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Suurlähettiläs Pirjo 
Suomela-Chowdhury

Sambia, Zimbabwe, Malawi, 
Kongon demokraattinen 
tasavalta



Sambia: uusi hallitus ja uudet tuulet, bisnes 
entistäkin vahvemmin keskiössä

• Suomen ja Sambian pitkä yhteinen taival
• Demokraattiset vaalit ja rauhanomainen vallanvaihto
• Suomi tukee pk-yrityksiä ja yksityissektorikumppanuuksia
• Kaivokset, metsät, maatalous, opetus, energia, infra, ICT
• Alueellisen kaupan mahdollisuudet
• 2022 Finnish Week of Business

Suomen suurlähetystö Lusakassa:
Suurlähettiläs: pirjo.suomela-chowdhury@formin.fi
Sijainen: jan.koivu@formin.fi
TF-neuvonantaja: jenna.kirkkari@formin.fi 
www.finlandabroad.fi, facebook, twitter

Kunniakonsuli Zaida Costantini (Malawi): zaidacostantini@gmail.com
Kunniakonsuli Nick Davenport (KDT): n_davenport1@hotmail.com



Suurlähettiläs Riitta 
Swan

Tansania, Ruanda ja Burundi



Pekka Kosonen Kairo 18.11.22021

Talouskasvun 
välttämättömyys 
poliittisesti herkässä 
tilanteessa Egypti ja 
Sudan



Egypti elää poliittisesti uutta nousua 
monella tapaa Se on aktivoitunut Lähi-
Idän ja alueen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa. 
Egypti tiedostaa haasteet, mutta samalla 
mahdollisuudet.

Egyptin poliittinen tilanne
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Väestönkasvu vaatii jatkuvaa talouden 
kasvua. 
Uusia työpaikkoja on luotava arviolta 
800 000 vuodessa. 
Peruskoulutukseen tulee vuosittain 2 
miljoonaa opiskelijaa. 
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Kiertotalous nostaa päätään ja 
mahdollisuudet sen kehittämiseen ovat 
suuret.  
Ympäristöteknologia ja uusiutuvat 
energialähteet on huomioitu.
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Uusia kaupanesteitä on tulossa ja ne 
liittyvät tullauskäytäntöihin ja ns halal-
todistuksiin
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Suomelle perinteiset vientituotteet kuten 
sahatavara on edelleen tärkeä, mutta 
tilalle on tullut ja toivottavasti jatkossa 
saamme lisää mm. IT-vientiä. Tarve tähän 
on suuri, sillä maa halutaan tuoda 
digitaaliseen nykyaikaan
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Sudan antoi muutamien vuosien ajan 
toiveita paremmasta. 

Talouden uskottiin kehittyvän parempaan 
suuntaan mm. kansainvälisten rahoittajien 
tuen kautta.

Sudan
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Nyt maan ja alueen erittäin herkän 
poliittisen tilanteen takia, ollaan 
uudestaan tilanteessa, jossa maan 
taloudelliset näkyvät ovat heikot. 

Tilanne ei houkuttele sijoittajia maahan. 
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Exports from Egypt to Finland

19

Product categorized in SITC Rev.4 2019 2020 Jan-Aug 2021
Food and live animals 9,040,946.00 11,787,981.00 8,018,912.00 

Beverages and tobacco - 344.00 632.00 

Crude materials, inedible, except fuels 1,650,249.00 2,283,279.00 771,643.00 

Mineral fuels etc 1,046,426.00 1,374,980.00 428,967.00 

Animal and vegetable oils and fats 15,870.00 15,029.00 5,541.00 

Chemicals and related products, n.e.s. 10,894,631.00 4,229,084.00 6,471,392.00 

Basic manufactures 12,845,107.00 9,803,262.00 8,788,437.00 

Machinery, transport equipment 526,955.00 1,009,001.00 153,414.00 

Miscellaneous manufactured articles 2,539,071.00 2,298,014.00 1,835,903.00 

Goods not classified elsewhere 75,031.00 123,115.00 74,133.00 

Total Exports from Egypt to Finland €    38,634,286.00 €    32,924,089.00 €    26,548,974.00 



Exports from Egypt to Finland
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Exports from Finland to Egypt
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Product categorized in SITC Rev.4 2019 2020 Jan-Aug 2021
Food and live animals 8,904,538.00 10,082,465.00 5,519,341.00 

Crude materials, inedible, except fuels 249,150,691.00 197,764,331.00 172,715,007.00 

