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UUDISTUVA ICC100
Toukokuussa ICC:n uutena pääsihteerinä aloittanut australialainen
John Denton kertoi syyskuussa Berliinissä ICC Europe -ryhmän kokouksessa tavoitteistaan uudistaa ICC:n toimintaa ja selkeyttää sen
vaikuttamis- ja itsesääntelyagendaa. Pääsihteeri Denton korosti
ICC:n kasvavaa roolia toimivan, sääntöpohjaisen avoimen kaupankäynnin, terveen kilpailun ja kestävän kasvun puolestapuhujana.
Aktiivisen edunvalvonnan ohella tarvitaan proaktiivista itsesääntelyä osana tervettä kansainvälistä kilpailua. Dentonin mukaan
ICC:n täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta on sen missio vähintään
yhtä tärkeä kuin se oli muutaman eurooppalaisen ja amerikkalaisen
liikemiehen perustaessa ICC:n vuonna 1919 vastineeksi maailman
politiikan epävakauteen.

Talous
John Denton ja Timo Vuori

Brexit

Yritysvastuu

ICC:n mielestä Britannian ja EU:n
on syytä sopia eron ehdoista tavalla, joka varmistaa jatkossakin kitkattoman kaupan näiden kesken.
Kansainvälisen kaupan kannalta
Britannian mukanaolo EU:n tulliliitossa ja sisämarkkinoilla olisi järkevintä. ICC suosittaa myös Britannialle mahdollisimman pitkää 5-10
vuoden siirtymäkautta, jotta Brexitin aiheuttamat haitat globaaleille
hankinta-, tuotanto- ja jakeluketjuille jäisivät pieniksi ja yrityksillä
sopeutumisaika riittäväksi. Mikäli
EU:n ja Britannian erosopimus jää
syntymättä, lakkaa Britannian erityisasema EU:ssa välittömästi
29.3.2019 eli kauppaa käydään samoilla WTO-ehdoilla kuin Venäjän
kanssa. Suurimpina kärsijöinä olisivat kansainväliset yritykset.

Liiketoiminnan edelläkävijyys on
yhä useamman yrityksen strategisena tavoitteena, totesi Helsingissä 12.10.2018 vieraillut YK:n Global Compact -aloitteen johtaja,
tanskalainen Lise Kingo, jolla on
vuosien kokemus Novo Nordisk
-yhtiön johtotehtävistä. Yritysten
yhteiskunnallisen merkityksen ja
vaikuttavuuden mittaaminen on
edelläkävijäyritysten olennainen
liiketoiminnan ohjaus- ja seurantakeino. Esimerkiksi Novo Nordisk
pyrkii jo ennakoimaan uudistamalla yrityksen seurantaindikaattoreita.
Yhä useampi suomalainenkin yritys
hyödyntää YK:n SGD-tavoitteita liiketoiminnan yhteiskunnallisen jalanjäljen määrittelemiseksi.

Lise Kingo

Kansainvälisen Ifo World Economic Surveyn ja Ifo Economic Climate Euro Area -suhdannekyselyn
tulosten mukaan talousodotukset
ovat muuttuneet aiempaa pessimistisemmiksi. Maailmantalouden Ifo-indikaattori tippui +2.9:sta
-2.2:een. Euroalueen Ifo-indikaattori laski 19.6:sta 6.6:een. Molemmat
ovat heikoimmat tulokset sitten
vuoden 2011. Suhdanneodotukset seuraavien kuuden kuukauden
osalta notkahtivat niin maailmantaloudessa (-15.7) kuin myös Euroalueella (-14.3), mikä voi ennakoida maailman talouden ohittaneen
suhdannehuippunsa. Ifon pitkän
ajan suhdanneluvut tukevat tätä
johtopäätöstä.

