
Afrikka 
- mahdollisuudet ja haasteet 

2020 ja sen jälkeen

Tervetuloa!

5.11.2020 klo 13.00-16.00 



AFRIKKA – MAHDOLLISUUKSIEN MANNER?
Timo Vuori, kansainvälisten asioiden johtaja Keskuskauppakamari, 
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja

MAAILMAN NUORIN MAANOSA
• 2050: 2 X 1,2 mrd = 2,4 mrd ihmistä, 40 % alaikäisiä

• Työtä ja tulevaisuuden toivoa? Vai siirtolaisuutta ja levottomuutta Euroopassa?

MAAILMAN SEURAAVA KASVUMARKKINAT?
• Ei yhtä Afrikkaa = 54 maat + vapaakauppamarkkina

• Suomen viennistä vain 2,4 % = Etelä- ja Pohjois-Afrikka

SUOMEN UUDISTUVA KAUPPA- JA KEHITYSKUMPPANI
• Uudistuvat strategiat = EU + Suomi

• Kasvava yrityskiinnostus = EK Afrikan politiikan aika

• Kehittyvä kauppa ja kehitys = Kauppakamarin Afrikka-yritysverkosto
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Etelä-Afrikka; Afrikan kehittynein talous
koronan jälkimainingeissa;
Suurlähettiläs Anne Lammila 

• G20 & BRICS –jäsenmaa

• Osuus Afrikan kaupasta 25 %

• Kiina, USA, Saksa, mutta EU suurin investoija!

• BKT:n lasku ainakin 8,3 % 2020 < korona

• Valtionkaappaus

• Silti suurin afrikkalainen kauppakumppani 
suomalaisille yrityksille

• Noin 30 etabloitunutta suomalaisyritystä

• Tunne B-BBEE!
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Kenia, Afrikan nopeimmin kasvavan 
Itä-Afrikan alueen taloudellinen keskus, valmistautuu 

koronan jälkeiseen aikaan

Suurlähettiläs Erik Lundberg, 
Kenia, Uganda, Somalia, Eritrea ja Seychellit 



Sambian uusi normaali – business must go on!

• Ease of Doing Business: 5. Saharan eteläp. Afrikassa

• Suomen ja Sambian vuosikymmenien suhteet ja yhteistyö

• Mineraalit, metsät, maatalous, energia, infra, ICT, kiertotalous, opetus

• 11.11.2020 Finnpartnershipin Sambia-tilaisuus

• 24.11.2020 AGS-yksityissektorihankkeen lanseeraus

• 09.12.2020 Keskuskauppakamarin Sambia-tilaisuus

• 12.-17.4.2021 Finnish Week of Business

Suomen suurlähetystö Lusakassa:

Suurlähettiläs: pirjo.suomela-chowdhury@formin.fi

Edustuston päällikön sijainen: jan.koivu@formin.fi

Team Finland -neuvonantaja: marko.heikkila@formin.fi 

www.finlandabroad.fi, facebook, twitter

Kunniakonsuli Zaida Costantini, Malawi

Kunniakonsuli Nick Davenport, KDT

Kauppakamarit: Ndola, Kitwe, Lusaka

EU-Zambia Business Club



Namibia
Suomen ystävä eteläisessä Afrikassa

Team Finland -työn painopisteet

• koulutus
• energia
• kaivostoiminta

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

markkinoille
• Afrikan vapain media
• Suomen ja Namibian erityissuhde

Haasteet
• Covid-19
• pieni talous
• ilmastonmuutos
• suuret tuloerot
• työttömyys
• korruptio
• apartheidin perintö

African
governance-

indeksi (IIAG)
4/54

Doing
business -

indeksi
177/190

Angola
Maailman-

pankin 
Doing business 

-indeksi
104/190

Suurlähettiläs Pirkko-Liisa Kyöstilä
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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, 13 km south of Europe 

and 1835 Km of coastlines overlooking the Mediterranean and 
the Atlantic 

▪ Strong bilateral and multilateral relationships in Africa (trade 
agreements involving 45 African countries)

• Economy
▪ Traditionally, a dominated economy by the agriculture sector
▪ The industrial sector is in a continuous transition to a higher 

value-added production
▪ A current focus on developing export-oriented products and 

services (aeronautics, motor vehicle manufacturing...) 
Business Climate in Morocco 
The growing manufactering activity allowed Morocco to focus on the
development of its export markets:
▪ Morocco is European Neighborhood Policy country, 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 
▪ Agreements 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’s Rank in 2020 is 53rd (DB 2019 : 60 / DB 2010 : 128)

