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Brasilia:
nouseva talous

- 5. suurin maa pinta-alaltaan
(8.5.milj. km2)
- 5. suurin maa asukasluvultaan
(206 milj.)
- 9. suurin kansantalous
(BKT n. 2050 mrd USD, 2017)

- Suunnattomat luonnonvarat
(kaivannaiset, maatalous),
ml. suuret merenalaiset öljy-
varannot

- Monipuolinen teollinen pohja,
dynaaminen ja kehittynyt
yksityinen sektori, hyvin struktu-
roitu julkinen sektori

1.9.2018 Suomen suurlähetystö Brasília



Keskeisiä heikkouksia
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• Kotimaisen tuotannon suojaaminen ja korkea epäsuoraverotus 
tuotteiden hinnoissa. : 

• Keskimääräinen tulli 14 %. Tulli % riippuu tuote kohtaisesta 
luokituksesta. 

• Muita veroja keratään myos kotimaisisti tuotteista 50-65 %.

• Doing business -selvityksessä 2017 sijoitus 123. kaikkiaan 190:stä. 

• Byrokratia
• Monimutkainen verolainsäädäntö
=> Ratkaisu- hyvä edustaja hoitaa 85 % vaikeuksista 

• Julkisen talouden alijäämä

• Korruptiotutkinnat laajentuneet Petrobras-yhtiöstä useisiin firmoihin, 
poliittisen eliitin keskeinen rooli



• Vahvaa kasvua tietyillä sektoreilla (paperi & sellu, elintarviketeollisuus, 
televiestintä, koulutus, terveys)

• Korruption kitkemiseen tartuttu vahvasti 

• Uudistusohjelma saatu alkuun

• Valtion menoille luotu katto perustuslainliitteellä 2017
• Työlainsäädäännön uudistus 2017 – työvoimakulut laskevat 

• Talous kääntynyt kasvuun. Vuoden 2018 ennuste n. +1.8  % ja 2019 
ennuste 2,5 % 

• Riski- jatkuuko vastuullinen talouspolitiikka 10/2018 vaalien jälkeen ?

Brasilian vahvuudet tukevat elpymistä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
?



Kiitos!

Brasilian talous on kääntynyt 
kasvuun ja inflaatio on kurissa



Mutta julkisen talouden tasapainottaminen 
vaatii eläkereformin 



Mahdollisuudet terveyssektorilla
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Laboratorio
diagnostiikka

• Diagnostisen terveyssektorin
liikevaihto kohosi 7 mrd USD. 
Ennusteiden mukaan
diagnostisien testien kysyntä
yli kaksinkertaistuu vuoteen
2030 mennessä. Useat
laboratoriot ovat
julkistaneet
kasvusuunnitelmia ja tulevia
investointeja uusiin sekä jo 
olemassa oleviin yksikköihin. 

Terveysteknologia
Brasilia on terveysteknologian suurin

markkina Etelä-Amerikassa. Brasilia on 
sekä merkittävä valmistaja, että

laitteiden tuoja, kysynnän keskittyessä
laboratorio laitteisiin, implantteihin, 

hammaslääkäri laitteisiin ja 
radiologian tai  diagnostisen

mallintamisen laitteisiin. 



Mahdollisuuden kaivosteollisuudessa
Vale 

Yksi maailman suurimmista kaivosyrityksistä, 
suurin rautamalmin ja nikkelin tuottaja, vastaa
yksin 70-80% koko Brasilian kaivossektorista.

CAPEX on laskenut, mutta ylläpitobudjetti pysyy
vakiona ja korvausbudjettia kasvatetaan.

Investoinnit kasvusssa

Kaivosyhtioiden uusia investointihankkeita on 
valmistelussa enemmän v 2018-2020 kuin 2016-
2017

Vale’s Inventments, BI USD/y

Kontaktihenkilö Brasiliassa:

Matti Landin, Trade Commissioner
matti.landin@businessfinland.fi

mailto:matti.landin@businessfinland.fi


Energiantuotantoon suunnitellaan suuria 
investointeja 
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• Klabin päättää uudesta 2 
Miljardin USD Sellu- ja kartonki-
investoinnista 4Q/2018

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-de-Expansao-de-Energia-2026

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-de-Expansao-de-Energia-2026&data=01|01|kent.westergard@wartsila.com|53a1c61a90fe435d227908d602fe24b3|37155b7b4b0e488cb3fee84c1d1b7f85|0&sdata=MyACNgH66/sGmqyeWRQEPFRjanDz%2B17F3PgU6d4A5So%3D&reserved=0


Paperi ja sellu
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• Klabin päättää uudesta 2 
Miljardin USD Sellu- ja kartonki-
investoinnista 4Q/2018



Telekommunikaatio investoinnit kattavuuden 
laajentamiseen ja uusiin palveluihin
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• LTE Investoinint jatkuvat

• Vivo 7,5 B USD (2017-2019) LTE ja valokaapeliverkko
• TIM Brazil 3,9 B USD (2016-2018) LTE
• Claro USD 2,66 B USD  (2015-2019) LTE ja valokaapeliverkko
• Oi 1 B USD (2016-2020) LTE ja valokaapeliverkko

• IOT/ Bid data Investoinnit käynnistymässä
• Älykaskaupunki
• Terveys
• Teollisuus
• Maatalous 

Kontaktihenkilö Brasiliassa: Matti Landin, Trade Commissioner
matti.landin@businessfinland.fi

mailto:matti.landin@businessfinland.fi


• Suomen johtava kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Kaupan 
vuosittainen kokonaisarvo n. 0.8 mrd euroa

• Yli 50 suomalaista tytäryritystä, työllistävät 10 000 brasilialaista, liikevaihto 
2,4 mrd euroa

• Talous kääntynyt kasvuun. Vuoden 2018 ennuste n. +1.8  % ja 2019 ennuste 
2,5 % 

• Riski- jatkuuko vastuullinen talouspolitiikka 10/2018 vaalien jälkeen ?

• Investoinnit jatkuvat telekommunikaatiossa, yksityisessä 
terveydenhuollossa  ja puunjalostuksessa. Investoinnit käynnistymassä
uudestaan myos toisilla suomalaisille tärkeillä sektoreilla erityisesti 
Energian tuotannossa  ja rajoitetummin kaivosteollisuudessa

Yhteenveto



Kiitos!
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