
Ändamålet med Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa den 
extrema fattigdomen och minska fattigdom och ojämlikhet. 
För att minska fattigdomen behövs hållbar ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen. Detta är centralt i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling − vi kan inte uppnå de globala målen utan att den 
privata sektorn är engagerad.

Ett av de prioriterade områdena i Finlands utvecklingspo
litik är att stärka utvecklingsländernas egna ekonomier för att 
öka sysselsättning, näringsverksamhet och välfärd. Ansvars
fullt företagande hjälper ekonomier som håller på att utvecklas 
att växa och bli mer mångsidiga, och att samla in skattepeng
ar för att finansiera sina offentliga investeringar. Finländska 
företag är viktiga partner i utvecklingssamarbetet, både för 
civilsamhället och för andra aktörer i utvecklingsländerna. 

Utvecklingssamarbete skapar marknader, 
arbete och kontakter

Utvecklingsländerna erbjuder många möjligheter för fin
ländska företag. Ur anslagen för utvecklingssamarbete stöder 
utrikesministeriet finländska företags partnerskap och affärs
möjligheter i utvecklingsländerna. Verksamhetens syfte är att 
främja partnerländernas utveckling när det gäller ekonomin, 
samhället och miljön. Utvecklingseffekterna kan bland annat 
vara fler arbetstillfällen, bättre tillgång till förnybar energi 
och större användning av miljöteknik. 

Finnfund – långsiktiga investeringar  
och finansiering 

Finnfund är ett bolag för utvecklingsfinan
siering där staten är majoritetsägare. Det 
erbjuder långsiktig riskfinansiering för lön
samma projekt med positiva utvecklings
effekter i utvecklingsländer och i Ryssland. Projekten främjar 
hållbar utveckling och utnyttjar finländsk teknik och expertis. 
Finnfund kan investera i företag i utvecklingsländer, bevilja  
investeringslån och mezzaninelån samt investera i företag i 
målländerna genom internationella fonder. En betydande del 
av Finlands klimatfinansiering kanaliseras genom Finnfund till 
projekt som till exempel främjar produktion av förnybar energi.  
www.finnfund.fi

Finnpartnership – stöd för att inleda 
affärspartnerskap

Finnpartnership är ett program som 
finansieras av utrikesministeriet och 
som stöder ingåendet av långsiktiga 
kommersiella partnerskap mellan fin
ländska företag och företag eller andra aktörer i utvecklings
länder. Programmet erbjuder finansiellt stöd och rådgivning 
för planering, utveckling och för utbildning i den inledande 
fasen. Stöd beviljas inte för investeringar eller export. Det är 
Finnfund som förvaltar programmet. 
www.finnpartnership.fi

Finland stöder hållbart 
företagande i utvecklingsländer

Verksamhetens  
mål är att främja 

utvecklingen i 
partnerländerna när  
det gäller ekonomin, 

samhället och  
miljön.

Finansieringsinstrument
Finländska företags deltagande i utvecklingssamarbetet kan understödas med flera  
olika finansieringsinstrument för den privata sektorn. Utrikesministeriet är en del  
av samarbetsnätverket Team Finland som tillhandahåller instrumenten och andra 
internationaliseringstjänster för företag. www.team.finland.fi

Finlands utvecklingssamarbete ger resultat. Med hjälp av Finlands 
handelsrelaterade utvecklingssamarbete 2016 har till exempel

 ● ca 36 850 nya arbetstillfällen skapats eller existerande arbetstillfällen räddats i 
utvecklingsländer, varav 35 procent för kvinnor

 ● ca 6 000 företag, varav 51 procent ägs av kvinnor, grundats eller räddats så att  
de kunnat fortsätta sin verksamhet 

 ● mer än 667 700 hushåll, varav 372 000 på landsbygden, fått tillgång till energiförsörjning 
genom två regionala samarbetsprogram och räntestödskrediter.

http://www.finnfund.fi
http://www.finnpartnership.fi
http://www.team.finland.fi


BEAM – Business with Impact

BEAM är utrikesministeriets och 
Team Finlands gemensamma inno
vationsprogram för åren 2015–2019. 
Det stöder innovationer som främjar välfärd och hållbar 
utveckling i utvecklingsländer. Projekten kan genomföras i 
samarbete mellan företag, forskningsinstitut, organisatio
ner eller andra aktörer från Finland och utvecklingsländer. 
BEAM stöder utveckling, testning och kommersialisering av 
nya produkter, tjänster, nya affärs- och samarbetsformer och 
sociala innovationer. Programmet stöder inte export eller tra
ditionella affärspartnerskap. Stöd kan beviljas projekt i alla 
utvecklingsländer förutom i Kina. Programmet förvaltas av 
Team Finland.