Morocco #3 both in the MENA region and in Africa. 
A steady evolution as part of Morocco’s long term strategy. 
Morocco advanced particularly in:

- Dealing with construction permits as a result of 
increased digitalization

- Access to electricity grids
- Paying taxes index
- Protecting minority investors

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

Infrastructure
▪ A rapid development of the Highway network 
▪ 17 international airports (Casablanca Airport provides direct flights to 

32 African cities)
▪ 38 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

Suurlähettiläs Pekka Hyvönen



Mosambik (Madagaskar, Eswatini)
Suurlähettiläs Anna-Kaisa Heikkinen

MOSAMBIK – kaasun lupaus, koronan varjo

• Koronatilanne numeroiden valossa Suomea parempi (n. 13.000 tapausta); 
maahan saapuvien pakollinen karanteeni on juuri poistettu

• Talous painuu tänä vuonna lievästi miinukselle, ponnistanee ensi vuonna 
plussalle; koronan varjo tulee kuitenkin olemaan pitkä taloudessa ja 
yhteiskunnassa. Maan kehityshaasteet ovat edelleen mittavia. 

• Suurten kaasuesiintyminen hyödyntäminen alkaa – mutta milloin? 
Myös useilla muilla kaivannaissektoreilla kasvun mahdollisuus. 

• Cabo Delgadon maakunnan turvallisuustilanne on heikentynyt nopeasti

• Parhaimmassa tapauksessa suurenkin mittakaavan infrastruktuurihankkeet 
ovat mahdollisia. Näihin liittyvälle ammattikoulutukselle on kysyntää.

• YK-järjestöjen ja kehityspankkien hankinnat jatkuvat mittavina

• Liiketoimintaympäristön ennustettavuus on edelleen haaste

• Afrikan taloudellinen integraatio hyödyttää Mosambikia
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Egypt in a nutshell

- Population over 100 million
- Population growth over 2% per year
- Half of the population under the age of 30 years
- GDP growth by end of June at 3%,

only growing market in the area; 
IMF estimate for 2021 at 2.8% .

- Inflation modest
- Unemployment rate at abt. 10%
- Finnish exports to Egypt in Jan – June 2020  220 million € 
- Finnish imports from Egypt 2.2 million €
- Stable political environment

Business sectors of interest for Finnish companies
Energy
- Efficiency
- Electricity transfer
- Renewable energies
Education
- All levels from kindergarten to university
ICT
- Digitalization / Megaopportunities
- Artificial Intelligence and Machine Learning
Healthcare
Agritech & Water Management

WB Ease of Doing Business index 114

Suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraise



”Murrosta 110 miljoonan asukkaan Etiopiassa; haasteita ja 
mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille” 

• Etiopia väestöltään Afrikan maista toiseksi suurin: potentiaalia kasvavaan keskiluokkaan, työvoimaan. 

• Köyhä mutta kehittyvä. COVID-19 pysäyttänyt nopean talouskasvun.

• Nykyhallinnon kunnianhimoinen agenda avata yhteiskuntaa ja kehittää taloussektoria. Tarve investoijille. 

• Merkittävät julkiset investoinnit liikenne- ja energiainfrastruktuuriin, teollisuuspuistoihin, koulutukseen. 

• Yksityistämiset: telekommunikaatio, logistiikka, energia. 

• Potentiaalia myös: luonnonvarat, maatalous, turismi, teknologia ja digitalisaatio. 

• Maalle valtavasti kehitysrahoitusta. 

• Kv. järjestöjen hankintojen tarjoamat mahdollisuudet.

• AfCFTAn potenitaali. 

• Fragmentoitunut hallinto ja vaikeasti ennustettavat käytännöt

• Edelleen haasteina mm. valuuttarajoitukset, rahoituspalvelut, yritysverotus, sähköverkon ja internet-yhteyksien luotettavuus  

• Kysymysmerkit maan sisäisen tilanteen osalta

Suurlähettiläs Outi Holopainen 5.11.2020
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Afrikan öljyjätti Nigeria hakee uutta tietä talouskasvuun

Afrikka - mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen,  
Suurlähettiläs Jyrki Pulkkinen

• Kolme kertaa Suomen kokoinen pinta-alaltaan

• 200 + miljoonaa ihmistä

• Väestö nuorta, puolet alle 20-vuotiaita

• Afrikan suurin talous, kysyntää melkein kaikelle 
mahdolliselle, valtava markkinapotentiaali

