OPORTUNITATS DE MERCAT:
PER QUÈ BIELORÚSSIA?

Bielorússia és un país situat a Europa Central amb una població de 9.504.704 habitants. La
seva capital és Minsk i és el major centre industrial de Bielorrússia.
Aquest país manté una important estructura industrial i una agricultura desenvolupada.
Les seves principals importacions des d'Espanya són els productes hortofrutícoles, la
tecnologia industrial i els automòbils.
Els sectors prioritaris són la indústria farmacèutica, la biotecnologia, la nanotecnologia i els
nanomaterials, l’alta tecnologia, la indústria química i petroquímica, la indústria mecànica i
béns d'equip, els transports i infraestructures de transports, l’enginyeria civil, els materials
de construcció, el sector agrícola, la indústria alimentària, les tecnologies de la informació i
el turisme.

PER QUÈ LETÒNIA?

Letònia és un país situat al nord d'Europa amb una població d'1.950.116 habitants.
Pertany a la UE des de 2004 i fomenta activament la inversió estrangera. Fins i tot
tractant-se d'un país petit, compta amb moltes oportunitats per a les empreses
espanyoles.
La seva economia està basada en l'agricultura, la indústria tèxtil i la siderúrgia, encara que
actualment el turisme és una important font d'ingressos.
El PIB de l'any 2016 va créixer un 2% i es preveu un creixement del 3% en els següents
anys.
S’identifiquen diversos sectors favorables per rebre inversió estrangera: la indústria
metal·lomecànica i enginyeria, el sector de la fusta, les tecnologies de la informació i
serveis a empreses, el transport i la logística, les tecnologies verdes, les ciències de la
salut, els serveis per a la salut i el sector alimentari.

PER QUÈ LITUÀNIA?

Lituània és un país situat al nord d'Europa amb una població de 2.847.904 habitants.
En aquest país, és molt important l'agricultura ja que 1/5 part de la població activa es
dedica a ella. També en destaca la ramaderia.
Va adoptar l'euro al gener de 2015 i des de llavors, la seva economia s'ha anat recuperant
a causa de l'increment d'exportacions i la captació de fluxos creixents de IED.
Està dividit en quatre zones econòmiques: Lituània Est té un sector industrial diversificat
en expansió, la zona Sud posseeix la meitat de recursos energètics i aquàtics i té
metal·lúrgiques, manufactures i alimentàries, el Nord de Lituània és una important zona
grangera i per últim, la zona Oest és coneguda per les drassanes, la reparació de vaixells i
la pesca.

