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OHJELMA
16.30 Tilaisuuden avaus  Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja 
ulkomaankauppaministeri

16.40 Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
Suurlähettiläiden puheenvuorot
16.50 Tansania – kehitysyhteistyöstä kaupallisiin suhteisiin 
Suurlähettiläs Riitta Swan, Tansania (Ruanda ja Burundi)
16.55 Marokko – eurooppalainen portti Afrikkaan!
Suurlähettiläs Pekka Hyvönen, Marokko (Mauritania)
17.00 Muuttuvan Tunisian mahdollisuuksia suomalaiselle 
teknologia- ja ympäristöosaamiselle
Suurlähettiläs Pekka Hukka, Tunisia 

17.05 Etiopia – alueen suurin talous kasvaa, uudistuu ja avautuu 
yksityiselle liiketoiminnalle / Suurlähettiläs Helena Airaksinen, 
Etiopia (Etelä-Sudan, Afrikan Unioni ja IGAD)
17.10 Etelä-Afrikka – isompi talous kuin Suomen – paljon 
ostovoimaa ja mahdollisuuksia suomalaisyrityksille
Suurlähettiläs Kari Alanko, Etelä-Afrikka (Botswana sekä 
Mauritius)
17.15 Mosambik - kehitysmaasta kaasujätiksi
Suurlähettiläs Laura Torvinen, Mosambik (Madagaskar ja 
Eswatini)
17.20 Namibia – 150 vuotta yhteistä historiaa #FinNam150
Suurlähettiläs Pirkko-Liisa Kyöstilä, Namibia (Angola)

17.25 Egypti valmistautuu digiyhteiskuntaan reformien kautta 
Suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraise, Egypti (Sudan)
17.30 Norsunluurannikon kansantalouden elvyttämisessä roolia 
suomalaisille yrityksille, Suurlähettiläs Seija Toro, Länsi-Afrikan kiertävä 
suurlähettiläs (Norsunluurannikko, Senegal)
17.35 Nigeria, Afrikan talousjätti, markkinat maailman luokkaa
Suurlähettiläs Jyrki Pulkkinen, Nigeria (Ghana, Benin ja Kamerun) 
17.40 Kenia - Itä-Afrikan taloudellinen keskus ja portti
Suurlähettiläs Erik Lundberg, Kenia (Uganda, Somalia, Eritrea ja  
Seychellit)
17.45 Sambia - kehitysyhteistyöstä ja kaivosteknologiasta kohti 
monipuolistuvia kauppasuhteita , Suurlähettiläs Pirjo Suomela-
Chowdhury, Sambia (Zimbabwe ja Malawi)
17.50 Finnveran palvelut Afrikassa, Anu-Leena Koskelainen, 
tiimipäällikkö, maa- ja ympäristöriskienhallinta
18.00 Afrikan ja EU:n Allianssi - investointiohjelma ja rahoitusnäkymät, 
Antti Karhunen, Head of Unit DEVCO.C.4 – Private sector, Trade 
18.30 AHK – verkosto yritysten tukena Afrikassa 
Jan Feller, Varatoimitusjohtaja, Saksalais-Suomalainen kauppakamari  
18.40 Päätössanat Timo Vuori, kv-johtaja, Keskuskauppakamari
18.45 Tarjoilua & networking

20.00 Tilaisuus päättyy
Timo Vuori, kv-johtaja, Keskuskauppakamari on tilaisuuden moderaattori



Tansania – kehitysyhteistyöstä 
kaupallisiin suhteisiin

Suurlähettiläs Riitta Swan, Tansania 
(Ruanda ja Burundi)



Business in Morocco 

• Political Stability
 Stable and secure environment
 Dynamic progress of the economy and the social reforms 

• Geo-Strategic Location
 At the crossroads of the continents, 14 km south of Europe and 3500 Km of 

coastlines overlooking the Mediterranean and the Atlantic 
 Strong bilateral and multilateral relationships in Africa (trade agreements 

involving 45 African countries)

• Macro-Economic Stability 
 Controlled inflation rate of 0,2%
 Access to new growth levels with a growth rate of 4,1%

Business Climate in Morocco 
 Morocco has been recognized among the ENP countries, has an advanced status with the EU, 

opening up to high levels of political cooperation.
 Eligible for ODA financing as a lower middle income country 
 Owns agreements and conventions related to promotion and investment protection 
 Offers specific financial, tax and customs advantages to foreign investors ("Investment Charter" 

provides company exemptions for VAT and corporate tax for 5 years in order to motivate FDI)
 In the case of offshoring facilities, the government offers tax, utilities, benefits and training grants 

for Moroccan employees.