Mineral fuels etc 74,559.00 9,947,398.00 2.00 

Chemicals and related products, n.e.s. 8,104,582.00 9,662,842.00 5,905,270.00 

Basic manufactures 70,764,581.00 73,700,796.00 48,726,621.00 

Machinery, transport equipment 51,423,509.00 42,398,296.00 30,133,365.00 

Miscellaneous manufactured articles 3,461,844.00 4,164,468.00 1,411,382.00 

Total Exports from Finland to Egypt €  391,934,556.00 €  347,720,596.00 €  264,410,988.00 



Exports from Finland to Egypt
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Exports from Sudan to Finland
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Product categorized in SITC Rev.4 2019 2020 Jan-Aug 2021
Food and live animals - - -

Beverages and tobacco - - -

Crude materials, inedible, except fuels - - -

Mineral fuels etc - - -

Animal and vegetable oils and fats - - -

Chemicals and related products, n.e.s. - - -

Basic manufactures - - 226.00 

Machinery, transport equipment - - -

Miscellaneous manufactured articles 1,300.00 - -

Goods not classified elsewhere - - 91.00 

Total Exports from Sudan to Finland € 1,300.00 €  - €  317.00 



Exports from Sudan to Finland
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Exports from Finland to Sudan
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Product categorized in SITC Rev.4 2019 2020 Jan-Aug 2021
Food and live animals 79.00 - 53,259.00 

Beverages and tobacco - - -

Crude materials, inedible, except fuels 3,620,920.00 4,708,389.00 924,510.00 

Mineral fuels etc - - 66,937.00 

Animal and vegetable oils and fats - - -

Chemicals and related products, n.e.s. 10,927.00 109.00 -

Basic manufactures 1,898,639.00 1,517,958.00 1,366,171.00 

Machinery, transport equipment 10,340,993.00 595,546.00 347,805.00 

Miscellaneous manufactured articles 313,297.00 3,734.00 27,792.00 

Goods not classified elsewhere - - -

Total Exports from Finland to Sudan €    16,184,855.00 €      6,825,736.00 €      2,786,474.00 



Exports from Finland to Sudan
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Tauko



Suurlähettiläs Leena 
Pylvänäinen

Nigeria



Afrikan jättiläinen Nigeria – mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Nigeria on

• iso: yli 200 miljoonan väestö, kasvaa nopeasti

• rikas: Afrikan suurin talous, valtavat luonnonvarat, 
paljon ostovoimaisia kuluttajia

• köyhä: maailman eniten absoluuttisessa köyhyydessä 
eläviä, bkt ei pysy väestönkasvun perässä

• moderni: Lagos yksi Afrikan start-up-
pääkaupungeista ja viihteen ja kulttuurin mekka 

• perinteinen: kontrastina pohjoisen 
muslimienemmistöiset osavaltiot

• valtava markkina, jolla kysyntää melkein 
kaikelle

Mitä viedä?

• tullitilastoissa Suomen kauppa pientä, mutta 
kokonaisarvo satoja miljoonia vuodessa 

• energia ja ICT isoimmat vientisektorit, ja jatkoakin 
ajatellen potentiaalisimmat

• suomalaisosaamiselle kysyntää myös: koulutus, 
kiertotalous, maa- ja metsätalous, 
elintarviketeollisuus

• isot infrahankkeet: tiet, rautatiet, lentokenttä-
terminaalit – ja digitalisaatio

Mitä varoa?

• perinteiset synnit: korruptio, sääntelyn 
ennakoimattomuus, tuontirajoitukset, heikko 
infrastruktuuri, ulkomaisen valuutan heikko 
saatavuus ja kallis hinta

• haastava ympäristö, muttei oleellisesti eroa 
verrokkimaista muutoin kuin turvallisuustilanteen 
osalta – potentiaali sen sijaan omaa luokkaansa

Miten onnistua?

• muokkaa tuote markkinoille sopivaksi

• ole ensimmäisenä paikalla

• ole kärsivällinen 

• etsi luotettava kumppani

Miten voimme auttaa?

• Team Finland: suurlähetystö Abujassa, Business 
Finland -toimisto Lagosissa

• Pohjoismainen ja EU-yhteistyö ja tapahtumat

• puitesopimukset innovaatiokeskusten kanssa: soft 
landing -palvelut

• ovien avaaminen: federaatiotaso ja osavaltiot 

• myös Ghana, Benin, Liberia

Leena Pylvänäinen, Abuja 30.11.2021



Suurlähettiläs Outi 
Holopainen

Etiopia, Djibouti, Etelä-
Sudan, Afrikan Unioni, IGAD



ETIOPIA: Vaikeammassakin toimintaympäristössä 
potentiaalia, mutta kärsivällisyyttä edellytetään

• Toimintaympäristön ennakoimattomuus: konflikti, poikkeustila, kysymykset maan poliittisesta ja taloudellisesta 
vakaudesta.

