttamia kustannuksia pienennetään. Näin ollen kansalaisia pyritään yhä voimallisemmin työllistämään myös ulkomaisiin yrityksiin. Toisaalta Saudi-Arabia on hyvin kiinnitettynä tämän hetken
alueellisiin konflikteihin, jotka tuovat sille myös mittavat kustannukset. Uudet säännökset ja yhä voimistuva
saudisaatiopolitiikka ovat siis heijastuksia maan tämän hetken taloudellisesta sekä poliittisesta tilanteesta.
Saudi-Arabia pyrkii kuitenkin ensisijaisesti laajentamaan ulkomaisten investointien pohjaa sekä monipuolistamaan omaa talouttaan. Uusien linjausten ja byrokratian keventämisen tavoitteina on houkutella maahan yhä
kannattavampia ja tuottavampia investointeja sekä lisätä työmahdollisuuksia ja sitä kautta toki myös työllistää
oman maan kansalaisia. Kaiken kaikkiaan Saudi-Arabia on hyvin kiinnostunut ulkomaisista tuotteista ja yleinen
ilmapiiri on säilynyt talouden heittelyistä huolimatta positiivisena.
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Yleisarvio
Viime vuosina Saudi-Arabian talous on ollut jokseenkin epävakaa. Nyt maailman suurin öljymaa pyrkii taloutensa monipuolistamiseen valtiontalouden vakauttamiseksi. Maassa eletään talousreformin myötä myös yhteiskunnallisen murroksen aikaa. Varakruununprinssi Mohammed bin Salmanin luotsaama ”Vision 2030” sisältää mittavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia reformeja, joiden tarkoituksena on ohjata maata modernimpaan
aikakauteen. Tämän kanssa on kuitenkin oltava varovainen, sillä maan kansalaiset eivät ole välttämättä yhtä
uudistusmielisiä tai innokkaita työntekijöitä kuin hallinto toivoisi. Myös mittava ääriaines sekä konservatiiviset
uskonoppineet täytyy huomioida uudistusten tiellä, jotta sisäinen turvallisuus säilyy hyvänä. Olennaista ”Vision 2030” onnistumisen kannalta onkin saudiyhteiskunnan sopeutumiskykyisyys muuttuvaan järjestelmään.
Saudi-Arabian vision menestyksekkyys vaikuttaa myös tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin monin
tavoin. Onnistuessaan yhteiskunnallinen muutos toisaalta lisää yrityksille painetta työllistää enemmän saudiarabialaisia ja toisaalta tarjoaa enemmän käytettävissä olevaa työvoimaa, kun naisten työhönosallistumista
pyritään kasvattamaan. Tähtäimessä on myös luoda Saudi-Arabiasta eläväisempi yhteiskunta esimerkiksi lisäämällä toimintaa viihde- ja matkailusektorilla. Uusien sektorien ohella myös aikaisemminkin aktiiviset infrastruktuuriprojektit sekä elintarvike-, terveysteknologia- ja koulutussektorit tarjoavat mittavia mahdollisuuksia
myös suomalaisyrityksille.
Saudi-Arabia on toimintaympäristönä mielenkiintoinen ja potentiaalia liiketoiminnalle öljyvaltiosta todella
löytyy. Liiketoiminnan onnistuminen edellyttää voimakasta läsnäoloa maassa sekä henkilökohtaisen suhteen ja
keskinäisen luottamuksen rakentamista yhteistyökumppanin kanssa. Tämä on kulttuurinen erityispiirre, mutta
sitä ei kannata pitää esteenä kaupankäynnille. Saudi-Arabialaiset arvostavat laaja-alaisia, valmiiksi suunniteltuja kokonaisvaltaisia ”Avaimet käteen”-ratkaisuja. Yleisesti ottaen Saudi-Arabiassa on vallinnut positiivinen,
yksityissektoria ja ulkomaisia investointeja houkutteleva ilmapiiri eikä tähän näytä olevan tulossa muutosta.
Yhä enenevissä määrin Saudi-Arabia pyrkii avautumaan ulkomaisille sijoittajille. Tulevaisuuden näkymät liiketoiminnan kannalta ovat siis positiiviset.
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TANSANIA
TANSANIA
Pääkaupunki ................................................................................Dodoma/Dar es Salaam
Väkiluku ........................................................................................................................ 51,0 milj.
BKT ........................................................................................................................46.2 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP).................................................. 3,000 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu ..................................................................................... 6.9 %
Inflaatio................................................................................................................................. 6.6 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) 26.5 % | 25.6 % | 47.3 % (2014)
Työttömyysaste ................................................................................................................. NA %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................31.6 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Tansanian talous jatkaa tasaista, nopeaa kasvua. Bruttokansantuote on kasvanut yli vuosikymmenen ajan noin 5–7 prosentin vuosivauhtia. Kasvu on laajapohjaista ja verrattain monet sektorit, kuten rakennus-, finanssi- ja viestintäsektorit, kehittyvät nopeasti. Tansania valitsi uuden
presidentin syksyllä 2015. Voittanut ehdokas, valtapuolue CCM:n John Magufuli on käynnistänyt nopeasti muutosohjelman, joka pyrkii köyhyyden vähentämiseen, korruption kitkemiseen ja
valtion tehokkuuden lisäämiseen. Tulevaisuus näyttää, saadaanko sillä aikaan pysyvä muutos.
Sääntely-ympäristö on kiristynyt, ja aiemmin heikosti toimeenpantuja säädöksiä valvotaan tarkemmin. Yritysten kannalta muutoksia on tapahtunut muun muassa työlupien ja viisumeiden
myöntämisessä, verotuksessa ja siirtohinnoittelun valvonnassa. Liiketoimintamahdollisuuksia
riittää lähes kaikilla sektoreilla. Valtio panostaa kehitysprojekteihin ja erityisesti infrastruktuuriin. Uudet kaasuvoimalat ja valtion sähköyhtiö Tanescon uudistaminen parantavat sähkön
saatavuutta ja alentavat sen hintaa. Merellä olevien kaasuesiintymien hyödyntäminen voi alkaa
aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Tansanian talous on yksi nopeimmin kasvavista ja vakaista kehittyvien markkinoiden talouksista maailmassa.
Keskipitkällä aikavälillä talouden odotetaan kasvavan yhä 6–8 prosentin vuosivauhtia, jonka ansiosta Tansania
olisi yksi maailman viidestä nopeimmin kasvavasta taloudesta seuraavan seitsemän vuoden aikana.
Talouskasvua tukevat ulkomaiset investoinnit, yksityinen kulutus ja kasvu erityisesti rakennus-, finanssi-, viestintä- ja kuljetussektoreilla. Tansanian talouskasvu on verrattain laajapohjaista, toisin kuin monien sen luonnonvarojen viennistä riippuvien naapurimaiden. Samalla valtiontalouden alijäämä, alhainen veronkantoaste
(vain hieman yli 12 prosenttia bruttokansantuotteesta), laaja köyhyys ja riippuvuus tuodusta öljystä energiantuotantoa varten asettavat riskejä taloudelle.
Inflaatio on pysynyt viime vuosina tasaisena noin 5–7 prosentissa. Tansanian shillinki menetti noin kolmanneksen arvostaan Yhdysvaltain dollariin verrattuna vuonna 2015. Shillingin arvon arvellaan nyt olevan realistisella
tasolla, eikä valuuttakriisin riski ole suuri.

