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Slut dette aar formodes det at Ecuador og EU afslutter forhandlinger om en Frihandelsaftale
der vil betyde at mange Produkter vil gaa toldfrit ind I EU.
Den 16 april dette år blev det nordlige kystomraade i Ecuador udsat for et jordskaelv paa 7.8
paa Richter skalaen der betoed mange draebte og uendeligt mange konstruktioner blev
jaevnet med jorden. I Pedernales 60%, Portoviejo 50%, Manta 45% bare for at naevne nogle af
kystbyerne. Genopbygningsarbejdet beregnes til at koste omkring 4 Tusinder Millioner Dollars
og vil tage nogle aar.
Regeringen med dette for oeje, har netop vedtaget en genopbygningslov for Provinserne
Manabi og Esmeraldas hvor nye produktive investeringer, der foretages i disse 2 provinser,
indenfor de naeste 3 aar er fritaget for firma og udbytte skat de foerste 5 aar efter at
investeringen begynder at give udbytte.
Eventuelle intereserede i at investere i svineproduktion, kvaeg eller lanbrugsaktivitet kan jo
idag faa stoette fra IFU via deres nye “AgroBusiness” fond og eventuelt samarbejde med lokal
partner, saa man boer ikke glemme dette hvis man har interesse i at uddybe mulighederne for
investering i Ecuador og specielt i Manabi og Esmeraldas.

Om Eucuador
I Danmark hører man ikke meget om Ecuador. Et lille land i Syd-Amerika. Kendt for øerne
“Galapagos”. 272,045 km2. Befolkning: 14´000,000, Hovedstad: Quito, Moent: USD.
Landet deles op i 3 regioner: Kystomraadet, Andesbjergene og Amazonas. Der er ingen Dansk
Ambassade i landet.
Ecuador er et decideret landbrugs- Fiskeri- Frugt- Kvaeg- og Grise land. Man dyrker bl.a. Ris,
Majs, Cacao, Palmehjerter og blomster til eksport, producerer Tuna og andre fiske conserves
og rejer. Gror bl.a. Ananas, Passionfrugt, bananer, perleloeg, broccoli, vandmeloner, kartofler.
Hvad angaar kvaegindustrien er man idag oppe paa 5´300,000 dyr og blev her i 2016 erklaeret
fri af mund og klovsyge. Hvad angaar Grise produceres der aarligt ca. 117,700 MT hvoraf ca.
60% er fra industrielle farme og 40% fra hus farme. Man har i de sidste aar importeret ca.
16,000 MT fra specielt Chile. Man regner med at forbruget idag er ca. 11.5 kg/aar per
indbygger der er et af de hoejeste i Syd-Amerika.
Koerer man fra kystlandet op i andesbjergene og derfra ned i Amazonas, koerer man faktisk
igennem hele verdens forskellige klimaforhold, grundet hoejde forskellen, der giver sig udtryk
paa hvad man dyrker i de forskellige 3 regioner som landet bestaar af.
Hvad angaar den oekonomiske situation har regeringen igennem de sidste 8 aar benyttet sig af
de hoeje oliepriser til bl.a. at forbedre hele vej nettet i landet men desvaerre ikke til at
promovere bedre og mere moderne teknologi i landbruget, fiskeriet, frugt og kvaeg
produktionerne specielt med eksport for oeje. Man er idag, men de aktuelle olipriser i en vis

likviditets situation, og regeringen er derfor nu klar over at udenlands investeringer og tiltag til
at producere og ekportere mere er en noedvendighed, samt at man proever at bremse visse
importer som landet selv kan fremstille.
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