2015–2019 finansieras BEAM-programmet med 12,5 mil
joner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete.  
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/
framsida/

Public Sector Investment Facility (PIF)  
– Investeringsstöd för utvecklingsländer 
Instrumentet Investeringsstöd för utvecklingsländer stö
der investeringar i den offentliga sektorn. Investeringar
na ska stärka målländernas egen kapacitet att nå de globa
la målen för hållbar utveckling och utnyttja finländsk teknik 
och expertis.

Utvecklingslandet ansvarar för investeringsprojektets 
beredning och upphandlingsbeslut. Ett finansieringsinsti
tut, som måste vara godkänt av Finnvera, ansvarar för att ord
na investeringslånet för projektet. Med hjälp av instrumentet 
stöds investeringsprojektets inköpspris och ränta så att utgif
terna för utvecklingslandets investering sjunker betydligt.  
http://um.fi/utvecklinginvesteringar 

Utvecklingspolitiska finansiella investeringar 
– IFC-samarbetet öppnar möjligheter för 
finländska företag
Utrikesministeriet har gjort utvecklingspolitiska finansiella 
investeringar sedan 2016. Det är fråga om lån och investering
ar i till exempel fonder som sedan stöder utvecklingsländer
nas egen affärsverksamhet. Investeringarna styrs av Finlands 
fyra utvecklingspolitiska prioriteringar. Investeringarnas vik
tigaste funktion är en så kallad hävstångseffekt: de ska locka 
andra privata och offentliga finansiärer. 2017 investerade Fin
land 114 miljoner euro i en klimatfond som grundades tillsam
mans med Internationella finansieringsbolaget IFC. Fonden 
ska stödja klimatprojekt i utvecklingsländer. Samarbetet med 
världens största utvecklingsfinansiär för den privata sektorn 
kan öppna möjligheter också för finländska företag. 
http://um.fi/utvecklinginvesteringar  
http://um.fi/IFCklimatfonden 

Programmet för utvecklingsmarknader  
en kanal till internationella upphandlingar 
inom utvecklingssamarbetet
FNorganen, Världsbanksgruppen, regionala utvecklingsban
ker och EU:s utvecklingssamarbete upphandlar årligen varor 
och tjänster till ett värde av över 100 miljarder euro. Målet 
med programmet för utvecklingsmarknader, som leds av 
Business Finland, är att öka de finländska företagens andel 
av de upphandlingar som görs av internationella organisa
tioner, i synnerhet i Vietnam och i Afrika söder om Sahara. 
Programmet bidrar till att öka kunskapen om FN-systemet 
och sänka tröskeln för företag att tillhandahålla tjänster och 
varor till internationella organisationer. Programmet identi
fierar möjligheter till affärsverksamhet i olika organisationer 
inom FN och söker lämpliga finländska företag.  
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asi-
akkaille/palvelut/verkostot/kehittyvat-markkinat/
kansainvaliset-hankinnat/

Övriga finansieringskanaler

Utrikesministeriet stöder också utvecklingen av den priva
ta sektorn och innovationsverksamhet i utvecklingsländer 
genom statens ämbetsverk, organisationer inom undervis
ningssektorn, civilsamhället, Europeiska unionen, FNorga
nen och utvecklingsbankerna. Finland finansierar Nordiska 
utvecklingsfonden (Nordic Development Fund, NDF), 
som stöder partnerskap för att bekämpa klimatförändringen 
och stödja anpassningen till den.

Utrikesministeriet har också tidsbundna bilaterala och 
regionala projekt som stöder hållbar tillväxt och företagan
de i utvecklingsländer. Exempel på dessa är energi och mil
jöpartnerskapen i Öst och Västafrika och i Mekongregionen 
(Energy and Environment Partnership, EEP) och inn
ovationsprogrammen i Vietnam (Innovation Partnership 
Program, IPP) och i södra Afrika (Southern Africa Inno-
vation Support Program, SAIS).  

Handbok (tillgånglig bara på finska) för finländska företag  
om offentlig upphandling som hänför sig till internationella  
organisationer och utvecklingsfinansieringsinstitut: 
http://um.fi/Hankintaopas 

Ytterligare information om den privata sektorns partnerskap:  
http://um.fi/privatasektorn 
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