Pekka Hukka toimii suurlähettiläänä ja Venla Voutilainen TF-koordinaattorina Suomen Dar Es Salaamin suurlähetystössä.
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Hallituksen uusi teollistumista painottava viisivuotissuunnitelma julkaistaan kesällä 2016. Tuotantosektorin
osuus bruttokansantuotteesta on nyt noin 8,6 prosenttia. Tavoite vuodelle 2020 on sen osuuden lähes kaksinkertaistuminen 15 prosenttiin. Sektorin kehityksen kautta Tansania voi päästä paremmin osaksi alueellisia
ja globaaleja arvoketjuja. Perinteisen vientituotteen kullan markkinahinnan laskiessa vaihtoehtoiset, arvoa
lisäävät vientituotteet ovat olennaisia.
Rakennussektorin ennustetaan kasvavan yli kahdeksan prosentin vuosivauhtia vuoteen 2020 asti. Hallitus
panostaa infrastruktuurin kehittämiseen ja kaavailee 800 miljoonan dollarin lainanottoa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Kehitysbudjetin osuus kokonaisbudjetista on tarkoitus kasvattaa noin 15 prosentista 40
prosenttiin ja samalla budjetin kokoa kasvatetaan kolmanneksella noin 12 miljardiin euroon. Infrastruktuuriin
tehtävien panostuksien, kuten Dar es Salaamin sataman uudistustöiden, odotetaan laskevan kaupankäynnin
kustannuksia ja kuljettamiseen kuluvaa aikaa.
Valtionbudjetit eivät ole olleet luotettavia. Alkuperäinen ja toteutunut budjetti eivät yleensä vastaa toisiaan.
Veronkannon tavoitteista on perinteisesti jääty aina jälkeen, tosin talousvuosi 2015/2016 voi osoittautua poikkeukseksi. Valtionhallinnon sisäinen toimimattomuus muun muassa resurssien siirrossa kuntatasolle ja niistä
raportoinnissa hidastavat budjetin toteutusta.
EU, Sveitsi ja Norja (EU+) ovat suurin ulkomaisten sijoitusten lähde Tansanialle. Vuosina 2007–2014 sijoitusten yhteisarvo oli lähes 19 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Eurooppalaiset yritykset työllistävät lähes 100 000
tansanialaista ja ovat merkittävä veronmaksaja. Eurooppalaiset sijoittajat ja yritykset ovat merkittäviä muun
muassa maatalous-, kaivannais-, energia-, ICT- ja öljy- ja kaasusektoreilla.
Suomen ja Tansanian välinen kauppa on yhä vaatimatonta. Tansaniasta tuotiin Suomeen vuonna 2015 noin
viiden miljoonan euron edestä lähinnä maataloussektorin tuotteita, kuten kahvia ja teetä. Suomen vienti Tansaniaan oli noin 27 miljoonaa euroa. Vientituotteet ovat erityisesti koneita, kuljetusvälineitä ja lannoitteita.
Suomalaiset ovat investoineet Tansaniaan maltillisesti, viime aikoina muun muassa istutusmetsäsektorille.
Suomalaisia yrityksiä toimii Tansaniassa esimerkiksi kuljetus-, ICT- ja turismisektoreilla. Yritysten koot vaihtelevat Suomen suurimmista yhden tai kahden hengen pienyrityksiin. Pk-sektorilla on nähtävissä kiinnostusta
selvittää Tansanian liiketoimintamahdollisuuksia. Tukea toiminnan kartoittamiseen ja aloittamiseen saadaan
tyypillisesti esimerkiksi Finnpartnershipiltä tai Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP:stä.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Tansaniassa käytiin parlamentti- ja presidentinvaalit lokakuussa 2015. Ne olivat monella tapaa ainutlaatuiset
maan historiassa. Vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma valtapuolueen CCM:n sekä oppositiokoalition välillä.
CCM säilytti asemansa ja presidentiksi valittiin John Pombe Magufuli.
Uusi presidentti lähti heti muutosten tielle ja on käynyt näkyvästi korruption ja valtion varojen tuhlaamisen
kimppuun. Hän korostaa julkisen hallinnon uudistamista sekä virkamiesten vastuuta. Ensimmäisinä kuukausinaan hän on paljastanut lukuisia väärinkäytöksiä ja irtisanonut johtavia virkamiehiä. Populistina hän on
rajoittanut virallista matkustamista ja seminaareja sekä perunut valtion juhlallisuuksia. Säästyneillä rahoilla
on rahoitettu muun muassa sairaaloiden toimintakuluja ja tienrakennusta.
Yksityissektorille presidentti on antanut julkisesti tukensa. Samalla tuottamattomia yksityistettyjä yhtiöitä on
kansallistettu ja ulkomaalaisten työlainsäädäntöä kiristetty. Veroviranomaiselle TRA:lle on annettu tiukat tulos-
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tavoitteet, jotka se on onnistunut jopa ylittämään. Nähtäväksi jää, johtaako tiukempi veronkeruu reilumpaan
kilpailuun kun kaikki maksavat säädetyt maksut. Tavoitteena on veropohjan laajentaminen.
Nopeat ja laajat uudistukset ministeriöiden ja muiden valtion virastojen toimintatavoissa ja henkilökunnassa
ovat johtaneet joissain virastoissa osaamisvajeeseen ja toimintojen hidastumiseen.
Liittovaltion toinen osa, Sansibar on muodostunut Tansanian demokratian koetinkiveksi. Autonomisella Sansibarilla lokakuun vaalit koskien Sansibarin presidenttiä ja parlamenttia mitätöitiin. Mitätöinti tehtiin heikoin
perustein varsinkin, kun kansainväliset ja kansalliset vaalitarkkailijat olivat julistaneet vaalit reiluiksi ja vilpistä
vapaiksi. Tilanne johti uusiin vaaleihin maaliskuussa 2016 joita oppositio boikotoi. Vanha presidentti voitti yli
90 prosenttia äänistä.
Lisäksi vuonna 2015 säädetyt kyberrikollisuus- ja tilastolait aiheuttivat huolta medianvapaudesta ja kansalaisyhteiskunnan toimintatilasta. Ensimmäistä sovellettiin vaalien aikaan ja vaalitarkkailijoita pidätettiin. Nähtäväksi jää, miten lakeja sovelletaan vaalien välisenä aikana. Keväällä 2016 poistettiin yli 100 kansalaisjärjestöä
rekisteristä maksamattomien verojen vuoksi.
Tansania on perinteisesti ollut vakaa maa, ja pysyy sellaisena todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Magufulin
uusi hallinto ja sen toimet ovat saaneet paljon kannatusta kansalaisten keskuudessa.

