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POLMAN & DENTON
ICC:N KANSAINVÄLINEN VETOVASTUU VAIHTUU
Toukokuussa ICC:n uutena pääsihteerinä aloitti australialainen John
Denton, joka on aikaisemmin toiminut Australian suurimman lakitoimiston toimitusjohtajana, Australian hallituksen kauppapoliittisena neuvonantajana sekä diplomaattina. Ennen Dentonia pääsihteerinä toimi amerikkalainen John Danilovich. Heinäkuussa
Unileverin pääjohtaja Paul Polman aloittaa ICC:n puheenjohtajana
intialaisen Sunil Bharti Mittalin jälkeen. Polman ja Denton korostavat ICC:n kasvavaa roolia toimivan vapaakaupan ja kestävän kehityksen puolestapuhujana. Aktiivisen edunvalvonnan ohella kaivataan proaktiivista itsesääntelyä yrityskäytäntöjen edistämiseksi
osana tervettä kansainvälistä kilpailua. Esko Aho jatkaa ICC:n kansainvälisessä hallituksessa kesään 2019 asti.

ICC Asia Pacific

John Denton ja Paul Polman

Leivo kylässä
Tuore kilpailu- ja kuluttajaviraston
pääjohtaja Kirsi Leivo vieraili toukokuussa ICC Competition -ryhmässä keskustelemassa yritysedustajien
ja kilpailujuristien kanssa Suomen
kilpailu- ja kuluttajapolitiikan tulevista painopisteistä. Tilaisuus tarjosi loistavan mahdollisuuden yrityselämälle nostaa esille keskeisiä
seikkoja, jotka pääjohtaja Leivon
toivotaan ottavan huomioon kilpailu- ja kuluttajaviraston valmistellessa uutta strategiaa kuluvan vuoden
aikana.

Rahoitus
haasteena
Finnveran ja Kauppakamarin tuore Vientikaupan rahoitusbarometri
osoittaa vientiyritysten osaamisessa merkittäviä puutteita. Huomattava osa vientiyrityksistä ei ole laatinut vientiluottopolitiikkaa eikä
pidä maksutapojen, kuten remburssi, hyödyntämistä tarpeellisena.
Samaan aikaan myyjät valittavat
kauppojen kaatuvan ostajan saatua
paremman rahoituspaketin joltain
toiselta myyjältä. Finnvera, Keskuskauppakamari ja ICC aikovat jatkossakin selvittää yritysten näkemyksiä
asiasta ja järjestää teemaa käsitteleviä tilaisuuksia yritysten osaamisen
vahvistamiseksi. Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä ja ICC:n
maajohtaja Timo Vuori esittelivät
barometrin tulokset kesäkuussa.
Lue lisää barometrista: www.icc.
fi/suomalaisyrityksilta-jaa-vientikauppoja-saamatta-rahoitustapoja-ei-tunneta/

ICC World Council piti ylimääräisen
kokouksensa maaliskuussa Tokiossa, missä Suomea edusti maajohtaja Timo Vuori. Vierailun aikana
Vuori tapasi suurlähettiläs Jukka
Siukosaaren ja Japani-Suomi kauppakamarin johtoa. ICC-kokouksen
yhteydessä pidettiin ICC Asia Pacific CEO Summit, jossa alueen edustajat keskustelivat ajankohtaisista
kansainväliseen kauppaan ja talou
teen liittyvistä haasteista. Useissa
kommenteissa korostettiin tuoreen
vapaakauppa-alueen TPP:n merkitystä koko alueen talouskehitykselle. Trans-Pacific Partnership eli TPP
on laaja 11 Tyynenmeren alueen
valtion muodostama vapaakauppasopimus, johon ovat sitoutuneet
Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vietnam.
Presidentti Trumpin päätöksellä
USA jäi toistaiseksi sen ulkopuolelle. Suomalaisten vientiyritysten on
syytä seurata TPP-sopimuksen vaikutuksia alueen tuotanto- ja hankintaverkostoissa.