Ease in Doing Business in Morocco
 Morocco Rank 60 (DB 2018 : 69)

Morocco improved its DB 2019 ranking and took the first 
place in North Africa ,the second in Mena region (After 
UAE) and the third in Africa (After Rwanda & Mauritius)
For instance: 
- Starting a business :34 (DB 2018: 35)
- Getting electricity :59 (DB 2018:72)
- Resolving insolvency:71(DB 2018: 134)

 The next challenge for Morocco is to take the 50th rank by 2021

Infrastructures
 Highway network (3000 km expected by 2020)
 17 international airports (Casablanca Airport provides direct 

flights to 32 African cities)
 40 ports in differents cities in Morocco with of which 13 open to 

foreign trade ( over 100 million tones transit through Moroccan 
ports)

 Wide range of economic activities zones (Free 
zones,clusters,agropoles..)

 Telecommunications infrastructure meeting international 
standards



Muuttuvan Tunisian 
mahdollisuuksia suomalaiselle 

teknologia- ja ympäristöosaamiselle

Suurlähettiläs Pekka Hukka, Tunisia 



Etiopia – alueen suurin talous 
kasvaa, uudistuu ja avautuu 
yksityiselle liiketoiminnalle

Suurlähettiläs Helena Airaksinen, Etiopia 
(Etelä-Sudan, Afrikan Unioni ja IGAD)



Etelä-Afrikka (Botswana, Mauritius)

Etelä-Afrikka
• bkt 1,4 kertaa Suomen bkt. 59 milj asukasta. Englannin kieli.
• Afrikan teollistunein valtio, integroitunut maailmantalouteen
• Kehittynyt finanssisektori; hyvä infrastruktuuri
• Oikeusvaltio, demokratia, vapaa media
• N. 30 etabloitunutta suomalaisyritystä (Nokia, Metso-Outotec, Wärtsilä..)
• Yritysten kokemukset ja näkymät hyviä
• Lupaavia uusia aloja: koulutus, kiertotalous, digitalous (ks erillinen ppt)
• Kuka auttaa: Suurlähetystö ja Business Finland. Lisäksi: Finnpartnership, 

(Finnfund).
• Kulttuurisia ”herkkyyksiä”

• Apartheidin perintö – äärimmäinen epätasa-arvo – kaksi eri maailmaa
• BBBEE – talouden ”transformaatio”

28.8.2019 7



Etelä-Afrikka: Tuoreita Country Outlook -
julkaisuja (kesäkuu 2019) uusista nousevista 
aloista

• Koulutus http://bit.ly/2M1QYD5

• Kiertotalous http://bit.ly/2MGsNJP

• Digitalous http://bit.ly/2YJTi7P
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ETIOPIA – alueen suurin talous kasvaa, uudistuu ja avautuu
• Väestö: 105 miljoonaa (2050 yli 300 M), talouskasvuennuste 10%, 

• Trendit: tuotannollisen kapasiteetin kasvu, teollisuus ja palvelut, keskiluokkaistuminen, 
kaupungistuminen

• Suuret julkiset investoinnit liikenne- ja energiainfrastruktuuriin, teollisuuspuistoihin ja koulutukseen

• 2018 alkaen mittavia liiketoimintaympäristön uudistuksia: Sääntelyä puretaan, valuutan- ja 
lainansaantia helpotetaan, uusia aloja avataan ulkomaisille yrityksille ja valtion yrityksiä yksityistetään 
(lentoliikenne, telekommunikaatio, logistiikka, energia-ala) 

• Uudistukset etenevät vaiheittain: liiketoimintaympäristössä vielä haasteita (valuuttarajoitukset, 
rahoituspalvelut, yritysverotus, sähköverkon ja internet-yhteyksien luotettavuus)          

• Potentiaalia: luonnonvarat, maatalous, turismi, teknologia, telekommunikaatio 

• Paljon ulkomaisia lainoja ja lahjarahaa: Maailmanpankki ja muut kv. rahoittajat, arabimaat       

• Ulkomaiset investoinnit valmistusteollisuuteen moninkertaistuneet: Kiina, Turkki ja Intia kärjessä, EU-
maista Hollanti (kukat, maatalous) ja Ranska (panimot, viini). Maassa noin 300 EU yritystä 

• EU 2. suurin kauppakumppani: tuonti EU:sta teollisuustuotteita (Ranska, Saksa, Italia, UK, Ruotsi)
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MOSAMBIK: KEHITYSMAASTA KAASUJÄTIKSI 

Afrikan 3 suurimmat maakaasuvarannot,   
globaalisti sijalla 13 

 Maailman 4 suurimmat grafiittiesiintymät 
 Afrikan suurin rubiiniesiintymä
 Maailman suurimmat kultavarannot (TBC    