Sääntely-ympäristön kehitys
Tansanian sijoitus Maailmapankin vuoden 2016 Doing Business -indeksissä oli 139. ja pistemäärä 51.62. Pistemäärä on noussut hieman edellisvuoteen verrattuna. Tansania pärjää mittauksessa hieman paremmin kuin
Saharan eteläpuolisen Afrikka keskimäärin, mutta jää selvästi esimerkiksi naapurimaa Keniasta jälkeen.
Tansania on useiden alueellisten järjestöjen, kuten Itä-Afrikan yhteisön, SADC:n ja Afrikan unionin jäsen. Ymmärrys esimerkiksi Itä-Afrikan yhteisön integraation hyödyistä ja mahdollisuuksista on vielä rajallista Tansaniassa, ja maa on useimmissa yhteistoimissa toiminut hitaasti pelkonaan kilpailu erityisesti Kenian kanssa.
Neuvottelut talouskumppanuussopimuksesta (EPA) EU:n ja Itä-Afrikan yhteisön välillä saatiin päätökseen syksyllä 2014. Lakitekninen valmistelu on valmistunut ja sopimuksen osapuolien odotetaan allekirjoittavan sen
lokakuussa 2016. Tansanian allekirjoitus- ja ratifiointiprosessi on monimutkainen, ja saattaa hidastaa sopimuksen voimaantuloa. Kenialle sopimuksen allekirjoittaminen lokakuuhun mennessä on tärkeää, sillä muuten se
tippuu pois tullivapaan viennin piiristä EU:hun.
Tansania kuuluu muun muassa EU:n Everything but Arms -järjestelyn piiriin, jolloin tansanialaisia tuotteita
voidaan tuoda EU:n alueelle tullittomasti. Valmisteilla oleva talouskumppanuussopimus takaa tullittomuuden
myös Tansanian tulevaisuudessa siirtyessä keskitulotason maaksi. Alkuperätodistuksia myöntävät Tansanian
ja Sansibarin kauppakamarit.
Energiasektori kehittyy
Tansania pyrkii monipuolistamaan energiantuotantoaan. Maan monipuoliset luonnonvarat antavat sille erinomaiset edellytykset. Kansallinen sähköverkko kattaa kuitenkin vain noin neljäsosan tansanialaisista. Pienen
kokoluokan projektit ovat tärkeitä syrjäisen maaseudun sähköistämiselle. Vuonna 2015 joka yhdeksäs uusi
sähköliittymä syntyi off grid -verkossa.
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Suomen ja Tansanian välinen kauppa
2011-2015
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Lähde: Tullihallitus
Tansanian kantaverkossa on teknistä tuotantokapasiteettia 1353 MW. Käytössä on kysynnän mukaan noin
800–900 MW. Vuoteen 2030 mennessä Tansania suunnittelee kaasu-, hiili-, tuuli- ja vesivoimaloiden rakennusta, joiden on tarkoitus lisätä energiantuotantoa noin 4500 megawatilla. Yhdistettynä muihin uusiutuvan
energian projekteihin, erityisesti aurinkoenergiaan, sähköntuotannon odotetaan lisääntyvän jo vuoteen 2020
mennessä noin 1000 megawatilla.
Tansania hyväksyi vuonna 2015 uuden sähköpolitiikan, jonka mukaan valtion sähköyhtiö Tanesco jaetaan
erillisiksi tuotanto-, siirto- ja jakeluyhtiöiksi vuosina 2017, 2021 ja 2023. Tarkoituksena on lisätä kilpailua sähkömarkkinoilla. Suunnitelma on hyvä, mutta sen käytännön toteuttaminen voi osoittautua haasteelliseksi.
Toistaiseksi Tanesco kamppailee noin 200 miljoonan dollarin maksurästien kanssa.
Liiketoiminnalle on sektorilla valtavasti mahdollisuuksia pienen kokoluokan projekteista aina suunniteltuun
20 miljardin dollarin maakaasun nesteytysterminaaliin saakka. Lopullista rahoituspäätöstä nesteytysterminaalista odotetaan vuodelle 2018.
Uutta lainsäädäntöä öljy- ja kaasusektorille
Tansaniasta on löytynyt viimeisimpien arvioiden mukaan yli 50 miljardia kuutiota maakaasua. Lisäksi maa
hyödyntää jo rannikolla olevia maakaasuvarantoja energiantuotannossaan. Kaasuputki Mtwaran rannikkokaupungista Dar es Salaamiin valmistui vuonna 2015 ja uusi Kinyerezi-kaasuvoimala aloitti toimintansa.
Vuonna 2015 Tansanian parlamentti hyväksyi kolme uutta lakia öljy- ja kaasusektorille: Tansanian kaivannaisteollisuuden läpinäkyvyys- ja vastuullisuuslain, öljy- ja kaasutulojen hallintolain ja raakaöljylain. Ne selkeyttävät
vanhentunutta lainsäädäntöä, mutta eivät aseta Tansaniaa erityisen kilpailukykyiseen asemaan globaalisti.
Lait pyrkivät takaamaan, että Tansania ja tansanialaiset hyötyvät luonnonvaroista ja sektorin kehityksestä.
Uusi lainsäädäntö ei aseta sektoria erityiseen verotusasemaan, vaan sektoria koskevat samat verolait kuin
muitakin. Veroviranomainen kerää verot ja lainsäädännössä perustettava kansallinen öljy-yhtiö veronluonteiset maksut.
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Läpinäkyvyys- ja vastuullisuuslaki perustaa energia- ja kaivosministeriön yhteyteen elimen, joka on vastuussa kaivannaisteollisuuden maksamien maksujen ja valtion vastaanottamien maksujen keräämisestä ja niiden täsmäytyksestä. Tansania on mukana kansainvälisessä Extractive Industries Transparency Initiativessa eli EITI-aloitteessa.
Tansanian kaasuboomi näyttää laantuneen öljyn ja kaasun matalien maailmanmarkkinahintojen myötä. Tulevaisuuden näkymät riippuvat uuden hallinnon halukkuudesta luoda ennustettava toimintaympäristö ja luottamukseen perustuvia kumppanuuksia kansainvälisten sijoittajien kanssa.
ICT-sektori on dynaaminen ja vapaa kilpailulle
Telekommunikaatiosektori kehittyy Tansaniassa kovaa noin 20 prosentin vuosivauhtia. Toistaiseksi suurin osa
tuotoista, noin kaksi kolmasosaa, tulee puhepalveluista, kun kännykän käyttö maaseudulla lisääntyy. Vuonna
2014 Tansaniassa oli noin 34 miljoonaa kännykkäliittymää, joka vastaa noin 70 prosenttia väestöstä.
Hallituksen politiikka rohkaisee kilpailua ja innovaatioita sektorilla sallimalla erilaisia kokeiluita. Nopeasti
kehittyvä ja laajentuva mobiiliverkko tukee kehitystä. 2G-verkko kattaa jo yli 90 prosenttia tansanialaisista.
Vietnamilainen Halotel (Viettel) on luvannut kattaa 95 prosenttia väestöstä vuoden 2016 loppuun mennessä.
Myös 3G- ja 4G-verkot kehittyvät kovaa kyytiä, ja valtio on rakentanut koko maan kattavan runkokuituverkon.
Myös yksityiset operaattorit vetävät valokuitua ympäri maata. Vuoden 2015 lopussa noin 34 prosenttia tansanialaisista käytti internetiä mobiilissa tai kiinteän yhteyden kautta.
Tulevaisuudessa yhä suuremman osan tuotoista odotetaan tulevan mobiilirahapalveluista. Maailmanpankki
arvioi vuonna 2015, että Tansanian mobiilipankkimarkkinat ovat maailman kehittyneimmät. Vuosien 2009 ja
2014 välillä syntyi 12 miljoonaa uutta mobiilirahatiliä. Tansania on yksi harvoista maista maailmassa, jossa
mobiilirahapalvelut toimivat eri operaattoreiden välillä.
Vuonna 2015 hyväksyttiin laki kansallisista maksupalveluista. Se yhdenmukaistaa Tansanian sääntelyä yhdessä
Kenian ja Ruandan kanssa. Laki ottaa huomioon modernit maksutavat ja säätelee mobiilimaksusektorilla toimivien yritysten verotusta ja yhtiörakennetta. Lisäksi siinä säädetään petoksista sähköisissä maksutapahtumissa.
Tansania liittyi vuonna 2014 naapurimaidensa Kenian, Ugandan ja Ruandan ”yhden alueen verkkoon”, jonka
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja pienentää Itä-Afrikan yhteisön alueen välisiä puhelumaksuja. Aloite on
laskenut alueen sisäisten puheluiden hintaa noin 60 prosentilla.
Suomalaisista yrityksistä sektorilla toimivat muun muassa Nokia ja maanviljelijöitä markkinoihin mobiilipalvelulla yhdistävä Sibesonke.
Ulkomaalaisten työnteko vaikeutui
Tansania hyväksyi uuden ulkomaalaisten työntekoa koskevan lain vuonna 2015. Se kiristi olemassa olevaa
sääntelyä. Investoijat ja erityiset alat, kuten terveydenhuolto ja öljy- ja kaasusektori, ovat löyhemmin säädeltyjä.
Laki korotti työlupamaksuja, sillä aiemman yhdistetyn luvan sijaan työntekijällä tulee olla kaksi erillistä lupaa.
Uuden lain mukaan työnantajien tulee osoittaa, että tehtävään ei pystytty löytämään tansanialaista työntekijää. Lisäksi työnantajan tulee esittää suunnitelma, jonka avulla tehtävään voitaisiin palkata aikanaan tansanialainen. Ulkomaalainen voi saada samaan tehtävään uusittua työluvan korkeintaan viideksi vuodeksi.
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Myös viisumikäytännöt muuttuivat 2015–2016 vaihteessa. Aiemmin voimassa olleesta CTA-viisumista, jolla
oli mahdollista tehdä enintään kolmen kuukauden työkomennuksia, luovuttiin väärinkäytösten vuoksi. Tilalle
tuli hetken käytöstä pois ollut niin sanottu business-viisumi, jolla voi tehdä esimerkiksi työvierailuja, mutta
jota ei saa käyttää lyhytaikaiseenkaan työskentelyyn Tansaniassa.
Työlupa- ja viisumikäytäntöihin liittyy vielä epäselvyyksiä, eikä selventäviä asetuksia ole julkaistu. Maahanmuuttovalvontaa on kiristetty.
Siirtohinnoittelun valvonta lisääntynyt
Siirtohinnoittelusta säädetään vuodelta 2004 olevassa tuloverolaissa. Sitä määrittävät asetukset annettiin
kuitenkin vasta vuonna 2014. Ennen sitä tavaksi oli muodostunut noudattaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeistusta, jota asetukset myös mukailevat.
Asetuksissa säädetään siitä, millaista dokumentaatiota yritysten tulee ylläpitää siirtohinnoittelustaan. Ne tulee
toimittaa tuloveroilmoituksen yhteydessä vuosittain. Tansanian veroviranomainen alkoi virallisesti tarkastaa
yritysten siirtohinnoitteluun asiakirjoja syksyllä 2015.
Useat yritykset ovat joutuneet maksamaan sakkoja ja korkeita veroja tarkastusten seurauksena. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen tai TRA:n asettamasta aikarajasta (30 päivää) myöhästymisestä saa maksimissaan
noin 20 000 euron sakon ja/tai kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi jos tarkastuksessa päädytään muuttamaan
siirtohinnoittelua, yritys joutuu maksamaan sakkona sen summan, jolla alkuperäinen hinta alitti uuden hinnan. Tyypillisesti summat ovat olleet korkeita.