Timo Vuori,
maajohtaja
ICC Suomi

Suomalaisyritykset ovat kuulemma oppineet EU-vaikuttamista. Näin kerrotaan Brysselin
kabineteista. Faktoilla, oikeaan
aikaan, oikealla asenteella toimivat yritykset ovat mielenkiintoinen keskustelukumppani komissiolle, joka koettaa rakentaa
parempaa Eurooppaa. Jos me
alamme pärjätä eurooppalaisissa kehissä, seuraavaksi haluaisin
nähdä lisää suomalaisia yrityksiä
toimimassa aktiivisesti aidosti
globaaleissa verkostoissa. Bryssel on keskeinen regulaattori
Euroopassa, mutta globaalin talouden tulevat pelisäännöt eivät
välttämättä synny Brysselissä tai
Washingtonissa vaan Pekingissä ja muiden G20-maiden pääkaupungeissa, YK:ssa, WTO:ssa
ja muilla globaaleilla foorumeilla. Biodiversiteetti, ilmasto, IPR,
kilpailu, kauppa ja investoinnit
ovat teemoja, joiden pelisäännöistä sovitaan globaalisti. Pelkkä EU-vaikuttaminen ei silloin
riitä. Se ei riitä ruotsalaisille eikä
tanskalaisille kilpailijoille, miksi se riittäisi suomalaisille? Kuka
uskaltaa globaalissa taloudessa
jättää pelisääntöjen luomisen
kilpailijoiden vastuulle?
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tännön keinoja kaupan ja kestävän
kehityksen esteiden karsimiseksi.
USA:n ennakoimaton kauppapolitiikka on uhka useille maille.

Kilpailu
ICC LENIENCY MANUAL. ICC on
julkistanut kilpailuoikeuden yhdenmukaisia toimintatapoja korostavan oppaan, ICC Leniency
Manualin, joka pyrkii antamaan
eväitä niin yrityksille kuin viranomaisille tehokkaiden, yhdenmukaisten ja oikeudenmukaisten
kilpailumenettelyiden varmistamiseksi eri maiden kilpailuoikeusprosesseissa. Opas löytyy osoitteesta:
www.iccwbo.org

Timo Vuori ja Mohammed Al Ghazzawin

Saudi–Suomi
SUOMEN JA SAUDI-ARABIAN
YHTEISTYÖ. Osana Saudi-Arabian
talouden modernisaatiota maan
yrityselämä on myös aktivoitumassa ICC-yhteistyössä. ICC Saudi Arabia on kiinnostunut oppimaan kansainvälisistä kauppatavoista. Tämä
kävi ilmi ICC Suomen maajohtaja
Timo Vuoren tavatessa ICC Saudi Arabian kollega Mohammed Al
Ghazzawin Riadiin suuntautuneen
Team Finland -matkan yhteydessä.
Tapaamisessa sovittiin tiiviimmästä
vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä
Council of Saudi Chambersin ja ICC
Saudi Arabian kanssa.

Kauppakamarit
WORLD CHAMBERS CONGRESS
2019. Lähes 1000 kauppakamarien
edustajaa yli 100 maasta, eri puolilta maailmaa kokoontuvat jälleen
Rio de Janeirossa 12.–14.6.2019
pidettävään kansainväliseen kauppakamarikongressiin. Kongressissa
ovat esillä ajankohtaiset kansainvälistä taloutta koskevat teemat sekä
kauppakamarien toiminnan kehittäminen. Kongressi on avoin kaikille yrityksille sekä ICC:n ja kauppakamarin luottamushenkilöille ja
toimivalle johdolle.

Kauppa ja investoinnit
TALOUSODOTUKSET HEIKENTYNEET. Maailmantaloudessa
menee yhä hyvin, mutta suhdanneodotukset ovat muuttuneet varovaisemmiksi kaikissa maanosissa, osoittaa toukokuussa julkaistu
maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely.
Odotukset ovat vielä hyvällä tasolla, vaikka Ifo-indikaattori oli tammikuusta huhtikuuhun tippunut 26,0
pisteestä 16,5 pisteeseen. Ifo-asiantuntijat ennakoivat maailman
BKT-kasvun olevan 3,9 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvun uskotaan olevan jo heikkenemässä.
Kauppasodan uhan ja poliittisten
riskien uskotaan jarruttavan talouskasvua.
TRADE DIALOGUE 2018. Toimivaa
kauppaa ja kestävää kehitystä edistävä WTO-kauppajärjestelmä saa
vahvaa tukea yrityselämältä maailmanlaajuisesti. Tämä kävi ilmi kesäkuun alussa Genevessä pidetyssä
Maailman kauppajärjestön WTO:n
ja ICC:n kansainvälisessä Trade Dialogues -sidosryhmätapaamisessa.
WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedo veti sidosryhmäkeskustelua yhdessä ICC:n puheenjohtajien, Sunil
Bharti Mittal ja Paul Polman, kanssa. Keskustelussa hahmotettiin käy-

