Litauen
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
Litauns landbrugsministerium http://www.zum.lt/index.php?1255874651
Litauens udenrigsministerium https://www.urm.lt/default/en/
Danmarks Ambassade i Litauen http://litauen.um.dk/
Dansk Industri i Bruxelles varetager DI medlemmernes interesser i europæiske spørgsmål
http://di.dk/Marked/drivvirksomhediEU/faaindflydelseiEU/Pages/BrugDIiBruxelles.aspx
Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania er en uafhængig interesseorganisation for
landmænd http://www.zur.lt/index.php?1258747950
Lithuanian Farmers’ Union er en uafhængig organisation/netværk for landbrugs- og fødevarebranchen
http://lus.lt/en/
Lithuanian Business Confederation Litauens største erhvervsorganisation http://www.lvk.lt/en
AgroWEB er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her: http://www.agrowebcee.net/ og Litauens side under AgroWEB
findes her: http://www.agrowebcee.net/awlt/

Litauen - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det litauiske marked, inkl. et
overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her:
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Litauen.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/lt_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=000121&database=valid&search_type=link&lang=eng&format_name=@ESPRF

Markedet lige nu
Litauens økonomi – den hurtigst voksende i den baltiske region
De baltiske lande oplever alle lav efterspørgsel på varer fra udlandet, hvilket bremser væksten.
Samtidigt er inflationen historisk lav og de har en hastig stigning i reallønnen (som stiger 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.
Litauen er dog den hastigst voksende økonomi i regionen, primært fordi landet står stærkere i den
internationale konkurrence, hvilket bidrager til et større privatforbrug og flere investeringer. Landet
har den højeste BNP per indbygger i regionen og EU Kommissionen forventer at landet kommer til at
have unionens næsthøjeste stigning i BNP frem til 2016, kun overgået af Irland.
Selvom der er en generel stigning i indkomstniveauet, gælder dette dog ikke for landbrugssektoren. Da
manglen på højere uddannet arbejdskraft er stigende i forhold til manglen på ufaglærte og kortere
uddannede, presses lønningerne på førstnævnte hurtigere højt op og skaber dermed en større
lønforskel for fag- og ufaglærte. Dette mærkes også i landbruget, hvor indkomstudviklingen ifølge
Europa Kommissionens seneste tal fra januar 2015, stadig er aftagende og overhales af andre sektorer.
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.
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