Yleisarvio
Tansanialla on valtavasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä, mutta sillä on myös heikkouksia.
Talouskasvu on vakaalla pohjalla, ja monet eri sektorit kehittyvät nopeasti. Samalla suuri osa kansalaisista elää
yhä köyhyydessä. Valtion budjetit ovat tyypillisesti epärealistisia, ja maksurästejä on kertynyt huomattavasti.
Paljon riippuu siitä, mihin suuntaan Magufulin uusi hallinto kehittyy. Nähtävillä on useita positiivisia merkkejä,
kuten korruptiota vastaan tehtävät toimet. Niiden kestävyyttä ei voida kuitenkaan tässä vaiheessa arvioida.
Rivakat otteet ja lukuisat irtisanomiset ovat aiheuttaneet kapasiteettivajetta useisiin valtion instituutioihin.
Yksityissektori otti Magufulin uuden hallinnon vastaan positiivisin mielin. Uusi presidentti lupasi parantaa
liiketoimintaympäristöä esimerkiksi säännösten noudattamiseen, lupamenettelyihin ja verotukseen liittyen.
Uudistukset ovat pitkään odotettuja ja kannatettavia. Käytännön tasolla ne ovat kuitenkin toistaiseksi osoittaneet lähinnä toiseen suuntaan. Ilmassa on paljon epävarmuutta, ja erilaiset tarkastukset ja sakot ovat lisääntyneet. EU ja tuore EU Business Group pyrkivät tuomaan eurooppalaisten yritysten huolia esille hallinnon
kanssa keskustellessaan.
Selvää on, että liiketoimintamahdollisuudet eivät ole Tansaniasta loppumassa. Voimakkaasti kasvava ja kaupungistuva väestö tarvitsevat enenevissä määrin peruspalveluita, infrastruktuuria, energiaa ja tuotteita. Maan
pitäisi kuulua suomalaisten yritysten kasvusuunnitelmiin, vielä kun markkinoilla on tilaa.
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TUNISIA
TUNISIA
Pääkaupunki ....................................................................................................................... Tunis
Väkiluku ........................................................................................................................ 11,0 milj.
BKT ........................................................................................................................44.3 mrd USD
Bruttokansantuote henkeä kohden (PPP)................................................11,600 USD
Inflaatiokorjattu talouskasvu .......................................................................................... 1%
Inflaatio................................................................................................................................. 4.7 %
Talouden rakenne (Maatalous|Teollisuus|Palvelut) ........... 9.9 % |29 % |61.2 %
Työttömyysaste ...............................................................................................................15.4 %
Kaupungistumisaste ....................................................................................................66.8 %
Luvut ovat arvioita ja vuodelta 2015, ellei toisin mainita.
Lähteet: CIA World Factbook

Vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen Tunisia on aloittanut määrätietoisen demokratia- ja uudistusprosessin. Maahan on saatu moderni perustuslaki ja parlamentti ja presidentti on valittu
demokraattisin vaalein. Lupaavaa kehitystä ovat hidastaneet vuonna 2015 ja alkuvuodesta 2016
tapahtuneet terrori-iskut, jotka ovat heikentäneet taloustilannetta esimerkiksi turismisektorin
kärsiessä merkittävästi. Myös ulkomaisten investointien houkutteleminen on turvallisuushaasteiden aikana ollut vaikeampaa. Talouden ennustetaan kuitenkin kasvavan vuonna 2016 noin
kahden prosentin vauhtia. Liiketoimintaympäristön odotetaan paranevan kuluvana vuonna
toimeenpantavien lainsäädäntöuudistusten seurauksena. Suomen ja Tunisian välinen kauppaan
toivotaan piristystä muun muassa ICT-sektorilla sekä uusiutuvan energiateknologian alalla.
Koulutuksen alalla potentiaalista yhteistyötä on runsaasti, erityisesti ammatillisen koulutuksen
yhteistyössä.

Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
Tunisian taloudellinen tilanne on ollut haavoittuva vuoden 2011 vallankumouksesta lähtien. Demokratiaprosessi on edennyt hyvin, mutta toimintaympäristö on edelleen haasteellinen talouden vakauttamisen kannalta.
Hallitukset ovat vallankumouksen jälkeen olleet lyhytikäisiä eikä vaikeaan sosio-ekonomiseen tilanteeseen ole
pystytty löytämään ratkaisuja. Sosiaaliset levottomuudet ja lakkoilut sekä myös hallinnon kehittymättömyys
ja raskas byrokratia ovat vaikeuttaneet tilannetta. Huomiota ovat enenemässä määrin vaatineet vakavat turvallisuushaasteet.
Talousluvut eivät vuoden 2015 osalta ole tuoneet toivottua parannusta tilanteeseen. Vuoden sisään tehdyt
tuhoisat terrori-iskut ovat romahduttaneet turismisektorin, joka aikaisemmin kattoi seitsemän prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2015 talouskasvu ylsikin vain 0,8 prosenttiin ennusteen ollessa parhaimmillaan
neljän prosentin luokkaa. Vuodelle 2016 Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuore kasvuennuste on kaksi
prosenttia ja Maailmanpankin vieläkin alempi 1,8 prosenttia.
Maan taloutta rasittaa myös ylisuuri julkinen sektori, jonka palkkakulut veivät 45 prosenttia vuoden 2015 budjetista (14 prosenttia bruttokansantuotteesta). Julkisen sektorin osuus on viimeisen vuoden aikana edelleen
kasvanut erityisesti turvallisuussektorin rekrytointien takia.

