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Ekspordi edendamine

Turgude ja kaubandusstatistika ülevaated ning analüüs

MeM raamistik ja haldusala tegevused
Rahvusvahelise kaubanduse raamistik
• WTOs kokku lepitud riikidevahelise kaubanduse põhimõtted sh SPS nõuded
• EL ja kolmandate riikide vahel sõlmitud vabakaubanduslepingud ja seal
põllumajandustoodete ja toiduga kauplemiseks kokku lepitud tingimused

VÄLISMINISTEERIUM
•

Turgude avamiseks tehtav eeltöö
•
Sihtturgude analüüs
•
VTA suhtlus sihtriigi ametkondadega
•
Ministri visiidid

•
•

Eesti ja Eesti toidu promotsioon
• Sihtturul üldise huvi tekitamine Eesti ja Eesti toidu vastu (oluline koostöö
kohapealse saatkonnaga, ürituste korraldamine ajakirjanikele, Eesti ettevõtetel
esmaste ärikontaktide leidmisele kaasaaitamine)

Toetusmeetmed ettevõtete poolt sihtturgudel elluviidavate turundustegevuste
toetamiseks
• Turuarendustoetus
• EL teavitus- ja müügiedendusmeede
• Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi
edendamise toetus

PRIORITEETSED
TURUD?

VÕIMALIKUD
TOOTED?

Töö rahvusvaheliste
lepingutega
Koostöö kohalike
ametkondadega
Saatkondade abi Eesti toidu
kuvandi loomisel ja
ärikontaktide leidmisel

MKM/EAS

Toetusmeetmed ettevõtetele (va
põllumajandustooted ja kalandus)
sh:
- ühisstendid messidel
- kontaktreisid sihtturgudele
- ekspordinõunike kontaktvõrgustik
sihtturgudel
- töö Eesti kuvandiga
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Piima ja piimatoodete eksport 2016 I-VI
Piima ja piimatoodete eksport
Ekspordi sihtriike kokku
Peamised sihtturud

Uued sihtturud

2016 I-VI

2015 I-VI

59,2 mln eur

67,6 mln eur

41

40

Leedu (29%)
Läti (28%)
Soome (21%)
Itaalia (9%)

Leedu (35%)
Läti (19%)
Soome (16%)
Itaalia (9%)

2016. aasta I-VI lisandusid täiesti uute turgudena
Bangladesh, Kamerun, Etioopia ja Bahrein

Sealiha eksport 2016 I-VI

Sealiha eksport
Ekspordi sihtriike kokku
Peamised sihtturud

2016 I-VI

2015 I-VI

4 240 tonni
7,9 mln eur

4 778 tonni
9,7 mln eur

20

19

Läti (41,2%)
Leedu (29,0%)
Rootsi (12,3%)

Läti (40,4%)
Leedu (28,4%)
Soome (18%)

EKSPORDI EDENDAMINE- turgude avamiseks tehtav eeltöö
VTA suhtlus sihtriigi ametkondadega

