Estland
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Estlands landbrugsministerium http://www.agri.ee/en
Estlands udenrigsministerium http://vm.ee/en
Danmarks Ambassade i Estland http://estland.um.dk/da
Dansk Industri i Bruxelles varetager DI medlemmernes interesser i europæiske spørgsmål
http://di.dk/Marked/drivvirksomhediEU/faaindflydelseiEU/Pages/BrugDIiBruxelles.aspx
The Estonian Chamber of Commerce and Industry er Estlands største erhvervsorganisation
http://www.koda.ee/en/
The Estonian Chamber of Agriculture and Commerce er en estisk interesseorganisation for
landbrugssektoren http://epkk.ee/en/
Estonian Investment Agency (EIA) er et statsligt organ hvis funktion er at fremme udenlandske
investeringer og bistå internationale virksomheder i at finde forretningsmuligheder i Estland
http://www.investinestonia.com/en/
The Danish-Estonian Chamber of Commerce er en interesseorganisation for dansk-estiske økonomiske
relationer http://www.decc.ee/
Andre nyttige links: Estonian Agricultural and Rural Advisory Service har samlet en længere liste af
relevante links til private og offentlige organisationer, institutioner, foreninger m.m. inden for
landbrugs- og fødevareområdet http://www.pikk.ee/en/for-information/useful-links#.VdcS3vntkeA

Estland - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det estiske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her:
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Estland.PDF

EU Kommissionen sammenfatter årligt en lang række nøgletal og tendenser omkring den generelle
økonomi og udviklingen på landbrugsområdet for hvert medlemsland. Find den seneste her:
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/ee_en.pdf

Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse her:
https://www.lf.dk/Tal_og_Analyser/Fodevareklyngens_udenrigshandel.aspx

Anden relevant information
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt internationale
traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse om
bestemmelserne på hvert enkelt område, tryk blot på plusset nederst i hver sektion.
http://faolex.fao.org/cgibin/faolex.exe?rec_id=000071&database=valid&search_type=link&lang=eng&format_name=@ESPRF
Doing business in Estonia konsulentvirksomheden PwC har udgivet en guide for dem, der ønsker at
gøre forretning i Estland
http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/doing_business_2015_veebi.pdf

Markedet lige nu
Estlands økonomi – højere indkomst, men ikke for landbruget
De baltiske lande oplever alle lav efterspørgsel på varer fra udlandet, hvilket bremser væksten.
Samtidigt er inflationen lav og der er en hastig stigning i reallønnen (som øges hurtigere end
produktiviteten), hvilket betyder, at de er i stand til at holde en positiv – om end lav – vækst gennem et
øget privatforbrug. Det kommer til at have betydning fremadrettet hvordan forholdet til Rusland
udvikler sig.
Estland har oplevet Baltikums største nedgang i eksporten til Rusland. Til gengæld er eksporten steget
til både Eurozonen og de nordiske lande. Den lave vækst skyldes dog heller ikke kun effekten af
russiske importrestriktioner. Estland har også haft regionens kraftigste fald i investeringer i fast kapital,
hvilket været den primære årsag til udviklingen. Ifølge den tyske interesseorganisation for
landbrugsmaskiner, VDMA, har der været en nedgang på godt 30 % i antallet af nye
traktorregistreringer i 2014 i forhold til 2013.
Selvom der er en generel stigning i lønniveauet, tegner der sig dog et lidt andet billede for
landbrugssektoren. Da manglen på højere uddannet arbejdskraft er stigende i forhold til manglen på
ufaglærte og kortere uddannede, presses lønningerne på førstnævnte op og skaber dermed en større
lønforskel for fag- og ufaglærte. Dette mærkes også i landbruget, hvor lønudviklingen ifølge Europa
Kommissionens seneste tal fra januar 2015, stadig er aftagende og overhales af andre sektorer.
Dårlige tider for de estiske mælkeproducenter
Ruslands boykot af vestlige fødevarer, lave oliepriser og ophøret af mælkekvoter presser den estiske
mejerisektor, skriver Landbrugsavisen. Det forventes, at en stor del af mælkeproduktionen vil blive
nedlagt i landet. Læs mere her: http://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/m%C3%A6lkeproducenter-iestland-bukker-under-krisen

Litauen søger yderligere støtte efter russisk boykot
Allerede inden ophøret af mælkekvoterne, var mejerisektoren presset i Baltikum grundet det russiske
boykot. Den 25. august søgte Baltiske landbrugsorganisationer samlet om støtte til tabet i
mejerisektoren som følger af den russiske embargo, skriver Litauens landbrugsministerium.
Siden er senest opdateret 09.09-2015