17.7.2019)
 Hyödyntämätön aurinkoenergiapotentiaali
 Maailman 4 suurimmat kivihiilivarannot

 Alhainen koulutustaso 
• Pula koulutetusta työvoimasta 

Heikko infastruktuuri
• Tieverkosto, vesi ja sanitaatio, energia

Vaikea toimintaympäristö
• DBR 2019: sijalla 135 /190

Korruptio
• Transparency International 2018: 158 /180

ONGELMAT MAHDOLLISUUDET

Viestejä suomalaisyrittäjille: 
 Yhteiset intressit 
 valtavasti potentiaalia, myös alueellisesti
 TF-verkosto tukee, edustusto palvelee!

Suomen Suurlähetystö Maputo



Namibia
150 vuotta yhteistä historiaa
Team Finland -työn painopisteet
• kaivostoiminta
• energia
• koulutus
• maatalous

Maailman-
pankin 

Doing business 
-indeksi
107/190

Vahvuudet
• rauha ja vakaus
• rikkaat luonnonvarat
• toimiva infrastruktuuri
• portti Eteläisen Afrikan 

markkinoille
• Afrikan vapain media
• Suomen ja Namibian erityissuhde

Haasteet
• pieni talous
• suuret tuloerot
• ilmastonmuutos
• työttömyys
• korruptio
• apartheidin perintö

#FinNam1
50

Doing
business 
-indeksi
173/190

Angola



Egypti valmistautuu 
digiyhteiskuntaan reformien kautta

Suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraise, 
Egypti (Sudan)



Côte d’Ivoire
• kehityssuunnitelma 2016-2020: hyvä hallinto, kansalaisten hyvinvointi, 

talouden rakenneuudistus teollisuuden kautta, infrastruktuurin 
rakentaminen ja ympäristön suojelu

• BKT 43 miljardia USD, väkiluku n. 25 milj.

• 2012-2018 talouskasvu 7-10% vuodessa; maataloustuotteet, suurin kaakaon 
tuottaja, kaasu- ja öljyvarannot, kaivosteollisuus

• Suomen vienti n. 11 miljoonaa vuodessa

• Maailmanpankin ”Doing Business” indikaattorilla Saharan etelänpuoleisen 
Afrikan keskitason yläpuolella

• Finnpartnership ”Doing Business with Finland” seminaari 22.10.2019    
Abidjanissa

• muita toimijoita: www.eurochamci.com/fr/accueil; www.cepici.gouv.ci; 
www.cci.ci/3.0/; www.afdb.org 28.8.2019 13
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NIGERIA 
AFRIKAN JÄTTILÄINEN - MARKKINAT MAAILMAN LUOKKAA

Nigeria: 200 miljoonaa asukasta, Afrikan suurin talous.
• Köyhiä on paljon mutta myös Afrikan rikkaimmat asuvat Nigeriassa
• Kaikki kuluttajaryhmät ja kulutustottumukset edustettuina
• Tulee olemaan maailman 10 suurimman talouden joukossa 2050 (WB, Economist).

Markkinan koko palkitsee vaivan:
• Vaikka Nigeria ja sen naapurimaat ovat haastavia niin markkinoille on mahdollista päästä, erityisesti kun sen 

tekee yhdessä BF:n ja edustuston kanssa. 
• Syksyllä 2019 TF-palveluihin lisätään pääsy paikallisiin innovaatiokeskuksiin, joiden kautta suomalaiset 

pääsevät helpommin tekemisiin paikallisten kumppaneiden ja rahoittajien kanssa
• Tavara- ja palveluviennin sijasta kannattaa panostaa paikalliseen liiketoimintaan.

> esim. Wärtsilä, Hofstede, joilla oma sisaryritys Nigeriassa…

Sektorit, joilla kova kysyntä:  
• Energia: erityisesti uusiutuvaan energiaan siirtyminen vaiheittain
• ICT: Nokian ympärille rakentuva lisäarvoa & aliurakointia tuottava yritysryväs?
• Koulutus: erityisesti opettajankoulutus, insinöörikoulutus, johtamiskoulutus

> Muutkin tervetulleita – vain mielikuvitus on rajana!