Timo Vuori,
maajohtaja
ICC Suomi

Maailmantaloudessa kiivain kasvu vaikuttaa olevan ohitse, mutta epävarmuus markkinoilla on
kasvussa. Presidentti Trumpin
toimet pitävät kauppakumppaneita varpaillaan. Kiina on kauppasodassa ja EU pelkää yhä autotulleja. Brexit vaikeuttaa EU:n
sisäistä kehitystä, vaikka komissio urhoollisesti avaa kauppasopimuksille markkinoita Kanadaan, Japaniin, Vietnamiin ja
kohta myös Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Monenkeskisen kauppajärjestelmän WTO:n
toimivuutta koetellaan eri tavoin. Venäjän kauppaa rasittavat sanktiot ja ruplan heilunta
eikä Iranin 82 miljoonan markkinatkaan enää vaikuta houkuttelevilta, koska maksuliikenne
on mahdotonta. Eipä ole ihme,
että toimivan kauppapolitiikan
tärkeys yritysjohtajien silmissä
on kasvanut. Onneksi Suomessa
laajasti, yli puoluerajojen kannatetaan avointa sääntöpohjaista kaup-paa, tervettä kilpailu
ja markkinataloutta. Ja onneksi
Suomi EU:ssa hyötyy maailman
isoimmista sisämarkkinoista
ja EU:n aktiivisesta kauppapolitiikasta. Näiden edistäminen
kuuluu Suomen EU-puheenjohtajuuden kärkihankkeisiin
– ehdottomasti. Se on selvä.
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Kauppa ja
investoinnit
TRADE DIALOGUE. Toimivaa
avointa kaupankäyntiä edistävä
WTO-kauppajärjestelmä saa yhä
vahvaa tukea yrityselämältä maailmanlaajuisesti, mutta kaipaa
myös uudistamista. Tätä myönteistä kehitystä vahvistaakseen
Maailman kauppajärjestö WTO ja
ICC ovat käynnistäneet yhteisen
sidosryhmädialogin Global Dialogue on Trade, jossa avoimessa sidosryhmädialogissa julkisten
ja yksitysten toimijoiden kesken
sparrataan keinosta kehittää maailman kauppaa ja sen sääntelyä.
WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedo ja ICC:n pääsihteeri John
Denton esittelivät hanketta poliittisille päättäjille ja vaikuttajille Maailman Pankin vuosikokouksessa lokakuussa Indonesiassa.
www.globaldialogueontrade.org.

ICC Nordic -kokous

Kauppakamarit
WORLD CHAMBERS CONGRESS
2019. Lähes 1 000 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.
Lisätietoja: timo.vuori@icc.fi.
POHJOISMAAT. Vuosittainen ICC
Nordic -kokous kokosi Kööpenhaminaan Suomen, Ruotsin, Tanskan
ja Norjan ICC-edustajat keskustelemaan ajankohtaisista kansainvälisestä kauppaa ja ICC-yhteistyötä
koskevista asioista. Kaikissa Pohjoismaissa on viitteitä populismista ja nationalismista, joka voi ilmetä vapaakaupan ja globalisaation
vastustamisena. Tästä syystä pidettiin tärkeänä ICC:n työtä näiden
teemojen puolesta puhujana. Keskustelussa nousi esille tarve myös
vahvistaa pohjoismaisten pankkien
yhteistyötä kaupan rahoituksen digitalisaatioon liittyvissä ICC-hankkeissa.

Teollis- ja tekijänToimitus ja
oikeudet
sopimukset
INNOVAATIOT. ICC on julkistanut
The Importance of Fostering Incremental Innovation -suosituksen,
jossa käydään lävitse innovaatioiden ja IPR:n merkitystä menestyksekkään liiketoiminnan tukena.
Suositus on tarkoitettu erityisesti
kehittyvien markkinoiden yrityksille, joille innovaatio- ja IPR-politiikan
merkitys yritystasolla ei ole itsestäänselvyys. Kannanotto on julkaistu osoitteessa: www.icccwbo.org.

Markkinointi ja
mainonta

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. Uusien ehtojen esittely
tapahtuu syksyllä 2019.

FORCE MAJEURE. ICC on julkaissut päivitetyn version ICC Force
Majeure and Hardship käytännön
oppaasta, jossa annetaan suosituksia ylivoimaisen esteen määrittelystä kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Jos asiasta ei ole kaupan
osapuolten kesken erikseen sovittu, voivat kirjavat kansalliset lait
aiheuttaa yllätyksiä kauppakumppaneille. Opasta voi tila ICC-verkkokaupasta.

Yritysvastuu
GLOBAL COMPACT. Syyskuussa
suomalaiset Global Compact -yritykset päättivät YK:n kansainvälisen
suosituksen pohjalta perustaa Suomeen Global Compact Network
Finland -verkoston, joka kokoaa
yhteistyöhön tähän YK-aloitteeseen jo sitoutuneet 63 suomalaista yritystä sekä mahdollisista muita
toimijoita. UPM:n tiloissa pidetyssä
perustamistilaisuudessa puhunut
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen rohkaisi suomalaisia yrityksiä entistä
vahvemmin tuomaan ulkoisessa
viestinnässään esille yritysten hyviä toimia esimerkiksi YK:n SDG-tavoitteiden edistämisessä. Perustamiskokouksessa uuden verkoston
puheenjohtajaksi valittiin Sami
Lundgren (UPM) ja hallitukseen
Karoliina Loikkanen (Cargotec),
Timo Kolehmainen (Nokia), Birgitta Selonen (Partia), Niina Niemelä (Fiskars) ja Jaana Tyynismaa
(Ramboll). Tavoitteena on luoda
Suomeen kevyt ja toimiva, nykyisiä
CSR-verkostoja hyödyntävä malli,
jossa myös Global Compact -asiat
ovat esillä.

