Malaysia
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
Malaysias landbrugsministerium
Malaysias udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Malaysia
Eksportrådet
The Malaysian Agricultural Producers Association brancheorganisation for landbruget i Malaysia
National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia Malaysia’s erhversorganisation
EU-Malaysian Chamber of Commerce and Industry fremmer handel og investeringer mellem Malaysia
og EU.

Malaysia - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det malaysiske marked, inkl.
et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her.
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Malaysia, her.

Anden relevant information
Doing Business in Malaysia World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet i Malaysia,
målt på en række parametre
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.

Markedet lige nu
Malaysias økonomi - stabil
Malaysias samlede vækst for 2016 forventes at være 4,2% for 2016, drevet af en solid indenlandsk
efterspørgsel. Eksporten er generelt faldende grundet fald i den kinesiske efterspørgsel - og lave
varepriser. Malaysia fungerer i høj grad som et finansielt centrum i Sydøstasien, men har været mindre
påvirket af Brexit end forventet.
Der er og har været en del korruptionsskandaler i Malaysia omkring den siddende Præsident Najib
Razak. Præsidenten sættes i forbindelse med at 1mia US$ forsvinden fra en malaysisk udviklingsfond.
Læs mere om sagen her. Malaysia er i 2016 faldet fire pladser ned af CPI - Corruption Perception Index
til nr. 54 ud af 168. Dog ligger Malaysia stadig som nr. 18 ud af 140 lande på Global competiteveness
Index - grundet positiv udvikling i den finansielle sektor og markedsefficiens. Der er især en stigende
grad af islamisk funding. Find mere omkring emnet her og her.
Landbrugets muligheder i Malaysia
Til DFA konference den 16. juni fortalte Statskonsulent Nina Hvid Talvela om de forretningsmuligheder,
der er på det Malaysiske marked. Her fremhæver hun blandt andet fjerkræ, svinekød - og tilhørende
staldteknologi. Derudover er muligheder inden for mejerisektoren teknologi og genetik. Se hendes
powerpoint på DFA hjemmeside her.
Siden er senest opdateret 23. august 2016