Kenia - Itä-Afrikan taloudellinen keskus ja portti
• Kenia on itäisen ja keskisen Afrikan suurin talous (IMF 2018), ja 

Afrikan vahvimpia talouskasvun maita keskipitkällä aikavälillä (6 %). 
• Vahvan talouskasvun taustalla monipuolinen talouskasvu (ei 

samanlaista raaka-aineriippuvuutta kuin monella Afrikan maalla)
• Kenia on kaupan läpikulkumaita logistisen sijainnin sekä suhteellisesti 

kehittyneemmän kaupallisen toimintaympäristönsä ansiosta
• Suomalaisia yrityksiä toimii maassa yli 20 (usein alueellinen toimisto), 

kymmeniä kiinnostuksen osoituksia. Vahvasti kasvava trendi näkyy 
myös kaikilla verrokkimailla

• Useita potentiaalisia kasvu-aloja: rakentaminen, maatalous, 
terveys, kulutustuotteet, energia (uusiutuvat, myös W2E & Cleantech), 
ICT, myös koulutus

• Silti, haasteita yhä on: korruptio suurin yksittäinen tekijä. Tulee olla 
realistinen odotuksien osalta, valmis resursoimaan työhön riittävästi, 
ja ajatella pitkäkestoisesti. Paikallisen kumppanin rooli tärkeää!

28.8.2019
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Sambia - kehitysyhteistyöstä ja kaivosteknologiasta 
kohti monipuolistuvia kauppasuhteita

• Kaivosteollisuus talouden selkärankana
• Vuosikymmenten kehitysyhteistyö: mm. metsät, maatalous
• Kiinnostusta myös: energia, rakentaminen, ICT, koulutus, jätteet, vesi
• Suomen rahoittama yksityissektorihanke (AGS) v. 2018 – 2022
• Kumppani, sitoutuminen, arvostus, ymmärrys, tuote, rahoitus

Suomen suurlähetystö Sambiassa:
marko.heikkila@formin.fi 
pirjo.suomela-chowdhury@formin.fi
matti.vaananen@formin.fi
sanomat.lus@formin.fi
www.finlandabroad.fi, fb, twitter

Business Finland Etelä-Afrikassa:
ines.mendes@businessfinland.fi

Kunniakonsuli Jim Ward (Zimbabwe): gachaana@bsatt.com
Kunniakonsuli Zaida Constantini (Malawi): zaidaconstantini@gmail.com
Paikalliset kauppakamarit ml. Ndola, Kitwe



Finnveran palvelut 
Afrikassa
Anu-Leena Koskelainen
Maa- ja ympäristöriskien hallinta
14.08.2019
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Finnvera

Finnvera on Suomen valtion 
omistama erityisrahoitusyhtiö

Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen 
Vientiluotto Oy ovat Suomen 
virallisia vientitakuulaitoksia (Export
Credit Agency ECA)

Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 
ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeino-
ministeriö

Finnvera tarjoaa vastikkeellista 
rahoitusta kannattavan 
yritystoiminnan eri vaiheisiin

Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, 
vaan jakaa niiden kanssa yrityksen 
rahoitukseen liittyvää riskiä. 

Finnvera täydentää 
rahoitusmarkkinoita ja yksityisen 
sektorin tarjoamia rahoituspalveluita
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Pk- ja midcap-
yritykset

2,3 mrd. €

Suuryritykset

23,3 mrd. €

VASTUUKANTA KONSERNIN TASE
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ASIAKKAITA HENKILÖSTÖ

25 700 360

Tase

11,0 mrd. €

Suuryritykset: vientitakuut 
ja erityistakaukset

3,0 mrd. €

Pk- ja midcap-yritykset:
lainat, takaukset ja 

vientitakuut

0,9 mrd. €

Avainluvut 31.12.2018

Vapaa oma
pääoma ja VTR*

1,8 mrd. €

*Valtiontakuurahasto

RAHOITUS



Vientitakuutoiminta - luottoriskeiltä suojautuminen
Vastuukanta 23,5 miljardia euroa 31.12.2018 

Suurimmat toimialat: varustamotoiminta, tietoliikenne, metsäteollisuus, 
energiateollisuus sekä kaivos- ja metalliteollisuus

Vientitakuuvastuita ja takuuhakemuksia lähes 90 maassa
– Suurimmat vastuumaat: USA, Saksa, Venäjä, Brasilia, Espanja, Chile, Saudi-Arabia, 

Uruguay
Takuun myöntämisen edellytyksenä on riskinkohteen ja kohdemaan 
luottokelpoisuus

– Paino maatutkimuksessa (ml. valtion maksuriski) sekä yritys- ja pankkitutkimuksessa
– Takuun myöntämisessä huomioidaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät seikat, 

hyvä hallinto ja yritysvastuu, lahjonnan vastaiset toimet ja kestävä luotonanto
– Ihmisoikeudet fokuksessa! UM:n ja TEM:in Shift-projekti
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Vientitakuiden hyödyt – käteiskaupasta luottoihin