• Köyhä mutta kehittyvä. COVID-19 ja konflikti syöneet nopean talouskasvun.

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

• Kunnianhimoinen agenda kehittää taloussektoria. Tarve investoijille. 

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

• Yksityistämiset: telekommunikaatio, logistiikka, energia. 

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

• Valtavasti kehitysrahoitusta, humanitaarista rahaa. Kv. järjestöjen hankintojen tarjoamat mahdollisuudet.

• Fragmentoitunut hallinto ja vaikeasti ennustettavat käytännöt. 

• Ongelmina myös valuuttarajoitukset, rahoituspalvelut, yritysverotus, sähköverkon ja internet-yhteyksien 
epäluotettavuus…

• Sisämaavaltio. Lentoliikenteen ”hub”.  

• Afrikan tulevaisuus: AfCFTAn potenitaali. 
Suurlähettiläs Outi Holopainen 18.11.2021
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Suurlähettiläs Anne 
Lammila

Etelä-Afrikka, Botswana, 
Mauritius ja Lesotho



Kiinnostava kumppani            
suomalaisille yrityksille

• Uusiutuvat energiat ja 
siirtymä niihin, 
energiatehokkuus

• Kiertotalous osana korona-

elvytystä

• Uudet tuotantoteknologiat

• Skills development

• Noin 40 etabloitunutta 
suomalaisyritystä

Etelä-Afrikka matkalla kohti kiertotaloutta
Suurlähettiläs Anne Lammila 

Afrikan kehittynein valtio

• G20 & BRICS –jäsenmaa

• Osuus Afrikan kaupasta 
25 % - portti Afrikkaan

• Infrastruktuuri, 
teollisuus, Fintech

• Oikeusvaltio, vapaa 
media

Haasteet

• Talouskasvun 
riittämättömyys

• Eriarvoisuus

• Ympäristön 
pilaantuminen

AfCFTA 
vahvistaa 
maan 
markkina-
asemaa 
mantereella

Uusi 
energialaki

Ilmastositou-
mukset

ACEA

















Suurlähettiläs Pekka 
Hyvönen

Marokko ja Mauritania



Business in Morocco 
Pekka Hyvönen 

Ambassador of Finland to Morocco



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, an economy dominated 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 different cities in Morocco with of which 13 open to 

foreign trade ( over 100 million tons transit through Moroccan ports)
 Wide range of economic activities zones (Free zones, clusters, 

agropoles..)
 Telecommunications infrastructure meeting international standards



• Due to European influence, business is often 
conducted in French. However some companies 
prefer to use English or Arabic 

• Most Moroccans work from Monday through Friday 
• Decisions require approval of many directors due to 

the bureaucratic nature of many Moroccan 
companies

• Moroccans tend to look for long term business 
relations and prefer working with people they know

• A network of contacts is crucial in Moroccan 
business culture and will help you reach your 
business goals

Moroccan business culture and practices 
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What does Morocco export?
Data OEC/2019 Totalled exports in 2019 $32.9B



Exports Morocco – destinations
Data OEC/2019 



What does Morocco import?
Data OEC/2019 Totalled imports in 2019 $49.2.B



Imports Morocco - origins
Import origins 



Trade Finland – Morocco: Export
What does Finland export to Morocco ? 2019 Exports totalled $201M



Trade Finland – Morocco – imports 
What does Finland import from Morocco ? 2019 Imports totalled $29,8M



Team Finland Morocco

• TF Finland staff at your
service: Business Finland 
Casablanca, Embassy team in 
Rabat

• Priority sectors for 2022 
include health, energy, 
digitalization, circular
economy, education



Pekka Hyvönen
pekka.hyvonen@formin.fi

Thank you for your attention 



Suurlähettiläs Pekka 
Hukka

Tunisia ja Libya



Tunisian liiketoimintaympäristöstä syksyllä 2021

1. Toimintaympäristö on edelleen haasteellinen. Poliittinen ja taloudellinen 
tilanne erityisesti, terveyskriisi/korona tällä hetkellä rauhallisempi. 
Presidentin päätös keskittää valta itselleen ja ”jäädyttää” parlamentti 
aiheuttaa epävarmuutta. Uusi hallitus aloitti lokakuussa. Tavoitteena 
talouden tasapaino, budjettikuri ja investointien tukeminen.