Tanja Jääskeläinen toimii suurlähettiläänä Suomen Tunisin suurlähetystössä.
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Työttömyysprosentti on keskimäärin 15. Maaseudulla se on kaksinkertainen ja työttömyys on aiheuttanut
sosiaalisia levottomuuksia ja lakkoiluja monin paikoin. Esimerkiksi maalle tärkeä fosfaattituotanto on ollut
pysähdyksissä kuukausia jatkuvien lakkojen vuoksi.
Ulkomaiset investoinnit eivät ole kasvaneet toivotulla tavalla turvallisuustilanteesta johtuen. Myös hallinnon
ja lainsäädännön uudistusprosessi on hidastellut eikä ole investointeja houkuttelevaa ympäristöä ole saatu
valmiiksi. Nykyinen talouskehitys ei ole riittävä vastaamaan sosio-ekonomisiin haasteisiin.
Julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta on noin 54 prosenttia. Sen ennustetaan nousevan seuraavina
vuosina. Tunisia tarvitsee edelleen ulkomaista rahoitusapua, jota on virrannut maahan vallankumouksesta
lähtien merkittävissä määrin. Lainaa on annettu sekä suoraan valtion budjettiin (esimerkiksi palkkojen maksamiseen), mutta myös erityisiin investointi- ja kehityshankkeisiin. Suurimpina tukijoina ja lainoittajina ovat
olleet EU, Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Maailmanpankki jatkaa tukitoimiaan Tunisiassa vielä ainakin viiden vuoden ajan (yksi miljardia dollaria vuodessa). IMF:n ensimmäinen lainaohjelma
(1,7mijardia dollaria) on päättynyt ja uusi 2,8 miljardin dollarin suuruinen lainaohjelma odottaa lopullista
hyväksyntää. Lainan myöntöön on liitetty vahva ehdollisuus reformien aikaansaamisesta.
Euroopan unionin (ml. Euroopan Investointipankki) apu Tunisialle vallankumouksen jälkeen on ollut yli 3,3
miljardia euroa. Tuki koostuu sekä lainoista että lahjarahasta.
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 Ison-Britannian ja Espanjan kanssa. Vuonna 2015 Tunisian viennistä yli 74 prosenttia suuntautui EU:n alueelle. Tuonti EU:sta muodosti 55 prosenttia kokonaistuonnista. Tilastoissa Tunisia
on EU:n 34. suurin kauppakumppani. Kaupan volyymi EU-maiden kanssa on 20 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.
Tunisian vientiluvut ovat olleet pitkään laskussa. Laskusuuntaa selittävät osaltaan kysynnän lasku sekä Euroopan unionin alueella että sekasortoisessa naapurimaassa Libyassa. Toisaalta myös kotimaan tuotanto on
kärsinyt kehittymättömästä tuotantojärjestelmästä, lakkoiluista ja vientimekanismien puutteista. Euroopan
unioni on myöntänyt poikkeuksellisesti tunisialaiselle oliiviöljylle lisäkiintiön vaikean tilanteen helpottamiseksi.
Maataloussektori onkin ollut ainoa sektori, jonka vienti kasvoi 2015.
Maksutase on alijäämäinen (8,7 prosenttia bruttokansantuotteesta) ja vaje on kasvamaan päin. Vaikeata tilannetta helpottaakseen EU on päättänyt korottaa väliaikaisesti kahden vuoden ajan tunisialaisen oliiviöljyn
tuontikiintiötä Tunisian heikon taloustilanteen takia.
Suomen ja Tunisian välinen taloudellinen vaihto
Suomen kauppa Tunisian kanssa on vielä varsin vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2014 tilastoissa Tunisia oli
Suomen 67. tärkein kumppani. Vastaavasti tuontitilastoissa Tunisia oli vasta sijalla 74. Vienti Tunisiaan oli vuonna 2015 noin 44 miljoonaa ja tuonti 14,1 miljoonaa euroa. Kauppavaihto väheni molempiin suuntiin edelliseen
vuoteen verrattuna. Tärkeimpiä vientituotteita Suomesta Tunisiaan ovat raaka-aineet, jotka liittyvät puuteollisuuteen. Suomeen tuodaan Tunisiasta erinäisiä valmistavaroita kuten vaatteita.
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Suomalaisten yritysten läsnäolo Tunisiassa on vielä melko vähäistä ja tilaa olisi uusille tulijoille. Suomen maakuva Tunisiassa on myönteinen, vaikkakaan 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. 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. Tunisian koulutusjärjestelmää uusitaan viiden vuoden aikajänteellä, mikä sekin luo paljon kaupallisia mahdollisuuksia. Toki
on selvää, että markkinoillepääsy vaatii työtä ja sisältää monia haasteita eikä ole luonnollisestikaan riskitöntä.
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 innovaatioita (EIB) ja tietyin ehdoin myös teknisen avun ohjelmia. Tarkempia tietoja rahoituslaitosten
prioriteeteista, lainaohjelmista sekä uusista rahoitettavista hankkeista löytyy rahoituslaitosten nettisivuilta.
Suomen päässä on hyvä muistaa myös Finnpartnership, joka tälläkin hetkellä tukee suomalaisyritysten liikekumppanuushankkeita Tunisiassa.

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
Arabikevään aloittaneesta Tunisian vallankumouksesta on nyt kulunut yli viisi vuotta. Vallanvaihdoksen jälkeinen
demokratian vakauttamisprosessi on monilta osin vielä käynnissä, ja monilta osin kehitys on edennyt myös hyvin. Maassa on uusi moderni perustuslaki ja sekä presidentti että parlamentti on valittu demokraattisin vaalein.
Demokratian ja poliittisen järjestelmän vakautuminen vievät luonnollisesti aikaa, eivätkä epävakaa alue ja
turvallisuushaasteet ole edesauttaneet prosessia. Vuoden sisään tehdyt dramaattiset terrori-iskut Tunisiassa
ovat tuoneet tilanteeseen yhden vaikeuskertoimen lisää. Turismi on kärsinyt pahasti ja aiheuttanut koko taloussektorin heikkenemisen. Ulkomaiset investoijat ovat käyneet varovaisemmiksi. Kun samalla lainsäädännön
kehittäminen ja rakenteelliset uudistukset ovat monilta osin kesken, ovat näkymät vähintäänkin haasteelliset.
Rakenteelliset haasteet ovat merkittäviä ja niihin tulee löytää pitkäjänteisiä vastauksia. Hallitus on luonut viisivuotissuunnitelman reformien aikaansaamiseksi. Veronkeruujärjestelmää on kehitettävä, koska harmaa talous
on verrattain yleistä. Bruttokansantuotteesta 31 prosenttia tulee ansioverotuksen kautta. Tuloverotus on käytössä julkisella sektorilla, mutta haasteena on edelleen saada se kattamaan yksityissektori kokonaisuudessaan.
Ammattiyhdistysliikkeen tutkimuksen mukaan veronkierto muodostaa jopa kahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta. Myös korruptio syö bruttokansantuotetta useita prosentteja vuosittain. Peruselintarvikkeiden
(esimerkiksi munat, jauhot, leipä ja maito) subventio hintojen pitämiseksi alhaisina rasittaa myös budjettia ja
siitä tulisi vähitellen päästä eroon. Hallinnon kehittäminen ja yksinkertaistaminen on tärkeätä. Näihin uudistuksiin tähtäävä lainsäädäntötyö on meneillään. Tuoreimpana askeleena on parlamentti asettanut parlamentaarisen komitean tutkimaan harmaan talouden ja korruption ongelmaa. Lakiuudistusten toteuttaminen on
vienyt aikaa muun muassa siksi, että hallitukset ovat olleet varsin lyhytikäisiä vuoden 2011 jälkeen ja vuoden
2015 terrori-iskut ovat myös muuttaneet lakien kiireellisyyttä painottaen turvallisuussektorin uudistuksia.
Maan työttömyysaste on korkea, noin 15 prosenttia. maan sisäosissa työttömyysluvut ovat vielä huomattavasti
suuremmat. Miesten työttömyysaste on noin 12 ja naisten 22 prosenttia viime vuonna. Korkeakoulutettujen
työttömyysaste on suuri, noin 31 prosenttia (naiset 41, miehet 21 prosenttia ). Huomionarvoista on se, että
yli 40 prosenttia työttömistä on 15-25 -vuotiaita. Uusia työpaikkoja syntyy vuosittain alle kolmasosa vallankumousta edeltäneestä määrästä. Erilaiset lakot ja mielenilmaukset näivettävät edelleen taloutta ja niistä
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Suomen ja Tunisian välinen kauppa
2011-2015
Tuonti milj. euroa
Vienti milj. euroa
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Lähde: Tullihallitus
kärsivät eniten palvelualojen ja alihankinnan yritykset. Viime vuoden aikana erityisesti maan taloudelle tärkeän
fosfaattikaivossektorin lakot ovat olleet taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä.
Viime vuosien inflaatio on ollut melko korkea, 5-6 prosentin tuntumassa vaikuttaen etenkin ruoan ja sähkön
hintaan. Heikko valuutta on tehnyt tuontitavarasta aiempaakin kalliimpaa. Vuoden 2011 jälkeen Tunisiaan
on muuttanut suuri määrä libyalaisia (yli miljoona), mikä osaltaan on aiheuttanut peruselintarvikkeiden ja
asuntojen vuokrien hinnannousua. Muun muassa energiahinnan aleneminen 2015 on hillinnyt inflaatioita.
Joulukuussa 2015 inflaatio oli 4,1 prosenttia ja ennuste vuodelle 2016 on vieläkin alempi.
Tunisian turismisektori on kärsinyt vallankumouksesta lähtien, jolloin turistien määrä laski huomattavasti vallankumousta edeltäneeseen aikaan verrattuna. Vuoden sisällä tehdyt neljä terrori-iskua ovat ajaneet turismisektorin syvimpään kriisin 60-luvun jälkeen. Turismisektori on työllistänyt suoraan 400.000 ihmistä. Välillisesti
turismin arvellaan tuoneen elannon yli miljoonalle. Sektorin osuus bruttokansantuotteesta on ollut ennen
iskuja noin seitsemän prosenttia.