Mahdollistaa maksun 
saamisen käteisehdoin 
(pääomatavaravienti), 
suojaa luottoriskeiltä

Mahdollistaa maksuajan tai 
pitkäaikaisen rahoituksen 

saannin

Suojaa luottoriskeiltä – mm. 
remburssit, vekselit, 

lainasopimukset

21

SUOMALAISILLE VIEJILLE OSTAJILLE JA LUOTONSAAJILLE LUOTONANTAJILLE

Vientitakuulla suojattavat riskit
Poliittinen riski: valuuttarajoitukset, valtion maksukyky, pakotteet, sota
Kaupallinen riski: ostajan maksukyvyttömyys tai -haluttomuus



Kansainvälinen yhteistyö

Itsekannattavuus

Vientiluottosopimus
Ympäristösopimus

Lahjonnan vastainen sopimus
Kestävä luotonanto

Valtiontukisäännökset
Keskipitkän ja pitkän maksuajan 

direktiivi
Lyhyen maksuajan tiedonanto

Julkisten velkojien klubi
Velkojien tasapuolinen kohtelu

Vientitakuulaitosten 
keskinäinen yhteistyö

Hyvän takuutoiminnan periaatteet
Tietojenvaihto

WTO OECD EU
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Vientitakuutoiminnan viitekehikko – yhteisten periaatteiden 
luominen ja kehittäminen

PARIISIN KLUBI BERNIN UNIONI



Maaluokituskartta
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https://www.finnvera.fi/vienti/vientitakuutoiminta/
maaluokitukset



OECD-luokituksia ja Finnveran 
maapolitiikka

Egypti 5/7, C
Etelä-Afrikka 4/7, B
Etiopia 7/7, D
Kenia 6/7, C
Mosambik 7/7, D
Marokko 3/7, B

Namibia 5/7, B
Nigeria 6/7, D
Norsunluurannikko 6/7, D
Sambia 7/7, C
Tansania 6/7, C
Tunisia 5/7, C
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Finnveran aluepäälliköiden aluejako
Tiiminvetäjä: Anu-Leena Koskelainen
Outi Homanen

Itä-Eurooppa (mm. Venäjä, Kazakstan, Ukraina) ja Etelä-Aasia (mm. Intia)
Markku Olli

Afrikka ja Lähi-itä (mm. Iran ja Irak, Saudi-Arabia)
Mika Relander

Latinalainen Amerikka ja Itä-Aasia (mm. Kiina)
Liisa Tolvanen 

Kaakkois-Eurooppa (mm. Balkan), EU-maat ja eteläiset IVY-maat, Kaakkois-
Aasia (mm. Vietnam ja Indonesia) ja Oseania

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@finnvera.fi
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Kiitos!
anu-leena.koskelainen@finnvera.fi



Antti Karhunen

Head of Unit – Private Sector, Trade 

DG for International Cooperation and Development – European Commission

From Aid to Cooperation:

The Africa-EU Alliance and the 
External Investment Plan



EU role in trade and Investments in Africa

36% | € 243.5 billion

16%

6%

EU

China

USA

EU and 
Member 
States

China

USA

40% | 291 billion

7%

5%

€ 107 billion

€ 44.2 billion

€ 36.16 billion

€ 51.52 billion

Source: IMF

Source: Eurostat, World Investment Report

Foreign direct Investment Stock in Africa (2016)

Africa's trade in goods 2017 per partner



EU Trade and Investments in Africa

The EU is the main Africa trade partner
(counting of 36% of Africa Trade)

• Sub-Saharan African exports have
sharply increased over the recent period,
from €170 billion in 2015 to €242 billion
in 2017

• EU imports from Africa have reached 5%
of total imports (more than from ASEAN)
compared to 1.5% in 2000.

• Sub-Saharan African exports to the EU
have reached around €70 billion, which
is double the figure of the years 2000.



• Economic strategy for EU-Africa relations

• Key target is job creation

• African and European investments are the main 
vehicle

• Based on clear, common priorities, focused on 
those areas with the greatest potential. It is based 
on an equals’ partnership

• Launched in September 2018 by EC President 
Juncker

• A response to the commitments taken at the African 
Union / European Union Summit held in Abidjan 
in 2017

The Africa-Europe Alliance



Expected results

“Europe and Africa share a long history and a bright future. This is why I 
proposed a new Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and 
Jobs, to help attract both European and African investment and 
create 10 million jobs in Africa over the next five years. Translating 
words into action, we have already taken a series of measures to bring 
our ambitions to life.“

