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ARGENTIINA
Argentiinan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Argentiina on syvässä talouslamassa, jota Covid-19 -kriisi on pahentanut. Sen tulisi panostaa
markkinoiden luottamuksen palauttamiseen paitsi makrotalouden ja rahapolitiikan keinoin, myös
helpottamalla investointeja ja tehostamalla vientiä. Tähän se tarvitsee teollisuustuotantonsa
uudistamista ja maataloustuotantonsa rohkaisemista investointeihin ja vientiin. Tarpeita on
erityisesti infrastruktuurin parantamisessa, digitalisaatiossa ja telekommunikaatiossa, samoin
kiertotaloudessa ja energiasektorilla.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/argentiinan-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

BRASILIA
Brasilian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Brasilia on ainoa maailman TOP10-talous Latinalaisessa Amerikassa, kaikilla mittareilla puolet
Etelä-Amerikasta. Maa on toipumassa koronakriisin lisäksi myös vuosien 2015-2016 lamasta.
Markkinamyönteinen hallitus nousi valtaan 2019 ja jatkaa maan avaamista kv. kilpailulle,
esimerkkinä EU-Mercosur-sopimuksen hyväksyntä. Eläkeuudistuksen jälkeen valtiontalouden
tasapainotus meneillään verouudistuksen, byrokratian purkamisen ja yksityisohjelman avulla,
joiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Elpymisen Brasiliassa ennustetaan tapahtuvan nopeammin
kuin alueen muissa maissa vahvemman teollisen pohjan vuoksi. Yksi maailman suurimmista 5Ghuutokaupoista tulossa keväällä 2021.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/brasilian-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

CHILE
Chilen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
5G-verkon tarjouskilpailu avaa telekommunikaatioalan markkinat suurine, useille sektoreille
ulottuvine mahdollisuuksineen. Perinteisten, suomalaisviejien vahvojen kaivos- ja
metsäsektoreiden normaalinäkymien lisäksi digitalisointimahdollisuudet ja uudenlainen
innovaatioyhteistyö. Kiertotalous ja vihreä vety nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia. Virtuaalisuus on
lisännyt koulutus- ja terveyssektorin kiinnostavuutta.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/chilen-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951

KOLUMBIA
Kolumbian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Kolumbian talous on Latinalaisen
Amerikan 4. suurin Brasilian, Meksikon ja Argentiinan jälkeen. Maan talouskasvu on ollut alueen
voimakkainta 2000-luvulla. Vuonna 2016 solmittu rauhansopimus on vahvistanut taloutta
entisestään. Kuluva vuosi on ollut tiukkojen koronarajoitusten takia vaikea, mutta tulevana vuonna
talouden ennustetaan palautuvan varsin nopeasti. Elpyminen nojaa investointeihin, jotka
kohdistuvat uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä maaseutukehitykseen, ml. kierto- ja
biotalous. Suomalaisyrityksille avautuu mahdollisuuksia hyötyä näistä merkittävästi. Maassa on
selvästi kasvavaa kysyntää suomalaisten yritysten tarjonnalle niin puolustus-, terveys- kuin
koulutussektorillakin.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/kolumbian-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

MEKSIKO
Meksikon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Meksiko on korkeasti teollistunut maa, jossa kriisin jälkeinen sopeutuminen ja toipuminen luovat
suomalaisratkaisuille konkreettista kysyntää. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia tarjota
kilpailukykyisiä ja parhaita käytäntöjä maan ja palvelujen digitalisoimisessa, kyberturvallisuudessa

ja kriittisessä infrastruktuurissa. Myös terveys- ja koulutussektorien uudistaminen tarjoavat
Suomelle mahdollisuuksia. Teollisissa hankkeissa potentiaalia suomalaisyrityksille löytyy i)
energiatuotannossa (smart grids, 5G, uusiutuvat energiat, jätteistä energiaa); ii) kaivosalalla
(kestävät teknologiaratkaisut) sekä iii) ympäristösektorilla (vihreä toipuminen). Maassa on lisäksi
käynnistetty suuria teollisia infrastruktuurihankkeita, joissa ketjutetuilla suomalaisratkaisuilla
potentiaalia mm. uudessa öljynjalostamohankkeessa.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2020
Meksikon talous jatkaa syvässä taantumassa ja uuden pandemia-aallon mahdollisuus pitää arviot
varovaisina. Koronaviruspandemian edettyä arviot ovat pysyneet melko tasaisina: Maailmanpankki
arvioi Meksikon talouden supistuvan 10,5 %, IMF povaa 9 % supistumista. Meksikon keskuspankki
Banxico ennustaa 12,8% supistumista. Varsinaista kasvua odotetaan vasta vuoden 2021
loppupuolelle.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/meksikon-kauppa-ja-talouskatsaus-32020/384951