Rahoitus
CASE IRAN. ICC Suomen johdolla
on selvitetty vientiyritysten ja pankkien näkemyksiä Iranin kaupan rahoitushaasteista. USA:n ilmoitus
vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta ja uhkaus asettaa maa tiukkaan
kauppasaartoon on tyrehdyttänyt
ja jarruttanut uutta kauppaa ja sen
rahoitusta. Jo aikaisemmin kansainväliset säännökset ja rahanpesulait
ovat rajoittaneet pankkien mahdollisuutta osallistua Iranin kaupan rahoitukseen, jos kaupan osapuolista
ei ole saatu uskottavaa selvitystä.
Iranissa paikalliset yritykset ja pankit ovat vielä varsin tietämättömiä
kansainvälisistä kauppakäytännöistä mukaan lukien ICC:n maksutapoja koskevat säännöt. ICC Suomi
seuraa yhteistyössä vientiyritysten
ja pankkien kanssa Iranin tilanteen
kehitystä.

Verotus
GLOBAALIT DIGIVEROT. ICC pelkää, että digitaalisten palveluiden
verotuksesta syntyy melkoinen tilkkutäkki, kun useat maat ja EU sorvaavat omia digiverojaan. ICC suosittelee, että kaikki toimenpiteet
kehitetään kansainvälisten verosääntöjen perusteella ja pyrittäisiin
yhdenmukaistamaan maailmanlaajuisia toimia. OECD julkaisi äskettäin raportin digitalisoinnin verotuksellisista haasteista ja ilmoitti,
että yli 110 maata pyrkii rakentamaan digitaalisen verotuksen yksimielisyyden vuoteen 2020 mennessä. ICC toivookin, että EU ja eri maat

pidättäytyvät toimistaan ennen OECD-linjausten syntymistä.

Kestävä kauppa
MUOVIJÄTE KURIIN. Maailman
ympäristöpäivänä ICC peräänkulutti yrityksiltä innovatiivisia toimia
rajoittaa muovijätteen syntymistä
ja sen joutumista luontoon. Vuosittain tuotetaan yli 300 miljoonaa
tonnia muovia, josta jopa 10 prosenttia päätyy valtameriin. ICC:n
mukaan vain 5 % muovista kierrätetään tehokkaasti, joten yrityksiltä,
hallituksilta ja muilta sidosryhmiltä
kaivataan yhteistyötä tehokkaaseen ja kustannustehokkaaseen jätehuoltoon. ICC:n mukaan muovi ei
sinänsä ole ongelma, vaan se mitä
teemme sen kanssa.
PERRETTSON VETÄJÄKSI. Tanskalaisen Novozymesin ympäristö- ja energiajohtaja Justin Perrettson on nimetty ICC:n ympäristö- ja
energiavaliokunnan puheenjohtajaksi. Perrettson korostaa julkisen
ja yksityisen sektorin tiivistä yhteistyötä ja kumppanuuksia ilmastohaasteen ratkaisemiseksi. Hän
toivoo myös, että pohjoismaiset
edelläkävijäyritykset Suomi mukaan lukien osallistuisivat nykyistä
aktiivisemmin kestävän kehityksen
ja ilmaston haasteiden ratkaisemiseen myös kansainvälisillä foorumeilla kuten ICC.
GLOBAL COMPACT. Jokaisessa Pohjoismaassa ollaan luomassa
omaa Global Compact -verkostoa,
joka täydentäisi vuosittaista Global
Compact Nordic -yhteistyötä. Suomessa Timo Vuori valmistelee asiaa
yhdessä 63 suomalaisen Global
Compact -yrityksen kanssa. Tavoitteena on luoda kevyt ja toimiva, nykyisiä CSR-verkostoja hyödyntävä
malli, jossa myös Global Compact
-asiat ovat esillä. Global Compact
Finland Networkin perustamiskokous on tarkoitus pitää 12.10.2018
Helsingissä. Kokouksessa vierailee
YK:n Global Compact -johtaja Lise
Kingo. Seuraava Global Compact
Nordic -kokous pidetään lokakuun
lopussa 2018 Kööpenhaminassa. Lisätiedot: www.gcnordic.net
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Toimitus ja sopimukset
INCOTERMS 2020. ICC on jatkanut
uusien Incoterms 2020 -toimitusehtojen valmistelua. Tavoitteena on
saada uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot valmiiksi vuoteen 2019
mennessä. ICC Suomi on kommentoinut uudistusta kuultuaan yrityksiä, huolitsijoita ja vakuutusyhtiöitä. Incoterms 2010 -toimitusehdot
ovat käytössä edelleen eikä mitään
muutoksia yritysten sopimuksiin
ole tarvetta toistaiseksi tehdä. ICC
Suomi tiedottaa asiasta aikanaan.