Jean-Claude Juncker, High-Level Forum Africa-Europe, Vienna, 18 December 2018



32

• De-risking investments using EU budget 
to provide guarantees and support 
blending operations (mix of public and 
private funding)

• Main tool: EU External Investment Plan 
(EIP) – €4.5 billion available to leverage 
€44 billion by 2020 in Africa and EU 
Neighborhood

• Also blending projects in development 
cooperation and national and regional 
funding to support a better investment 
climate

Boosting sustainable investments



The External Investment Plan

EU’s External Investment Plan (EIP): 

• Expected leveraged investments: €44 
billion

• Already in motion

• Guarantee Fund of €1.5 billion fully 
mobilised in 28 programmes

• Blending operations: €2.2 billion 
committed

Examples of agreements signed:

• NASIRA risk-sharing facility for underserved entrepreneurs (18/12/2018). Worth €75 million, 
this guarantee scheme is expected to contribute to the creation of up to 800,000 jobs.

• Agri-Business Capital Fund (15/02/19). Worth €45 million in grants, this blending operation 
aims to leverage investments in agri-businesses up to €200 million and is expected to benefit 
up to 700,000 households. 



In partnership with financial institutions



Recent progress in this area

1.Sustainable Energy and Sustainable Connectivity

2.Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Financing

3.Sustainable Agriculture, Rural Entrepreneurs and Agribusiness

4.Sustainable Cities

5.Digitalisation for Sustainable Development                                                         

Cross-cutting objective: local currency financing, focus on fragile states, not-distorting market competition

EFSD Guarantees
€1.54bn mobilizes €17.5bn

28 Proposed Investment Programmes:
• Close to 4 million jobs (women, youth)
• Reducing carbon emissions by 6000 kT / year)
• Less migration pressure

EFSD Blending
€2.2bn mobilizes €19.4bn

99 Sustainable Investment Projects:
• 51 in SSA - €9.9bn
• 48 in NEAR - €9.5bn



• Boosting private sector investment 
requires peace and security, 
macroeconomic stability, good governance, 
human development, innovation and an 
enabling business environment. 

• The EU has committed to fund business 
environment with €300-350 million per 
year

Strengthening the business 
environment and investment 
climate



3 Pillars – EIP integrated approach: 
Linking Guarantees, TA and Investment Climate improvements

Contribute 
to SDGs

Address root 
causes 

of migration

More sustainable 
investments, including 
in fragile states 

Growth and 
decent jobs
creation

Sustainable 
Energy and
connectivity

Digital for 
Development

Sustainable 
Cities

Sustainable 
agriculture, 

rural 
entrepreneurs

and agribusiness

Micro Small 
Medium 

Enterprises 
Financing

Sector reforms/policy needs/ Value-chains upgrading

Investment Climate drivers: Conducive policy mix and reforms:

Business 
Environment

Macroeconomic 
stability

Human 
Development

Governance 
and rule of 

law

Political 
Stability Innovation

TA for 1st Pillar
• Feasibility 

studies
• Bankability of 

projects
• Capacity 

building of FIs
• …

TA for 3rd Pillar
• Diagnostic 

support
• Investment 

climate 
improvements

• Strengthening 
capacities

• …

EFSD Guarantees : 5 windows
Transport 
and other 
sectors…



EIP Pillar 3: Investment Climate Drivers – policy 
mix

BUSINESS 
ENVIRONMENT 

DRIVERS

Macroeconomic 
stability

Governance
and

Rule of Law 

Political
stability

INVESTMENT
CLIMATE 

Wide range of location-
specific factors 

determining whether 
domestic and foreign 
investments happen.

Human 
Development

Innovation

Human centred drivers
Macro level drivers

− Business simplification
− Business tax policies and 

Administration
− Investment Policy 
− Trade regulation and policies
− Financial markets
− Labour Law and Policy/ TVET 

and training policy
− Land and property rights
− Commercial dispute resolution
− Infrastructure policy and 

regulation
− Energy policy and regulation



Inputs: INVESTMENT CLIMATE - GLOBAL - 2018

COMMITMENTS:4,7 billion EURO PAYMENTS:3,4 billion EURO

BUSINESS 
ENVIRONMENT; 
1.840.991.995; 

39%

GOVERNANCE/
RULE OF LAW; 
957.442.917; 

20%

HUMAN 
DEVELOPMENT; 

341.761.761; 
7%

INNOVATION; 
187.014.684; 

4%

MACROECONO
MIC STABILITY; 
760.250.000; 

16%

POLITICAL 
STABILITY; 

636.428.564; 
14%

BUSINESS 
ENVIRONMENT; 
1.087.145.574; 

32%

GOVERNANCE/
RULE OF LAW; 
994.525.930; 