PELISÄÄNNÖT. ICC on uudistanut mainonnan ja markkinoinnin
kansainväliset säännöt, jotka ovat
maailmaalaajuisesti alan itsesääntelyn perustana. Uusissa säännöissä keskeiset muutokset koskevat
digitalisuutta osana markkinointia
ja mainontaa. ICC Advertising and
Marketing Communications Codes tullaan kääntämään myös suomeksi ja ottamaan osaksi kansallista
itsesääntelyä keväällä 2019. Keskuskauppakamari järjestää asiaa käsittelevän esittelytilaisuuden.
Ukomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen
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Jenni Lukander, Petri Taivalkoski ja Anna-Maria Tamminen

Tietoyhteiskunta
TEKOÄLY. ICC on valmistelemassa
näkemystä tekoälystä. ICC Policy
Statement on Artificial Intelligence kannanoton tavoitteena on hahmottaa se laaja yhteiskunnallinen
kokonaisuus, missä tekoäly jatkossa tulee olemaan keskeisessä roolissa. Samoin siinä esitetään erilaisia
hyötyjä ja haasteita, joihin yksittäiset toimijat sekä yhteiskunta kokonaisuudessaan saa varautua. ICC:n
kannanotto sisältää myös suosituksia tekoälyn mahdollista sääntelyä
silmällä pitäen. Kannanotto vahvistettaneen vielä kuluvan vuoden aikana.

Kilpailu
USA & EU. ICC Competition Commission piti kokouksensa syyskuussa New Yorkissa, jossa perehdyttiin
USA:n kilpailupolitiikan trendeihin.
USA:n viranomaiset ovat uudelleenarvioimassa kilpailu- ja kuluttajapolitikan keinoja edistää tervettä
ja avointa kilpailua sekä vahvistaa
kuluttajan asemaa markkinatoimijana. Uusia linjauksia ja painotuksia
on odotettavissa vuonna 2019. ICC
valmistelee parhaillaan yrityksille
erilaisia suosituksia ja toolkit-tyylisiä ohjeita. ICC-edustajat tapaavat

11.12.2018 EU:n kilpailuviranomaisia Brysselissä, missä yhteydessä
on tarkoitus julkistaa EU Anti-Trust
Proceedings -suositus.

Verotus
DIGIVEROT. ICC:n mukaan digitaalisten palveluiden verotuksesta syntyy melkoinen tilkkutäkki, kun eri
maat sorvaavat omia digiverojaan.
ICC suosittelee, että kaikki toimenpiteet kehitetään kansainvälisten
verosääntöjen perusteella ja pyrittäisiin yhdenmukaistamaan maailmanlaajuisia toimia. Tästä syystä ICC
on kutsunut koolle julkisten ja yksityisten toimijoiden asiantuntijaryhmän edistämään yhteistä tavoitetta
vähentää yritysten verotaakkaa ja
samalla helpottaa maakohtaisten
verojen keräämistä. Tavoitteena on
laatia yhteinen tiekartta tulevia verolinjauksia ja kansallista sääntelyä
varten.

Riitojenratkaisu

Rahoitus

UUDET KASVOT. Riidanratkaisuun
välimiehiä nimeävän ja näiden toimintaa valvovan ICC:n välitystuomioistuimen (ICC International
Court of Arbitration) uutena suomalaisjäsenenä on aloittanut 1.7.2018
alkaen asianajaja Petri Taivalkoski (Roshier). Samalla asianajaja
Anna-Maria Tamminen (Hannes
Snellman) on valittu välitystuomioistuimen varajäseneksi. Kuusi vuotta
välitystuomioistuimen jäsenenä toiminut Carita Wallgren-Lindholm on
taas valittu kansainvälisen riidanratkaisun sääntöjä ja käytäntöjä kehittävän ICC Arbitration Commission
puheenjohtajana ja Nokian johtaja
Jenni Lukander sen varapuheenjohtajana. Suomessa ICC Arbitration-ryhmän puheenjohtajana on
aloittanut Taivalkosken jälkeen asianajaja Marko Hentunen (Castren
& Snellman). Suomella on nyt historiallisen vahva edustus ICC:n
avainpesteillä, mikä edistää myös
Suomen toimia kehittää Suomesta
kansainvälisen riidanratkaisun johtavaa maata.