PANAMA
Panaman markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Palveluihin nojautuvan Panaman talouden kasvu on ollut vakaata viimeiset 30 vuotta. Ennen
pandemiaa talouden ennustettiin kasvavan yli viiden prosentin verran, joka on alueen maista
parhainta luokkaa. Pandemian vaikutuksesta talouden odotetaan supistuvan vuonna 2020 n. 9% ja
kasvavan n. 4 % vuoden 2021 aikana. Pandemiasta huolimatta Panama säilyttänee asemansa
yhtenä globaalin logistiikan solmukohtana Panaman kanavan yhdistäessä valtameret. Investointien
odotetaan virtaavan ja kanavoituvan Panaman kautta jatkossakin.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/panaman-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

PARAGUAY
Paraguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Paraguayn talous on kasvanut jo pitkään hyvää vauhtia. Covid19-kriisi on kuitenkin lisännyt
julkisen velan määrää ja pysäyttänyt kasvun, mutta sen arvioivaan jatkuvan taas vuonna 2021.
Paraguayn haasteita ovat heikko koulutustaso, vaurauden ja vallan epätasainen jakautuminen,
alhainen kotimaisten tulojen mobilisointi, heikko sosiaalijärjestelmä, laajalle levinnyt korruptio,
tuomioistuinlaitoksen puutteet, tehoton hallinto, rikollisuus ja kehittymätön infrastruktuuri. Vähäisten
tulojen vuoksi hallituksella on vaikeuksia investoida infrastruktuurihankkeisiin, mutta toisaalta
Paraguayssa on yksityisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus hyödyntää kansainvälisten
kehityspankkien tarjoamaa rahoitusta. Paraguay houkuttelee investointeja verohelpotuksilla ja
muilla taloudellisilla kannustimilla.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/paraguayn-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

PERU
Perun markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Peru on edelleen yksi suomalaisten
kaivosteknologiafirmojen päämarkkinoista. Koronapandemia on hidastanut tilapäisesti
kaivostuotantoa, jonka odotetaan kuitenkin elpyvän lähikuukausien aikana. Yhdessä hallituksen
elvytystoimien kanssa (18% BKT:sta), kaivossektorin aktivoitumisen uskotaan johtavan jopa 10%
talouskasvuun vuonna 2021. 5G-teknologian tuomat mahdollisuudet kaivosteollisuuden, satamien
ja lentokenttien automatisointiin ovat kiinnostavia suomalaisyrityksille. Toisaalta, pandemia on
jättänyt perulaisille viranomaisille selväksi sen, kuinka tarpeellinen nopea ja läpileikkaava digiloikka
on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi maassa.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/perun-markkinamahdollisuudet-suomalaisyrityksille/384951

URUGUAY
Uruguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille
Uruguay on Etelä-Amerikan poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakain valtio.
Uruguay panostaa business- ja investointimyönteiseen politiikkaan ja on onnistunut
houkuttelemaan maahan suuria kansainvälisiä investointeja. Merkittävin on suomalaisyritys UPM:n
päätös rakentaa maahan toinen, maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Tehdas on tarkoitus
avata vuoden 2022 lopussa. Suomalaisilla yrityksillä on jo valmiiksi vahva asema erityisesti
Uruguayn metsäteollisuuden ekosysteemissä (UPM, Stora-Enso, Kemira, Ponsse ja Mantsinen).
UPM:n uuden sellutehtaan rakentaminen kuten myös sataman ja infrastruktuurin parantamiseen
liittyvät projektit tuovat Uruguayhin useiden suomalaisten yritysten ratkaisuja ja edustajia
projektitoimittajina ja urakoitsijoina (mm. Andritz). Näihin liittyvät infrastruktuurihankkeet, kuten
satama- ja rautatiehanke ja Salto Granden vesivoimala, voivat tuoda mahdollisuuksia suomalaisille
yrityksille.
https://um.fi/edustustojen-raportit/-/asset_publisher/W41AhLdTjdag/content/uruguayn-markkinamahdollisuudetsuomalaisyrityksille/384951

