Hviderusland
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:
Der findes ingen Dansk ambassade i Hviderusland. Der henvises derfor til den Danske ambassade i
Rusland: http://rusland.um.dk/da.aspx
The Belarusian Chamber of Commerce and Industry: http://www.cci.by/en er Hvideruslands
erhvervs- og industriorganisation.
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/
Hvideruslands side under AgroWEB findes her: http://aw.belal.by/default.php

Tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser:
Trading Economics viser Hvideruslands økonomiske nøgletal her:
http://www.tradingeconomics.com/belarus/indicators og WTO giver et fint overblik over
udviklingen i Hvideruslands handel her:
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=BY
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen.
Find den seneste opgørelse, inklusive handelen med Hviderusland, her: http://lf.dk/tal-oganalyser/udenrigshandel
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: http://faolex.fao.org/
Vælge ”Country Profiles” i menuen og klik på ”Belarus”.
Doing Business in Belarus: World Bank Group’s har samlet en oversigt over forretningsmiljøet I
Hviderusland, målt på en række forskellige parametre:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus

Markedet lige nu
Den generelle økonomiske situation

Hvideruslands økonomi har haft sin nedgang på baggrund af den verdensomfattende økonomiske
krise og i 2015 var den økonomiske vækst (BNP, årlig variation i %) -3,9 og investeringer i landet
var -15,9 %. Det private husholdningsforbrug viser dog positive tendenser og har siden 1999 haft en
let stigning. I 2014 oversteg denne faktor 40.000.000.000 US$.
Andelen af landbrug og skov har været lige store og ensartet de sidste 20 år. I 2011 bidrog
landbrugssektoren med 8,1 % af værditilvæksten til BNP og beskæftigede omkring 8,5 % af den
samlede arbejdsstyrke i landet. Efter sanktionerne mod Rusland er blevet skærpet fra EU er
Hviderusland blevet en vigtig eksportør i landbrugssektoren. Sektoren besidder endnu større
potentiale ved modernisering af alt fra gødning til forædling af fødevarerne. Her vil danske
landbrugsspecialister stå stærkt. Et af de interessante projekter som er dansk etableret i
Hviderusland er kornhåndtering. Et område som helt sikkert kan have større potentiale. Læs mere
om projektet her: http://www.maskinbladet.dk/artikel/jysk-kornhandtering-i-hviderusland
Tæt på 90 % af de fødevarer som forbruges i landet er produceret på hjemmemarkedet og landet er
derfor næppe et stort mål for færdige danske fødevarer.
Den Belarussiske regering har et mål med at øge den samlede svinebesætning med 1 million svin de
næste to år. Hviderusland kan ikke eksportere svinekød til Rusland, Ukraine og flere andre lande.
Det gælder i øvrigt i almindelighed, at det er svært at opnå sikre markedsoplysninger og at mangel
på gennemskuelighed med data gør det svært for investorer at orientere sig. Dette gælder også de
reelle samhandelsforhold med Rusland og Ukraine. Ikke overraskende steg import af svinekød i
2014 til 40.000 tons fra 20.000 tons året før. Danmark var et af de vigtigste eksportørlande. Læs
mere om sagen her: http://www.pigprogress.net/Health/Articles/2015/11/Belarus-Is-there-life-afterthe-ASF-epidemic-2712797W/