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. Viimeisin assosiaationeuvoston
kokous järjestettiin huhtikuussa 2016. 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. EU on selkeästi Tunisian suurin kauppakumppani, sen viennistä 74,6 prosenttia menee EU:n alueelle. Tunisian tuonnista 55,7 prosenttia tulee puolestaan EU:n alueelta. Neuvottelut avattiin lokakuussa 2015 mutta eteneminen on osoittautunut vaikeaksi.
Tunisian puolella on olemassa voimakkaita ennakkoluuloja sopimuksen vaikutuksista. Kansalaisyhteiskunta
on ottanut voimakkaasti kantaa sopimusta vastaan ja katsoo EU:n saavan Tunisian markkinoilla liian vahvan
aseman. Ensimmäinen varsinainen neuvottelukierros käytiin Tunisiassa 18.4.2016. Seuraava tapaaminen on
syksyllä 2016.
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Suomi ja Tunisia ovat pitkään neuvotelleet verosopimuksesta kaksoisverotuksen välttämiseksi. Helmikuussa
2015 käyty viimeisin neuvottelukierros Helsingissä ei johtanut sopimukseen ja neuvotteluita pyritään jatkamaan vuonna 2016.
Tunisia on soveltanut joitakin kertoja viimevuoden aikana WTO:n mukaisia väliaikaisia suojatoimia (muun
muassa keraamiset laatat, puukuitu ja lasipullot). Korotettuja tuontitulleja on esiintynyt puunjalostussektorin
tuotteille. Pääoman vapaan liikkuvuuden alalla on havaittu rajoitteita esimerkiksi pääoman kotouttamisen
osalta.
Tunisian parlamentti käsittelee paraikaa useita uusia lakiesityksiä, joilla voi olla myönteisiä vaikutuksia ulkomaisten yritysten etablointiin Tunisiassa. Näistä tärkein lienee investointeja koskeva laki, joka sisältää myös
yritysten perustamista ja verotusta helpottavia määräyksiä. Määräysten yksinkertaistaminen yleensäkin hallinnossa ja ulkomaankauppaan liittyvissä käytännöissä on jatkossa tärkeä tavoite. Myös tehostettu korruption
vastainen työ on aloitettu ja sitä tukeva lainsäädäntö on tekeillä.
Verojärjestelmän uudistaminen ja hintatukijärjestelmän poistaminen erityisesti energiasektorilta ovat tekeillä.
Alhaisen öljynhinnan arvellaan vauhdittavan kuitenkin mahdollisuutta uudistaa vero- ja tukiaispolitiikkaa,
koska hintojen lasku helpottaa kustannusten nousua muilla sektoreilla.
Tunisian sijoitus Doing Business-listalla on 57/189. 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 103/189. Tähän on syynä vaadittavien käytäntöjen monimutkaisuus eri viranomaisissa mukaan
lukien tulli. Sähköistä pankkitoimintaa aletaan vasta kehittää. Myös online-palvelut ovat varsin vaatimattomalla tasolla.
Marraskuussa hyväksyttiin Tunisian ensimmäinen julkisen- ja yksityissektorin kaupallista yhteistyötä fasilitoiva
Public Private Partnership -laki.
Julkisten hankintojen ja tarjouskilpailujen aineisto on useimmiten saatavissa vain paperisena ja ranskankielellä. EBRD:n rahoituksella on laadinnassa sähköinen portaali, josta voi löytää tietoa meneillään olevista hankinnoista.
Tunisia on vuoden 2016 alussa liittynyt EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan ja voi näin ollen hyötyä yhdessä
suomalaistoimijoiden kanssa tutkimus- ja kehitysrahoitusohjelmista. EU:n naapuruuspolitiikan investointivälineestä (NIF) myönnetyt avustukset ovat merkittäviä.
Kansainväliset rahoituslaitokset ovat vahvasti läsnä Tunisiassa ja tarjoavat hankerahoitusta lähinnä suurille
hankkeille. Euroopan investointipankki (EIB) tukee Tunisiassa laajasti erilaisia isoja infrastruktuurihankkeita,
kuten eteläisen kaasuputken rakentaminen ja jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen sekä koulurakennushankkeet. Uutena elementtinä rahoituksen piiriin tulevat jatkossa erilaiset innovaatiohankkeet.
Maailmanpankin maastrategia Tunisialle vuosille 2016-20 on valmisteilla. Strategian kolme komponenttia ovat
talouskasvu (työpaikat ja yksityissektori fokuksessa), kehittymättömät alueet ja nuorten osallistuminen. Pankin
vuosittainen budjetti Tunisiassa on yksi miljardia dollaria, josta noin 500 miljoonaa on suoraa budjettitukea.
Pankki tukee muun muassa opetus-, vesi-, ja taloussektoria sekä infrastruktuurin (teiden) rakentamista.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD tukee kansallisen pankki- ja rahoitusjärjestelmän uudistamista vuosittain 200-300 miljoonalla eurolla. Maatalous on keskeisessä asemassa (oliiviöljy), mutta myös
teollisuus, palvelut, kaasu- ja sähköverkkojen parantaminen sekä liikenneväylien ja satama-alueiden rakentaminen. EBRD antaa neuvontapalveluja kasvaville yrityksille ja tuo niitä yhteen konsulttien ja kansainvälisten
yritysneuvojien kanssa. Naisten johtamat pk-yritykset ovat erityisessä fokuksessa.
Myös Afrikan kehityspankki tukee vahvasti Tunisian infrastruktuurin kehittämistä sekä yhteiskunnallisia reformeja. Pankki tukee naisten roolia yhteiskunnassa, opetus- ja rakennereformeja ja on tarjonnut apua esimerkiksi
velkahelpotusten yhteydessä.
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Yleisarvio
Vuoden 2011 arabikevään ja vallankumouksen jälkeinen demokratiaprosessi Tunisiassa on herättänyt ihailua
ja saanut kiitosta muun muassa Nobelin rauhanpalkinnon muodossa. Tunisian yhteiskunnallinen kehitys on
edelleen toiveita herättävä, vaikka turvallisuussektorin haasteet ovatkin suuret ja ovat aiheuttaneet merkittäviä
vaikeuksia myös maan taloudelle. Työpaikkojen luominen ja kasvun aikaansaaminen on tärkeä lähiajan tavoite
myös yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi.
Tunisian taloussektori kaipaa vielä rakenteellisia uudistuksia talouden tasapainottamiseksi. Valtion budjetti
kärsii ylisuuresta julkisesta sektorista, mutta myös tehottomasta verotusjärjestelmästä. Lainsäädäntöuudistusten loppuunsaattaminen ripeästi on tarpeen liiketoimintasektorin kehittämiseksi. Tekeillä onkin monia
välttämättömiä uudistuksia koskien hallinnon kehittämistä ja yksinkertaistamista, ulkomaisten yritysten toimintaa sekä. pankkisektorin kehittämistä. Kasvun ja ulkomaisten investointien kääntäminen nousuun vaatii
lisäksi turvallisuussektorin vakauttamista.
Kaupallinen yhteistyö Suomen ja Tunisian välillä on vielä vaatimatonta. Mielikuva Suomesta on positiivinen:
Suomen korkeatasoinen koulutus- ja teknologiaosaaminen ovat yleisellä tasolla tunnettuja, mutta tuntemus
Tunisian markkinoille sopivista ratkaisuista on vielä vähäistä. Erityisesti ICT-sektorilla ja uusiutuvan energian
alalla yhteistyölle olisi runsaasti potentiaalia. Koulutussektorilla yhteistyötä on aloiteltu, mutta uusille toimijoille on vielä runsaasti tilaa ja mahdollisuuksia.
Kansainväliset rahoituslaitokset ovat aktiivisesti tukemassa Tunisian uudistusprosessia lainoilla ja muilla tukimuodoilla. Suomalaisten yritykset voivat päästä osallisiksi näiden toimijoiden tarjoamasta yhteistyöstä. Myös
Euroopan unionin tarjoamat yhteistyömahdollisuudet ovat monipuolisia. Uusimpana yhteistyömuotona on
Horisontti 2020 -ohjelma, johon Tunisia on vuoden 2016 alussa liittynyt ja voi näin ollen hyötyä EU:n tutkimusja kehitysrahoitusohjelmista yhdessä suomalaistoimijoiden kanssa.
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SUOMEN VOIMASSAOLEVAT INVESTOINTISUOJASOPIMUKSET