2. Taloudessa sekä lyhyen ajan kassakriisi että rakenneuudistusten tarve, ml. 
julkisen sektorin reformit, valtionyhtiöiden tulevaisuus ja yksityissektorin 
toimintamahdollisuuksien parantaminen. Vapaakauppasopimus EU:n 
kanssa edelleen auki.

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

4. Mahdollisuuksia suomalaisyrityksille:
1. Digitalisaatio ja teknologia
2. Koulutus
3. Kiertotalous ja sen osa-alueet vesi, jäte, energia
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Tunisia lyhyesti

• Lähes 12 miljoonaa asukasta
• BKT €36,5 mrd (2020)
• ”offshore”-teollisuus toipumassa, 

”onshore” vähemmän,
• Suomen vienti €33 m, tuonti €11 m 

(2020)
• Poliittinen tilanne luo 

epävarmuutta, myös talouden 
reformien  toteutumiseen, 
koronatilanne nyt rauhallinen

Suurlähettiläs Pekka Hukka, Tunisia – 18.11.2021 



Suurlähettiläs Anna-
Kaisa Heikkinen

Mosambik, Madagaskar ja 
Eswatini



Mosambik (Madagaskar, Eswatini)
Suurlähettiläs Anna-Kaisa Heikkinen

MOSAMBIK: Talouselämä tarkkailee turvallisuustilanteen 
ja yleisen toimintaympäristön kehitystä 

• Pohjoisen Cabo Delgadon maakunnan turvallisuustilanne jatkuu 
epävarmana, vaikka hallitus on vahvistanut otettaan. 

• Suurten kaasuesiintymien hyödyntäminen on alkamassa (ENI v. 2022), 
mutta suurimmat investoijat (Total, Exxon) odottavat edelleen. Kaasun 
tulevaisuuteen vaikuttaa turvallisuustilanteen ohella myös 
ilmastotavoitteiden vauhdittama globaali energiatransitio.

• Maan makrotaloudellinen tilanne on vaikea. Sääntely-ympäristön 
uudistuksia tarvittaisiin. Koronapandemian varjo maan inhimilliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen tulee olemaan pitkä. 

• Mutta: Luonnonvararikas, logistiikkareittien kannalta tärkeä, nuori maa.

• Suomalaisyrityksille: 
• Ammatillinen koulutus
• EU:n, YK-järjestöjen sekä kehityspankkien hankkeet ja hankinnat
• Energiasektori, ml. uusiutuvat energiat

18.11.2021 56



Suurlähettiläs Pirkka 
Tapiola

Kenia, Uganda, Somalia, 
Eritrea ja Seychellit



Suurlähettiläs Leena 
Viljanen

Namibia ja Angola



Namibia

Team Finland -työn painopisteet

• energia
• kaivostoiminta
• koulutus

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

markkinoille
• Afrikan vapain media
• Suomen ja Namibian 

erityissuhde

Haasteet
• talouskasvu 1,3%
• pieni talous
• ilmastonmuutos
• suuret tuloerot
• työttömyys
• korruptio

African
governance

-indeksi 
(IIAG)
7/54

Legatum
Prosperity

-indeksi
88/167



Angola
Team Finland Mega Opportunities –kohde

• Suuri talous

• Edistystä ihmisoikeuksissa, korruption torjunnassa, lainsäädännössä

• Liberaali maa

Portugalia puhuva ja Angolaa tunteva Team Finland –tiimi Luandassa, Pretoriassa ja Suomessa

• Ministerineuvos ja kunniakonsuli / UM Luanda
• Manager International Business Innovations / BF Turku
• Erityisasiantuntija korkeakoulutus ja tutkimus /TFK Pretoria

Suomi toimii Luandassa osana EU:ta ja Pohjoismaita 

African 
governance-
indeksi (IIAG)

43/54Team Finland –työn painopisteet

• Telekommunikaatio ja meteorologia (LVM MoU 2020)
• Meriturvallisuus ja sininen talous (EU/Luanda Facilidade de Diálogo –rahoitus 2021)
• Koulutus (Future is Made with Finland)
• Laajemmin digitalisaatio ja siihen perustuvat ratkaisut

Legatum
Prosperity-

indeksi
156/167



Commercial Counsellor
Esa Rantanen

Business Finland



Keskustelua



Kiitos!