• Suhteellisen paljon ostovoimaisia kuluttajia

• Öljy tärkein vientituote, 86% vientituloista

• Dynaaminen yksityissektori ja yrittäjähenkisyyttä

• EU:n toiseksi tärkein kauppakumppani Etelä-Afrikan 
jälkeen, reippaasti tilaa lisäkaupalle

• Suomalaisista läsnä Wärtsilä, Nokia, KONE ja Vaisala

• Lukuisia pieniä ja keskisuuria suomalaisyrityksiä, 
jotka toimivat paikallisen kumppanin tai jakelijan 
kanssa

• Vienti-ja tuontiluvut pienet, mutta kun tilasto 
korjataan globaalin toiminnan erillä, niin 
suomalaisbisneksen arvo satoja miljoonia vuodessa

• Laajakaistayhteyksien kattavuutta parannetaan koko 
maassa ja edistetään teknologisten keskittymien 
syntymistä

• Digitalisaatiota lisätään niin yksityisen kuin 
julkisenkin sektorin prosesseissa.

• Saavutettavuutta ja digitaitoja parantamalla avautuu 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Nigeria on valmistellut kansallisen digistrategian 
vuosille 2020‒2030

• Suomalaisosaamista Nigerian markkinoille: 
koulutusala, kiertotalous, energiasektori, 
terveysteknologia, maa- ja metsätalous, 
elintarviketeollisuus

• Abujan-suurlähetystö, www.finlandnigeria.org , 
sanomat.aba@formin.fi : suurlähettiläs Jyrki 
Pulkkinen, kauppavirkamies Tarvo Nieminen

• Business Finlandin Nigerian toimisto, Lagos: Olu 
Raheem, Trade Commissioner, 
olu.Raheem@businessfinland.fi , Timi Bartels, 
Advisor, timi.bartels@businessfinland.fi

• Suuria infrastruktuurihankkeita käynnissä monella 
sektorilla: ICT, tiet, rautatiet, lentokenttäterminaalit… 
kuvassa Dangoten uusi öljynjalostamo
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Tunisian talous muutosten edessä

1. Toimintaympäristö on edelleen haasteellinen. Korona koetellut 
rajusti jo entisestään heikkoa taloustilannetta, investoinnit vähissä, 
kauppa vähentynyt. Vapaakauppasopimus EU:n kanssa edelleen 
auki.

2. Uusi teknokraattihallitus elokuusta lähtien. Tavoitteena talouden 
tasapaino, budjettikuri ja investointien tukeminen.

3. Merkittävää EU-rahoitusta eri instrumenttien kautta. 
Kansainvälisillä rahoituslaitoksilla projekteja mm. ilmastoon, 
kestävään infrastruktuuriin ja sanitaatioon liittyen. 

4. Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille:
1. Bio- ja kiertotalous
2. Digitalisaatio ja teknologia
3. Koulutus
4. Terveyssektori
5. Uusiutuva energia
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Tunisia lyhyesti

• Yli 11 miljoonaa
asukasta

• BKT €33,5 mrd (2019)
• Ease of Doing

Business 78/190
• Suomen vienti €44 m, 

tuonti €26 m (2019)
• Kymmenen vuotta 

demokratiaprosessia, 
talouden reformit 
edelleen tekemättä

Suurlähettiläs Pekka Hukka, Tunisia – 5.11.2020 



Yleistä Algerian taloudesta, 

markkinasta ja koronatilanteesta

Suomalaisten yritysten toiminta 

Algeriassa

Mahdollisuuksia suomalaisille 

yrityksille Algeriassa

Syytä tietää ennen Algerian 

markkinoille tulemista

Liiketoiminta ja -
mahdollisuudet Algeriassa

Suurlähettiläs Marja Joenusva



Tansania ja Ruanda
Suurlähettiläs Riitta Swan
Deputy Ambassador Sari Uusi-Rauva

Tanzania: 

Forestry, agriculture,  refining chains, wood 

processing, logistics, cyber security, fintech

1. Forestry & Agriculture
2. Refining Chains
3. Wood processing
4. Logistics
5. Cyber security
6. Fintech

Finland has a good reputation and strong 

experience in the forestry and agriculture 

sectors. Synergies can be found between 

development cooperation and trade. 

Rwanda: 

Logistics, mining, circular economy, smart energy, 

plastics, environmental technologies, agriprocessing

1. Circular economy incl. plastics
2. Environmental tech.
3. Agriprocessing
4. Mining
5. Logistics
6. Smart energy

Strong emphasis on circular economy, 

expressed interest in cooperation in the field 

of environmental technology.
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