Maa
(voimaantulojärjestys suluissa)

Suomen
säädöskokoelman
sopimussarjan nro

Sopimus
allekirjoitettu

Sopimus
voimaan

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)

18.04.2001

16.12.2001

79/2001

Egypti (1)

05.05.1980
03.03.2004

22.01.1982
05.02.2005

3/1982
11/2005

El Salvador (42)

20.05.2002

20.02.2003

11/2003

Etelä-Afrikan tasavalta (36)

14.09.1998

07.02.2001

8/2001

Etiopia (58)

23.02.2006

03.05.2007

42/2007

Filippiinit (32)

25.03.1998

16.04.1999

52/1999

Georgia (59)

24.11.2006

30.12.2007

5/2008

Guatemala (53)

12.04.2005

06.01.2007

108/2006

Hongkong (67)

02.07.2009

16.02.2014

19/2014

Indonesia (25)

13.03.1996
12.09.2006

30.05.1997
02.08.2008

34/1997
82/2008

Intia (44)

07.11.2002

09.04.2003

30/2003

Iran (48)

04.11.2002

25.06.2004

82/2004

Jordania (60)

01.11.2006

18.12.2007

7/2008

Kazakstan (27)

29.09.1992
09.01.2007

14.02.1998
01.05.2008

20/1998
63/2008

Kiina (2)

04.09.1984
15.11.2005

26.01.1986
15.11.2006

4/1986
87/2006

Kirgisia (49)

03.04.2003

08.12.2004

163/2004

Korean tasavalta (19)

21.10.1993

11.05.1996

25/1996

Kroatia (41)

01.06.1999

01.11.2002

92/2002

Kuwait (24)

10.03.1996

21.05.1997

32/1997

Latvia (9)

05.03.1992

07.12.1992

5/1993

Libanon (33)

25.08.1997

12.01.2000

4/2000

Liettua (11)

12.06.1992

08.01.1993

119/1992
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Makedonia (39)

25.01.2001

22.03.2002

21/2002

Malesia (4)

15.04.1985

03.01.1988

79/1987

Marokko (43)

01.10.2001

06.04.2003

28/2003

Mauritius (62)

12.09.2007

17.10.2008

90/2008

Meksiko (35)

22.02.1999

30.08.2000

54/2000

Moldova (26)

25.08.1995

21.06.1997

42/1997

Mongolia (61)

15.05.2007

19.06.2008

87/2008

Montenegro (62)

14.11.2008

29.04.2010

53/2010

Mosambik (52)

03.09.2004

21.09.2005

93/2005

Namibia (51)

31.10.2002

21.05.2005

42/2005

Nepal

03.02.2009

28.01.2011

5/2011

Nigeria (56)

22.06.2005

20.04.2007

34/2007

Oman (30)

27.09.1997

20.02.1999

18/1999

Panama

19.02.2009

11.11.2010

102/2010

Peru (22)

02.05.1995

13.06.1996

33/1996

Puola (28)

25.11.1996

11.03.1998

28/1998

Qatar (45)

12.11.2001

08.05.2003

37/2003

Romania (10)

26.03.1992

06.01.1993

121/1992

Sambia (66)

07.09.2005

05.03.2014

20/2014

Slovakia (21)
(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

20.05.1996
23.10.1991

37/1996
73/1991

Slovenia (34)

01.06.1998

03.06.2000

37/2000

Sri Lanka (3)

27.04.1985

25.10.1987

54/1987

Tansania (40)

19.06.2001

30.10.2002

94/2002

Thaimaa (20)

18.03.1994

18.05.1996

35/1996

Tshekki (7)
(Tshekkoslovakia)

06.11.1990

24.03.1994
23.10.1991

34/1994
73/1991

Tunisia (46)

04.10.2001

04.09.2003

52/2003

Turkki (15)

13.05.1993

23.04.1995

29/1995

Ukraina (13)

14.05.1992
07.10.2004

30.01.1994
07.12.2005

6/1994
102/2005

Unkari (5)

06.06.1988

12.05.1989

20/1989

Uruguay (47)

21.03.2002

18.06.2004

84/2004

Uzbekistan (12)

01.10.1992

22.10.1993

74/1993

Valko-Venäjä (14)

28.10.1992
08.06.2006

11.12.1994
10.04.2008

89/1994
58/2008

Venäjä (SNTL) (6)
+ muutospöytäkirja

08.02.1989
04.05.1996

15.08.1991
13.05.1999

58/1991
57/1999

Vietnam (17)

13.09.1993
21.02.2008

02.05.1996
04.06.2009

27/1996
28/2009

Viro (8)