WTO:n ja ICC:n Trade Dialogues -sidosryhmätapaaminen

Tietoyhteiskunta
TIETOSUOJA KAUPPASOPIMUK
SISSA. ICC on toivonut, että EU tulevissa kauppasopimusneuvotteluissa eri maiden kanssa ottaa
huomioon toisaalta tietosuojaan
mutta myös tietojen välttämättömään vaihdantaan liittyvät seikat
eikä hyväksy sopimuksiin sellaisia
tietosuojaehtoja, joilla on protektionistinen leima. ICC toivoo, että
EU myös käytännönläheisesti ohjeistaa EU-maiden ja kolmansien
maiden yrityksiä näiden käytännössä sekä varmistaa koko EU-alueella
yhdenmukaiset viranomaiskäytännöt.

Teollis- ja tekijänoikeudet
BAELE VETÄJÄKSI. Philipsin
IPR-johtaja Ingrid Baele on ensimmäisenä naisena valittu ICC:n
IPR-valiokunnan puheenjohtajaksi. Baelen mukaan ICC:n on ennakkoluulottomasti ajettava IPR-oikeuden kehittämistä vastaamaan
toimintaympäristön muutoksia
tilanteessa, jossa digitaaliset toimintatavat haastavat perinteiset
materiaaliset toimintatavat. Baelen
mukaan tämä ei voi olla vaikuttamatta myös IPR-oikeuksien sisältöihin tulevaisuudessa.

PIRAATIT KURIIN. Tuoteväären
nösten räjähdysmäinen kasvu
markkinoilla on saanut ICC:n ja sen
erillisen BASCAP-hankkeen etsimään keinoja laittomien jäljennösten kitkemiseksi kuluttajamarkkinoilta. Yhdeksi keinoksi on nostettu
tuoteväärennösten kauppaamisen
rajoittaminen erilaisissa kauppakeskuksissa ja markkinapaikoilla.
ICC:n mukaan liiketilojen vuokranantajilta pitäisi voida vaatia korostettua huolellisuusvelvoitetta,
etteivät vuokralaiset pystyisi ilman
isompaa huolta syyllistymään laittomaan liiketoimintaan eli tuoteväärennösten kauppaamiseen. ICC
toivoo, että kukin vuokranantaja
toimisi vastuullisesti ja että paikalliset viranomaiset arvioisivat myös
keinoja puuttua vuokranantajien
tietoiseen laittoman kaupan sallimiseen.

ICC OUTSOURCING. ICC on julkaissut käytännön oppaan, jossa
annetaan suosituksia onnistuneista toimista ulkoistamisratkaisuissa. ICC:n kotisivulla julkaistut ICC
Outsourcing -periaatteet antavat
vinkkejä siihen, kuinka ulkoistamisen voi hoitaa hyvää hallintotapaa
ja osaavaa riskienhallintaa noudattaen. Oppaan voi ladata ilmaiseksi
osoitteesta: www.iccwbo.org

Markkinointi ja
mainonta
MOBIILIMARKKINOINTI. ICC on
uudistamassa mobiilimarkkinointiin liittyvää kansainvälistä tulkintaohjettaan. Uusitut ohjeet on tarkoitus vahvistaa syksyn 2018 aikana.
Suomessa lainsäädäntö ja kansalliset itsesääntelyohjeet jo kattavat
laajasti tämän alueen markkinoinnin pelisäännöt.