29%

HUMAN 
DEVELOPMENT; 
252.089.591; 8%

INNOVATION; 
22.754.670; 1%

MACROECONOMIC 
STABILITY; 

618.419.001; 18%

POLITICAL 
STABILITY; 

413.601.476; 
12%



Inputs: BUSINESS ENVIRONMENT- AFRICA - 2018

Commitments:725 million EURO Payments:547 million EURO

Business 
Environment; 
Simplification 

and Investment 
Policy; 

175.820.963; 
24%

Energy Policy 
and Regulation; 
50.312.500; 7%

Financial 
Markets; 

21.790.000; 3%

Infrastructure 
Policy and 
regulation; 

215.042.500; 
30%

Labour 
Law/Employment

/TVET policies; 
233.600.000; 32%

Trade regulation 
and policies; 

29.008.265; 4%
Business 

Environment; 
Simplification 

and Investment 
Policy; 

240.747.577; 
44%

Energy Policy and 
Regulation; 

45.571.713; 8%
Financial 
Markets; 

26.940.644; 5%

Infrastructure 
Policy and 
regulation; 

66.046.309; 12%

Labour 
Law/Employment

/TVET policies; 
110.839.374; 20%

Land Property 
Rights; 

5.942.100; 1%

Trade regulation 
and policies; 

51.357.343; 10%



EIP Pillar 3: investment climate

Investment 
Climate 
Analysis

Structured 
public-
private 

dialogue 

Priority 
actions to 
implement 

the 
integrated 

approach of 
the EIP



Structured Public Private Dialogue

Inputs Outputs

Our analytical basis:
Jobs & Growth 

Compacts, 
Value chain mapping, 

Analysis of key 
investment climate 

drivers, etc.

• Get business 
perspective

• Identify key investment 
constraints together

• Test analyses and 
proposed solutions

• New ideas & 
opportunities

• Create ownership for 
action

• Build partnerships: IFIs, 
investors, companies, 
public actors

…

Other analyses: 
WBG, UN, ITC, 
other IOs, IFIs,  
WEF, CSOs,…

Country's strategies:
Development, 
Investment, 

Industrialisation, 
SMEs, Innovation…

Facilitated by EU Delegations

Country 
Government 

(from the beginning)

Local and EU 
Business

• Ensure link to investment 
support (EFSD, blending, 
etc..)

• Inform political dialogue, link 
to possible Budget Support

• Prioritised actions to attract 
private investment

• Improved analysis to support 
competitiveness

• Feedback on reform needs
• Possibility to refine strategies
• Information on market  and 

value–chain opportunities
• Joined-up approaches with

EU member Statea and other
actors

…
Plug-in: EU Member States, 
IFIs, IOs, CSOs, Business 
Associations , other actors

…



43

SB4A:  where are we with Public Private Dialogue and business networks in Sub-
Saharan Africa? 

49 Sub-Saharan Africa EU Delegations surveyed with a questionnaire in spring 2019

32 EU Delegations in Africa are already facilitating Public Private Dialogue 

European private sector is more engaged where there are EU Chambers of Commerce and/or a 
Member State private sector organisations in the country

EU Chambers of Commerce have been set up in 21 countries (EU supports many of these)

Many EUDs organized a Business Forum with the partner country (Nigeria, Ivory Coast, Somalia, 
Ghana, Zambia, Togo, Angola, Cap Verde), more planned still this year (Ivory Coast, Ethiopia,…)

In June 2019 highly successful results from the Togo  and Ghana Business Fora, under 
Commission Vice President Jyrki Katainen’s lead, with over 1000 participants in each.

Supporting the internationalization of European SMEs: Enterprise Europe Network, European 
Business Organisations Network    http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750



Composed of African and European Public and private stakeholders, 
financial operators and academics. Led by EU Commissioners.

They have been set up to support strategic developments in critical 
economic sectors.

Progress:

Sectoral task forces



• Objectives: 

• 35 000 mobilities via Erasmus+ by 2020

• 750 000 people to benefit from Vocational 
and Educational Training (VET) support

• Tools: Erasmus+, VET Facility, Pan-African 
programme, national programmes 

• Recent progress:

• 16 000 Erasmus+ mobilities since 2015 and 
9 000 more expected under the 2019 call

• At least 450 000 African benefited from VET 
programmes since 2014

Investing in people: education and 
skills



• The Alliance builds on existing trade 
agreements (52 currently in place) and 
aims at supporting the African ambition of 
establishing an African Continental Free 
Trade Area (AfCFTA). 

