MARKEDSRAPPORT

Markedsrapport Estland
Baggrund
Estland blev uafhængig efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og har siden udviklet
nære forbindelser til Skandinavien og resten af EU, kulminerende med EU- og NATOmedlemskab i 2004. Estland er i dag kendt for at være et erhvervsvenligt land med et
lavt skatteniveau og et simpelt skattesystem. Desuden har landet satset massivt på digitalisering i det private og i den offentlige sektor. Selvom landet har oplevet en pæn
velstandsfremgang siden uafhængigheden, er lønniveauet fortsat forholdsvist lavt.
Estland havde formandskabet for EU i sidste halvår af 2017 startende fra 1. juli.
Tabel 1:

Økonomiske nøgletal for Estland
2015

Real BNP-vækst (pct.)
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Offentlig budgetbalance af BNP
(pct.)
Offentlig gæld (brutto) af BNP.
Betalingsbalancens
løbende
poster af BNP (pct.)
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3,2
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0,9012

0,9037

0,8855

0,8448

0,8386

0,8197

Kilde: EIU, JANUAR 2019

Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit

Økonomisk udvikling
I årene efter Estlands uafhængighed fra Sovjetunionen i 1991 var landet plaget af store
økonomiske problemer. I 1992 blev Estland medlem af Den Internationale Valutafond,
der tilbød lån til landet. De statsejede virksomheder blev privatiseret og Estlands valuta
blev knyttet i et fastkurssamarbejde til den tyske D-mark og siden euroen. Samtidigt blev
samfundet indrettet med lave skatter og få barrierer for virksomheder for at tiltrække
udenlandske investeringer. Lave lønninger og en særdeles favorabel virksomhedsbeskatning har gjort landet attraktivt for udenlandske virksomheder. Fra slut-90’erne og
frem til finanskrisen i 2008 præsterede den estiske økonomi høje vækstrater, faldende
arbejdsløshed og kraftig lønvækst. I 2007 havde Estland EU’s næsthøjeste økonomiske
vækst og en historisk lav arbejdsløshed på 4,7 pct.
Finanskrisen ramte Estland relativt hårdt. I 2009 faldt landets BNP således med hele
14,1 pct., og i 2010 toppede arbejdsløsheden på alarmerende 16,7 pct. Siden har landet
vendt udviklingen, og vækstrater såvel som arbejdsløshed udviser en positiv trend-udvikling. I 2017 oplevede landet en BNP-vækst på 4,9 pct. I den kommende periode 2018-

22 forventes væksten at decelerere til 3,3%. EU landenes beslutning om at indføre sanktioner mod Rusland i juli 2014 har haft en væsentlig indvirken på estisk økonomi, da den
estiske eksport til Rusland udgjorde lidt over en tiendedel af landets samlede eksport.
Estlands vigtigste samhandelspartnere er dog EU-landene med Finland som den største
og vigtigste samhandelspartner.

Tabel 2: Estlands handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Estland

Ja

Etiske investeringer i Danmark (beholdning 3. kvartal 2018)

0,4 mia. DKK.

Danske investeringer i Estland (beholdning 3. kvartal 2018)

2,8 mia. DKK.

Dansk vareeksport til Estland 2018

1,9 mia. DKK.

Dansk tjenesteeksport til Estland 2018

0,9 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteeksport til Estland 2018

3,1 mia. DKK.

Dansk vareimport fra Estland 2018

2,7 mia. DKK.

Dansk tjenesteimport fra Estland 2018

1,0 mia. DKK.

Dansk vare- og tjenesteimport fra Estland 2018

3,7 mia. DKK.

Danske datterselskaber i Estland 2018

91 (5.843 ansatte i alt)

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik

Tabel 3: Eksportudsigt for Estland

Vækst i dansk vareeksport til Est-

2018
(skøn)

2019
(skøn)

2020
(skøn)

3,8

7,0

7,6

2,2

-3,1

-4,1

3,4

4,4

4,8

land (pct.)
Vækst i dansk tjenesteeksport til
Estland (pct.)
Vækst i vare- og tjenesteeksport
til Estland (pct.)
Kilde: Udenrigsministeriet
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Politisk udvikling
Ved valget i 2015 genvandt Taavi Rõivas fra det liberale reformparti regeringsmagten,
men som følge af en mistillidsafstemning i 2016 måtte regeringen træde tilbage. Parlamentet valgte den 23. november 2016 en ny koalitionsregering med Jüri Ratas fra det
socialliberale Centerparti som ny premierminister støttet af Socialdemokraterne og centrum-højrepartiet IRL. Der er valg i marts 2019. Centerpartiet og Reformpartiet forventes
fortsat at være de største og mest toneangivende kræfter i parlamentet. Lige nu står
Centerpartiet til omkring 25-26% og Reformpartiet til 22-23% af stemmerne.
Tabel 4: Estland på globale ranglister