Alexander Fessas

Riitojenratkaisu
FESSAS SUOMESSA. ICC:n väli
tystyomioistuimen pääsihteeri
Alexander Fessas vieraili Helsingissä toukokuun lopussa osallistuen
Helsinki International Arbitration
Day -tapahtumaan. Samassa yhteydessä hän erillisessä ICC Arbitration
Breakfast -tilaisuudessa kertoi suomalaisille yrityksille ja asianajajille
ajankohtaisia ICC:n riidanratkaisupalveluihin liittyviä seikkoja. Fessas tapasi myös Nokian ja Wärtsilän
edustajia sekä keskusteli heidän
kanssaan yritysten kehittyvistä tarpeista kansainväliselle liikeriitojen
ratkaisulle.
ICC SUOSITUIN. Kansainvälinen
selvitys osoittaa ICC:n riidanratkaisupalveluiden säilyttäneen johtavan roolinsa yritysten keskuudessa.
Jopa 77 prosenttia kyselyyn vastaajista ilmoitti käyttävänsä ICC:n riidanratkaisulauseketta kauppasopimuksissaan. Selvityksen mukaan
ICC on suosituin kaikilla markkina-alueilla, Aasia ja Tyynenmeren
alue mukaan lukien. ICC:n tuoreiden välimiesmenettelytilastojen
mukaan ennätyksellisen monesta,
142 maasta oli vuonna 2017 mukana osapuolia ICC:n välitystuomioissa. Viime vuonna 2017 käynnistettiin 810 uutta juttua, mikä on
alhaisempi kuin vuonna 2016 (966
juttua).

Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi / Tiedote 2 | 2017

AJANKOHTAISTA
ICC julkaisut
ICC julkaisee yrityksille suunnattuja sopimusmalleja, ohjeita ja suosituksia
kansainvälisen kaupan käytäntöihin.
Näihin voi tutustua osoitteessa icckauppa.fi. ICC-julkaisuiden myynnistä ja
markkinoinnista vastaa Keskuskauppakamarin Palvelu Oy.

UUTTA!
ICC GUIDE TO EXPORT/IMPORT
ICC Guide to Export/Import Global Business
Standards & Strategies -opas on helposti ymmärrettävä avaus kansainväliseen kauppaan
sekä samalla yksityiskohtainen käsikirja myös
vientikaupan asiantuntijoille. Tästä bestselleristä on nyt julkaistu uudistettu 5. painos!

RETENTION OF TITLE: A PRACTICAL ICC
GUIDE TO LEGISLATION IN 37 COUNTRIES
Retention of Title: A practical ICC guide to legislation in 37 countries -julkaisussa on esitelty 37
eri maan omistuksenpidätyslainsäädäntöä. Oppaassa kuvataan näiden maiden oikeudellista
viitekehystä ja sovellettavia säännöksiä omistuksenpidätykseen liittyen, ja se antaa neuvoja
omistuksenpidätyksen käyttöön. Oppaassa on
monia esimerkkilausekkeita, jotka auttavat ymmärtämään eri maiden omistuksenpidätyskäytäntöjä. Uusi, vuonna 2018 ilmestynyt painos.

ICC DIGITAL LIBRARY
Ammattikirjastosi verkossa! ICC:n Digital Library sisältää kattavan kokoelman julkaisuja kolmella eri kanavalla: Dispute Resolution, Trade Finance ja
Incoterms® and Commercial Contracts. Kirjaston käyttäjät saavat rajoittamattoman pääsyn ICC:n julkaisemiin digitaalisiin aineistoihin näillä kolmella
kanavalla. Käyttöoikeuden voi ostaa yksittäiselle kanavalle tai koko kirjastoon. Yhä useampi organisaatio käyttää digitaalista kirjastoa yksittäisten julkaisujen sijasta. Tutustu ja tilaa osoitteesta:
library.iccwbo.org/?AGENT=ICC_FIN

DIGITAL LIBRARYN EDUT
• TEHOKAS HAKUTOIMINTO JULKAISUJEN
NOPEAA LÖYTÄMISTÄ VARTEN

ICC AGENDA 2018
ICC SUOMESSA 2018
- Vientikaupan rahoitus -kiertue syksyllä 2018
- Global Compact Finland Networkin
perustamiskokous 12.10.2018

• KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU
VERRATTUNA TAVALLISTEN KIRJOJEN
OSTOON JA PÄIVITTÄMISEEN:
• PÄIVITETTY TIETO AINA SAATAVILLA
VERKOSSA
• SAATAVILLA MISSÄ VAIN, MILLOIN VAIN

Tapahtumat julkaistaan osoitteessa:
www.icc.fi

TILAUKSET:
www.icckauppa.fi
email: tilaukset@chamber.fi
puh. (09) 4242 6276

ICC EVENTS 2018
www.iccwbo.org

YHTEYSTIEDOT:
www.icc.fi | email: icc@icc.fi