• Tools: Pan-African programme, Aid4trade, 
existing trade agreements (EPAs, AA), EIP

Economic integration and trade
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• €62.5 million support to the African Continental Free Trade Area 

• 4 programmes launched to support:

• the development of national implementation strategies for 
the continental free trade area, with the United Nations 
Economic Commission for Africa (€3 million)

• the creation of an African trade observatory, with the African 
Union Commission and the International Trade Center (€4 
million)

• the harmonisation of goods classification, in cooperation with 
the World Custom Organisation (€5 million)

• the African Union agenda on regional integration (€7.5 million 
from the AU Support Programme)

Recent progress in this area

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-eu-supports-african-continental-free-trade-area-eu50-million_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-890_en.htm
https://www.africa-eu-partnership.org/en/stay-informed/news/africa-europe-alliance-commission-mobilises-eu-5-million-support-african-customs
https://www.africa-eu-partnership.org/en/projects/african-union-support-programme-iii


European
Commission 
Aid for Trade 
commitments

to Africa 
in 2017:

€ 2 billion



• A strong mobilisation of all African and European actors, private 
sector included, is a sine qua non condition for success 

• Budget allocated to Africa (only EU institutions): 

• 2014-2020: €42 billion

• 2021-2027: €62 billion (budget proposal)

• If Member States’ support for Africa is also accounted, the 
average spending per year rises to €22 billion

• A more innovative use of the funds will allow to achieve a 
higher leverage of funds

• EU actions in Africa are shaped by a long-term commitment to 
social, environmental and financial sustainability

Tools and resources



Commission proposal for the next MFF



Thank you
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ic-handbook-en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/news/efsd-operational-report-2018-now-available-2019-jun-
24_en

https://ec.europa.eu/europeaid/guarantees-investment_en

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ic-handbook-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/efsd-operational-report-2018-now-available-2019-jun-24_en
https://ec.europa.eu/europeaid/guarantees-investment_en
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Maailmanlaajuinen verkosto
140 SAKSAN KAUPPAKAMARIA (AHK) 92 MAASSA

Argentiina
Bolivia
Brasilia
Kanada
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Kuuba
Dominikaaninen
tasavalta
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Meksiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
USA
Venezuela

AMERIKKA

Algeria
Angola
Egypti
Ghana
Iran
Irak
Kenia
Morokko
Mosambik
Nigeria
Oman
Qatar
Saudi-Arabia
Etelä-Afrikka
Tansania
Tunisia
VAE
Sambia

AFRIKKA | MENA

Itävalta
Azerbaidzan
Valko-Venäjä
Belgia
Bosnia ja
Herzegovina
Bulgaria
Kroatia
Tsekki
Tanska
Viro

Suomi
Ranska
Yhdistynyt
kuningaskunta
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti
Israel
Italia
Latvia
Liettua

Luxemburg
Makedonia
Alankomaat
Norja
Puola
Portugali
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia

Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Turkki
Ukraina

EUROOPPA

Australia
Kiina
Intia
Indonesia
Japani
Kazakstan
Korea
Malesia
Myanmar
Uusi-Seelanti
Filippiinit
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thaimaa
Vietnam

AASIA | OCEANIA
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Palvelut maailmalla
PALVELUMME

AHK:t tarjoavat yhtenäisen palveluperustan maailmanlaajuisesti.

Suomalaisille yrityksille nämä palvelut tarjotaan samoilla 
hinnoilla ja ehdoilla kuin saksalaisille yrityksille 2017 solmitun
yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Yhteistyö-
kumppanihaku Laki & verotus

Kirjanpito & 
henkilöstö

Messut

Go-To-Market
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* mEUR, 2017. Lähde: Saksan tilastokeskus (Statistisches Bundesamt)

Saksan Top 10 –markkina-aluetta Afrikassa
PAIKAN PÄÄLLÄ 1 800 SAKSALAISYRITYSTÄ, 189 000 TYÖNTEKIJÄÄ



AHK-verkosto Afrikassa
14 TOIMISTOA, 200 ASIANTUNTIJAA KÄYTETTÄVISSÄSI

Ei toimintaa

AHK:n paikallisedustaja

AHK 



5757

Maailman markkinoille
AHK FINNLAND AVAA OVIA

MIKAELA JAANTI
Market Entry & Business 

Development
AHK Finnland
050 55 55 308

maailmalle@dfhk.fi
www.dfhk.fi

AHKfinnland

AHKfinnland

AHKfinnland | AHKsuomi

mailto:mikaela.jaanti@dfhk.fi
http://www.dfhk.fi/
https://www.linkedin.com/company/ahkfinnland/
https://www.facebook.com/AHKFinnland/
https://twitter.com/AHKsuomi


KIITOS!
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