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP)
WIPO’s Global Innovation Index

19 (ud af 76)
17 (ud af 126)

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index

32 (ud af 140)

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)

18 (ud af 180)

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)

16 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parametre:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

15 (ud af 190)

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)

44 (ud af 190)

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)

83 (ud af 190)

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)

1 (ud af 190)

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side

Tabel 5: Markedsmuligheder

Estland er et lille land med 1,3 mio. indbyggere. Målt i eksport pr. indbygger er Estland dog den største aftager af danske varer i Baltikum. Siden sin uafhængighed har Estland haft gode relationer til Danmark, og
der er derfor blandt esterne et godt kendskab til Danmark, som danske firmaer kan drage fordel af.
Den danske eksport til Estland bestod i 2016 primært af olie, vogne til godstransport, lægemidler og svinekød.
Dansk eksport til Estland har siden 2011 været stabilt stigende.
Digitalisering - Estland har satset massivt på digitalisering i den offentlige sektor og i det private. Det betyder, at danske virksomheder vil have gode muligheder for at anvende digitale løsninger i forhold til det
estiske marked, ligesom arbejdsstyrken vil have gode digitale kompetencer, som danske selskaber kan
drage nytte af.
Kilde: EKF
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10 største danske eksportvarer til Estland
Tabel 6: Overkategorier

1.

Rå mineralolier og produkter deraf

190 mio. kr.

2.

Maskiner og -tilbehør til industrien

145 mio. kr.

3.

Køretøjer

141 mio. kr.

4.

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

92 mio. kr.

5.

Diverse forarbejdede varer,

91 mio. kr.

6.

Kød og kødvarer

87 mio. kr.

7.

Specialmaskiner til forskellige industrier

73 mio. kr.

8.

Diverse næringsmidler

71 mio. kr.

9.

Drikkevarer

65 mio. kr.

10. Medicinske og farmaceutiske produkter

65 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 7: Underkategorier

1.

Olier præparater af petroleum eller bitumen mineraler
Sættevogne til godstransport (undtagen til anvendelse i landbruget, og undtagen sættevogne
specielt udformet til transport af radioaktive stoffer)

67,6 mio. kr.

2.
3.

Næringsmidler tilberedt med indhold af mælkefedt pct. Over 1,5 og over pct. Værdi af glukose

38,6 mio. kr.

Dele til maskiner, apparater og anlæg til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperatur ændringer

37,1 mio. kr.

4.
5.

Frossent svinekød, udbenet

21,3 mio. kr.

6.

Frosne koldt vands-rejer Pandalus

19,9 mio. kr.

7.

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, formalede eller i form af pille

17,5 mio. kr.

8.

Frossen regnbueørred med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg.

16,5 mio. kr.

Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater
eller færdige artikler

14,4 mio. kr.

9.

10. Fersk svinekød, udbenet

189,2 mio. kr.

14,4 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Markedsrapport Estland / Dansk Erhverv og EKF – Danmarks Eksportkredit
• februar 2019

4

Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2018, rangeret

1.

Tyskland

102 mia. kr.

2.

Sverige

78,5 mia. kr.

3.

Storbritannien

53,8 mia. kr.

43. Letland

2,2 mia. kr.

44. Uoplyst land 3. Lande

2,1 mia. kr.

45. Uoplyst land EU-lande

2 mia. kr.

46. Estland

2 mia. kr.

47. Portugal

2 mia. kr.

48. Ukraine

1,8 mia. kr.

49. Slovakiet

1,7 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 1: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Estland fra feb. 2018 til okt. 2018
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Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Estland
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Figur 2: Dansk vare- og tjenesteeksport til Estland fra 2013 til 2018

mia. kr.
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vareeksport til Estland
Tjenesteeksport til Estland

Kilde: Danmarks Statistik

Om Markedsrapport
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er:
EKF – Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde
i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer?
EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved
at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle
med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på
www.ekf.dk, hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.
Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk)
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Udenrigsministeriet (www.um.dk)
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra
Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU &
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk

Markedsrapport Estland / Dansk Erhverv og EKF – Danmarks Eksportkredit
• februar 2019

7