13.02.1992

02.12.1992

104/1992

Lähde: Ulkoasiainministeriö
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EU:N VAPAAKAUPPANEUVOTTELUT JA –SOPIMUKSET
EU neuvottelee laajalla rintamalla eri maiden ja alueiden kanssa kattavia kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia (FTA), joiden tavoitteena on WTO:ta pidemmälle menevä kaupan vapauttaminen. Tällä hetkellä neuvotteluja vapaakauppasopimuksista käydään muun muassa USA:n,
Japanin, Intian, Malesian, Thaimaan, Mercosurin sekä EU:n itäisten ja eteläisten naapurimaiden
kanssa.
Pohjois-Amerikka
EU ja Yhdysvallat käynnistivät heinäkuussa 2013 neuvottelut kauppaa ja investointeja koskevasta kumppanuussopimuksesta (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Sopimuksen tavoitteena on kunnianhimoinen, WTO-sitoumuksia pidemmälle menevä, laaja-alainen ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen.
Euroopan unioni ja Kanada saivat helmikuussa 2016 päätökseen kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen
(CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) oikeudellisen tarkastuksen. Lopputulos julkistettiin
29.2.2016.
Aasia
EU on neuvotellut vapaakaupasta Japanin kanssa vuodesta 2013 lähtien. Neuvottelut lukeutuvat EU:n prioriteetteihin. 16 neuvottelukierroksen myötä neuvottelut ovat edenneet jo pitkälle. Tavoitteena on viedä neuvottelut päätökseen vielä vuoden 2016 kuluessa.
Intian kanssa EU on neuvotellut vuodesta 2007. Vaalien takia pari vuotta hiljaiseloa eläneitä neuvotteluja
yritetään parhaillaan herätellä henkiin. Jäljellä ovat enää vaikeimmat, poliittisen tason päätöksiä vaativat kysymykset mikäli neuvotteluja saadaan jatkettua Intian nykyhallituksen kanssa vanhalta pohjalta.
ASEAN-maista neuvottelut on saatu päätökseen Singaporen ja Vietnamin kanssa. Sopimukset eivät ole vielä
astuneet voimaan. Muiden ASEAN-maiden osalta neuvottelut on käynnistetty Malesian, Thaimaan ja vastikään
myös Filippiinien kanssa. Edellytyksiä neuvottelujen käynnistämiseksi tutkitaan Indonesian kanssa.
EU ja Kiina käyvät neuvotteluja kahdenvälisestä investointisopimuksesta. Voimaan astuessaan se korvaisi Suomen oman kahdenvälisen, vuodelta 2006 olevan investointisuojasopimuksen Kiinan kanssa. Kiina on pitänyt
viime vuosina EU-Kiina –huippukokouksien valmisteluvaiheessa esillä kysymystä siitä, voitaisiinko aloittaa
soveltuvuustutkimukset mahdollisesta EU:n ja Kiinan välisestä vapaakauppasopimuksesta. EU on toistaiseksi
lähtenyt siitä, että ensin tulee edetä muun muassa investointineuvotteluissa, ja FTA-asiaan voidaan palata
myöhemmin, kun edellytykset katsotaan oikeiksi.
EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta on toimeenpantu heinäkuusta 2011 lähtien, virallisesti
se astui voimaan syksyllä 2015.
Komissio valmistelee parhaillaan vaikutusarvioinnin laatimista mahdollisista FTA-neuvotteluista Australian ja
Uuden-Seelannin kanssa. Mandaattiluonnos on odotettavissa alkuvuodesta 2017.
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Etelä-Amerikka ja Keski-Amerikka
EU:n ja Mercosurin (Argentiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay ja Venezuela) vapaakauppaneuvottelut käynnistyivät uudelleen kuuden vuoden tauon jälkeen kesällä 2010. Markkinoillepääsytarjouksia (tavarakauppa, palvelut,
julkiset hankinnat) on tarkoitus vaihtaa toukokuussa 2016.
EU ja Andien maat (Peru, Kolumbia, Ecuador ja Bolivia) aloittivat vapaakauppaneuvottelut vuonna 2007. Bolivia
ja Ecuador kuitenkin vetäytyivät neuvotteluista, kun taas EU:n ja Perun ja Kolumbian kauppasopimus saatettiin
päätökseen ja allekirjoitettiin vuonna 2012. Sitä on väliaikaisesti sovellettu vuodesta 2013. Ecuador ilmoitti
haluavansa palata neuvotteluihin kesällä 2013, ja neuvottelut saatiin päätökseen heinäkuussa 2014.
EU-Keski-Amerikka (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica El Salvador) assosiaatiosopimuksen
kauppaosia on sovellettu väliaikaisesti vuodesta 2013.
EU:lla on myös kauppasopimukset Meksikon ja Chilen kanssa. Meksikon sopimusta aiotaan päivittää vuonna
2016.
EU:n naapurimaat
Neuvottelut pitkälle menevästä ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta Ukrainan kanssa saatiin päätökseen
joulukuussa 2011. Sopimuksen vapaakauppaosuuden väliaikainen toimeenpano alkoi vuoden 2016 alussa
Neuvottelut vastaavista assosiaatiosopimuksiin sisältyvistä vapaakauppasopimuksista Georgian ja Moldovan
kanssa saatiin päätökseen kesällä 2013. Sopimukset allekirjoitettiin kesäkuussa 2014 ja niiden väliaikainen
toimeenpano alkoi syksyllä 2014.
EU:n ja Venäjän neuvottelut uudesta perussopimuksesta, joka sisälsi viittauksen myös vapaakauppaelementtiin, käynnistettiin vuonna 2008. Neuvottelut uudesta perussopimuksesta keskeytettiin virallisesti keväällä
2014 Ukrainan kriisin vuoksi.
Lähi-Itä, Afrikka ja Tyynimeri
EU:lla on assosiaatiosopimukset eteläisen Välimeren maista Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kanssa.
Assosiaatiosopimuksilla on sovittu eriasteisesta kaupan vapauttamisesta. Esimerkiksi EU:n ja Egyptin välisellä
sopimuksella on poistettu tullit teollisuustuotteilta ja osalta maataloustuotteita. Jordanian kanssa assosiaatiosopimuksella on sovittu asteittaisesta siirtymisestä vapaakauppaan tavarakaupan osalta.
Komissiolle on myönnetty neuvotteluvaltuudet voimassa olevien vapaakauppasopimusten syventämiseksi ja
laajentamiseksi kaikkien neljän maan kanssa. Kattavampien vapaakauppasopimusneuvotteluiden tavoitteena
on sopimus, joka tavarakaupan lisäksi kattaisi muun muassa palvelut, julkiset hankinnat, kilpailupolitiikan,
tekijänoikeudet ja investointisuojan. Keskeisenä elementtinä sopimusneuvotteluissa on neuvottelukumppanien lainsäädännön lähentäminen EU:n lainsäädäntöön ja talouksien lähentäminen EU:n sisämarkkinoihin
esimerkiksi teollisten standardien ja teknisen säätelyn alueilla.
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Vapaakauppasopimusneuvotteluja edeltävät maittain tehtävät kartoitustutkimukset. Egyptin ja Jordanian
osalta tutkimus on edelleen meneillään, mutta Marokon ja Tunisian kartoitustutkimukset saatiin valmiiksi
vuonna 2013. Marokon kanssa neuvottelut syvemmästä vapaakauppa-alueesta aloitettiin sen jälkeen vuonna
2013. Tunisian kanssa neuvottelut vapaakauppa-alueesta alkoivat lokakuussa 2015.
Kuuden Persianlahden yhteistyöneuvostoon (GCC) kuuluvan maan kanssa vapaakauppasopimusta koskevat
neuvottelut ovat olleet keskeytyksissä joulukuusta 2008 lähtien lähinnä vientiveroista johtuen. Epävirallinen
yhteydenpito on kuitenkin jatkunut. Vientiverot ovat EU:lle tärkeä systeeminen kysymys, jossa ei haluta antaa
periksi. GCC ei ole ollut valmis hyväksymään EU:n kompromissiratkaisuehdotuksia ja on ehdottanut useampaan
otteeseen vientiverokysymyksen käsittelyä WTO:ssa ja asian jättämistä vapaakauppasopimuksen ulkopuolelle.
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ja EU:n välillä ollaan tekemässä ja panemassa täytäntöön talouskumppanuussopimuksia (Economic Partnership Agreement, EPA). Talouskumppanuussopimuksia on voimassa neljä: Karibialla (14 valtiota), Itä-ja Etelä Afrikassa (Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja
Zimbabwe), Keski-Afrikassa (Kamerun) ja Tyynenmeren alueella (Papua-Uusi-Guinea ja Fidji). Vuonna 2014
saatiin päätökseen kolmea uutta talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut: Länsi-Afrikan (16 valtiota), eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (South African Development Community, SADC) kanssa (6 valtiota) ja
Itä-Afrikan yhteisö (East African Community, EAC) kanssa (5 valtiota).

Lähde: Ulkoasiainministeriö
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