• Loomset päritolu toodetele kehtivad kõige karmimad impordinõuded
• Sihtriikide nõuded imporditavate toodete osas jagunevad laias laastus kahte rühma:
1. riigid, kellel ei ole spetsiaalseid impordinõudeid ning piisab kooskõlastatud
sertifikaadist;
2. turule pääsemiseks on vajalik eksportiva riigi järelevalvesüsteemi tunnustamine
(VTAl vajalik täita mahukad küsimustikud, ettevõtteid auditeeritakse),
eksportimiseks loa saamine võib võtta aastaid.
• Kitsaskohad:
• Eelduseks ettevõtte avaldus
• Protsess võib võtta aastaid aega
• Uue turu laiem huvitatus/prioriteetsus jääb ebaselgeks
• Eesmärk: suurem süsteemsus ja läbipaistvus, ressursside säästlikum kasutamine
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EKSPORDI EDENDAMINE- turgude avamiseks tehtav eeltöö
Riigid, kelle turule sisenemiseks vajaliku impordiloa saamise protsess on pooleli
(oktoober 2016)
1. Hiina: linnuliha, veiseliha, mesi, liittoidud,
kala (lõhelised)
2. Hongkong: sealiha, veiseliha
3. LAV: linnuliha
4. Indoneesia: piimatooted
5. Vietnam: piimatooted
6. Taiwan: piimatooted
7. USA: lihatooted, „Grade A“ piimatooted
9. Kanada: lihatooteid
10. Austraalia: kasvandusekalad, hobused ja
paljundusmaterjal
11. Jaapan: veiseliha
12. Türgi: elusveised
13. Malaisia: kalatooted
14. Filipiinid: kalatooted
15. Tansaania: piimatooted
16. Keenia: piimatooted
17. Haiti: sealiha
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EKSPORDI EDENDAMINE- turgude avamiseks tehtav eeltöö
Prioriteetsete uute turgude analüüs

• Eesmärk: kaardistada 4-5 prioriteetsemat uut ekspordi sihtturgu
• Piima- ja lihatooted eraldi
• Analüüsi metoodika ja kriteeriumid:
- EL eksport viimastel aastatel;
- tariifsed ja mittetariifsed kaubandusbarjäärid;
- tarbimise, isetootmise ja impordi prognoosid;
- Eesti riigi tugivõrgustiku olemasolu sihtriigis (saatkond,
EASi esindaja, aukonsul).

7

EKSPORDI EDENDAMINE- turgude avamiseks tehtav eeltöö
Järeldused kohtumistelt piima- ja lihasektori ettevõtjatega
- Sealiha:
Peamiste lähiaja prioriteetsete turgudena mainiti Singapuri, Hongkongi jaKanadat (Kanada turu
avamine on töös Euroopa Komisjoni poolt).
Jaapan, Lõuna-Korea ja Lõuna-Aafrika Vabariik on pikemas perspektiivis huvitavad turud, kuid SAK-i
tõttu lähiaastatel nendega tegelemiseks perspektiiv puudub. Ebaselge on hetkel võimalus viia sealiha
Vietnami. Ida-Euroopa riike (Serbiat, Ukrainat jt) ei peetud prioriteetseteks.

- Veiseliha:
Veiseliha osas ei nähtud lähiajal suurt ekspordipotentsiaali. Leiti siiski, et muude lihagruppidega koos
võiks ka veiseliha turu avamisega tegeleda.

- Linnuliha:
Lähiaja perspektiividena mainiti Singapuri, Filipiine ja Lõuna-Koread, samuti Lõuna-Aafrika Vabariiki.
Ebaselgeks jäi hetkel võimalus eksportida Ukrainasse.

- Piimatooted:
Peamiste huvi pakkuvate turgudena mainiti Alžeeriat, Vietnami, Indoneesiat, Filipiine, Malaisiat,
Singapuri ja Mehhikot (vajab täpsustamist praegune võimalus ekspordiks). Lisaks nimetati USA-d,
Lõuna-Koread, Iraani ja Kuiveiti ning pikemas perspektiivis peeti perspektiivikaks ka Kuubat.
Lisaks toonitati vajadust liikuda kõrgema lisandväärtusega toodete ekspordi suunas, et mitte jääda
liigselt sõltuma tooraineturgude hinnakõikumistest. Selles kontekstis peeti prioriteetseteks Lähis-Ida ja
Kagu-Aasia piirkondi.
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EKSPORDI EDENDAMINE- turgude avamiseks tehtav eeltöö
Edasine töö
•
•
•
•
•

Pidev protsess
Koostöös VTAga paneme riigid pingeritta
Lähtuvalt ressurssidest võtame riigid töösse
Töö käigus tuleb muudatusi
Regulaarne koostöö ja tagasiside ettevõtjatega
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Aitäh!
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