DIGITAL TRADE FINANCE. ICC
on käynnistänyt kansainvälisen
asiantuntijavalmistelutyön, jossa
käydään lävitse digitalisuuden vaikutuksia kaupan rahoitukseen, sen
hallintaan ja sitä koskeviin instrumentteihin. Jo tähän mennessä on
todettu, ettei ICC Banking Payment
Obligation -suositusta ole tarvetta
uudistaa, vaan arvioida laajemmin
tilannetta ja mahdollisesti tarvittavia uusia suosituksia. Yksittäisinä
toimina esimerkiksi sähköisten asiakirjojen hyödyntämistä perinteisissä
prosesseissa pyritään edistämään
uudistamalla ICC eUCP-ohjeita.
Suomessa vientiyritykset ja pankit
ovat myös käyneet keskusteluja ICC
Trade Finance -ryhmässä keinoista
edistää digitaalisuutta kaupan rahoituksessa. Tavoitteena on vaikuttaa myös aktiivisesti ICC:n kansainvälisiin toimiin asiassa.

ICC SUOMESSA. ICC:n riidanratkaisupalveluiden tilastot vuodelta
2017 osoittavat, että 7 suomalaista osapuolta oli mukana vuoden
aikana ratkaistuissa ICC:n välimiesmenettelyissä – 3 kantajana ja 4
vastaajana. Suomi ei ollut vuoden
aikana kertaakaan ICC-menettelyssä käsittelypaikka, mikä korostaa
Suomen lainsäädännön uudistamistarvetta. Suomalainen nimettiin
3 kertaa välimieheksi ICC-menettelyissä. Luvut ovat poikkeuksellisen
pieniä ottaen huomioon, että vuonna 2017 käynnistettiin 810 uutta
ICC-juttua.

RAHOITUSKIERTUE. Kesäkuussa
2018 julkaistu Finnveran, Keskuskauppakamarin ja ICC:n yhdessä
tilaama Vientikaupan rahoitusbarometri 2018 osoitti vientiyritysten
osaamisessa merkittäviä puutteita.
Syksyn aikana eri puolilla Suomea
on Kauppakamarit yhdessä Finnveran ja pankkien sekä luottovakuuttajien kanssa järjestäneet Vientikaupan rahoituspäiviä. Erityisesti
pk-ja mid cap -vientiyritysten rahoitusosaamisen vahvistamiseksi toteutetulla rahoituskiertueella ovat
mukana pankeista Danske Bank,
Handelsbanken, Nordea ja OP sekä
luottovakuuttajat Atradius, Coface,
Euler Hermes ja Tryg Garanti. Kiertue jatkuu vuonna 2019 ja siitä saa
lisätietoja alueelliselta kauppakamarilta.

WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedo ja ICC:n pääsihteeri John Denton
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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 Force Majeur and Hardship 2018
ICC Model Contract Consortium Agreement 2016
International Documentary Credit Disputes 2016
Mediation Practice 2016
AGREED! Negotiation/mediation in the 21st century
Addressing Issues of Corruption in Commercial and
Investment Arbitration
2016 ICC Dispute Resolution Bulletin Package

ICC ACADEMY
ICC Academy tarjoaa laajan valikoiman erikoistuneita e-learning-kursseja ja
online-sertifikaatteja kansainvälisen kaupan ammattilaisille ympäri maailmaa. Se on osa Kansainvälistä kauppakamaria, jolla on lähes 100 vuoden
kokemus kaupallisten sääntöjen ja standardien määrittelemisestä kansainvälisen kaupan tukemiseksi. Kurssimme ja tutkimuksemme ovat suunnitelleet johtavat kaupan, toimitusten, rahoituksen ja muun alan asiantuntijat,
jotka toimivat ICC-verkostossa. Lisätiedot: icc.academy.

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

ICC AGENDA 2019
ICC SUOMESSA 2019
ICC Trade Finance -päivä
ICC Incoterms 2020 -päivä
ICC Markkinointisäännöt -päivä
Koulutustapahtumat ja ajat osoitteessa: www.icc.fi
ICC EVENTS 2019
ICC World Chambers Congress 12–14.6.2019 |
Rio de Janeiro
www.iccwbo.org

• TEHOKAS HAKUTOIMINTO JULKAISUJEN
NOPEAA LÖYTÄMISTÄ VARTEN
• KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU
VERRATTUNA TAVALLISTEN KIRJOJEN
OSTOON JA PÄIVITTÄMISEEN:
• PÄIVITETTY TIETO AINA SAATAVILLA
VERKOSSA
• SAATAVILLA MISSÄ VAIN, MILLOIN VAIN
TILAUKSET:
www.icckauppa.fi
email: tilaukset@chamber.fi
puh. (09) 4242 6239
YHTEYSTIEDOT:
www.icc.fi | email: icc@icc.fi

