Uruguay
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
Uruguays ministerium for husdyr, landbrug og fiskeri
Uruguays udenrigsministerium
Danmarks Ambassade i Argentina og Generalkonsulatet i Uruguay
Association de Rural del Uruguay interesseorganisation for det uruguayanske landbrug
Camara de industrias del Uruguay interesseorganisation for den uruguayanske industri

Uruguay - tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser
Eksportrådet har udgivet en oversigt de økonomiske nøgletal for Uruguay inklusive handelen med
Danmark, dog er siden ikke opdateret siden 2014
http://argentina.um.dk/da/eksportraadet/uruguay/oekonomiske-noegletal/
De senest opdaterede nøgletal for Uruguay kan findes hos Economywatch her
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse her

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.
AgroSouth News er et nyhedsmedie om landbruget i Sydamerika
Doing business in Uruguay er en rapport over forretningsmuligheder og –udfordringer i Uruguay,
skrevet af den amerikanske ambassade i Uruguay. Læs rapporten fra 2014 her eller se hele deres
hjemmeside her
Agribusiness sector report The Investment and Export Promotion Agency har juni 2015 udgivet en
rapport over potentialet i den uruguayanske landbrugssektor

Eksportrådet i Uruguay her kan du læse eksportrådets syn på
Uruguay som marked

Markedet lige nu
Uruguays økonomi under nedkøling
Uruguays økonomi ser frem til et år med lunken vækst, skriver analysemediet FocusEconomics. Især de
økonomiske udfordringer i Brasilien og Kina - kombineret med regeringens finanspolitiske
konsolideringsindsats og høj inflation – forventes at begrænse væksten. Rabobank skriver dog, at den
aftagende afhængig af nabolandene i de seneste år kommer til at betyde en lavere negative effekt end
tidligere. Blandt andet forventes den lave vækst i Kina til at påvirke Uruguay i mindre grad fordi
priserne på landbrugsprodukter – som udgør Uruguays primære eksportvarer - ikke forventes at falde
ligeså meget som priserne på olie og metaller – som Uruguay importerer. Rabobank skriver også, at
Uruguays økonomi er under 'afkøling', efter år med høj vækst, fordi både eksport og indenlandsk
efterspørgsel er aftagende. Læs mere fra Rabobank her og FocusEconomics her.
Oversvømmelser i april skader landbruget og landets økonomi
Den nylige ekstremregn og oversvømmelser i april har ramt landbruget hårdt på grund af de
omfattende ødelæggelser på tværs af sektoren, hvilket blandt andet er gået ud over en stor del af den
høst, som landet lever af at eksportere, og som derfor kommer til at have signifikant økonomisk
betydning. Læs mere om oversvømmelserne her og her.
Fremgang i forhandlingerne om handelsaftalen mellem MERCOSUR og EU
Den bilaterale frihandelsaftale mellem EU og MERCOSUR (handelsblokken bestående af Argentina,
Brasilien, Paraguay og Uruguay) der har været på forhandlingsbordet siden 1999 er nu nået et skridt
videre. EU-handelskommissær Cecilia Malmström og Rodolfo Nin Novoa (udenrigsministeren i
Uruguay, som i øjeblikket har formandskabet MERCOSUR), nåede den 8. april 2016 til enighed om de
næste skridt i forhandlingerne om handelsaftalen mellem de to blokke. I starten af maj vil EU og
MERCOSUR udveksle forslag, der skal præcisere vilkårene for gensidige åbenhed over for hinandens
varer og tjenesteydelser. Mødet resulterede også i vedtagelsen af en plan for forhandlinger i resten af
året, skriver EU-Kommissionen.

Siden er senest opdateret 25. april 2016.

