Myanmar
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
Myanmars landbrugsministerium
Myanmars udenrigsministerium.
Danmarks ambassade i Myanmar. Læs eller genlæs Eksportrådets markedsanalyse fra 2014.
European Chamber of Commerce in Myanmar: EU’s erhvervsorganisation i Myanmar.
Ministry of Commerce in Myanmar
EU-kommissionen har en overordnet hjemmeside for handel med Myanmar.

Myanmar - tal og tendenser
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Myanmar, her. Bemærk at seneste er med tal fra 2014.

Anden relevant information
Doing Business in Myanmar. World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet I Myanmar,
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
Myanmars økonomi
Myanmar er en af de hurtigst voksende økonomier i ASEAN regionen med en forventet vækst på 8,2% i
2016. Landet arbejder fortsat på at forbedre dets internationale relationer og i juli 2016 indgik landet
en bilateral handelsaftale med Thailand. Det er især landets rigdom på naturressourcer og lave
omkostninger til arbejdskraft, som gør landet attraktivt for indgåelse af handelsaftaler samt
udenlandske investeringer. US Foreign Agricultural Service, der er en underafdeling af US department of
Agriculture åbnede blandt andet et kontor i Yangoon i august 2016 for at øge samhandel og
investeringer i landet.
En høj indenlandsk efterspørgsel i fht. udbud betyder, at inflationen i landet er forholdsvis høj på
10,7%. Samtidig præges landet af interne konflikter mellem religiøse grupper dog ses det demokratiske
valg i oktober 2015, som en positiv udvikling for stabilitet i landet.
World Bank Group rangerer Myanmar, som nr. 167 land i verden for ”doing business”. Udover
grundlæggende problemer med at skaffe strøm, dårlig infrastruktur og lign. Så peger eksportrådet på
en udbredt brug af korruption, hvor Myanmar i 2015 lå nr. 147 ud af 168 lande. Derudover har det
indtil nu været meget bureaukratisk besværligt at starte virksomhed op i Myanmar, men i samarbejde
med Asian Development Bank har Myanmar udarbejdet en ny lovgivning , der skal gøre det lettere at
drive virksomhed i landet. Loven forventes godkendt i løbet af aug/sep.
Aktuelle muligheder i landbruget
Myanmar har en befolkning på ca. 51mio, hvor landbruget er hovederhvervet - og udgør 30% af BNP samt beskæftiger ca. 50% af den samlede arbejdskraft.
World Bank Group peger på, at landbruget i Myanmar har et stort uudnyttet potentiale pga. lave
omkostninger til arbejdskraft, meget frugtbar jord med mange forskellige dyrkningsmuligheder samt
geografisk god placering for handel i regionen idet landet ligger mellem Kina, Indien og Sydøstasien.
Den hollandske ambassade i Yangon peger på en lang rækker muligheder inden for livestock,
bælgfrugter, korn, frugt og fisk netop med mulighed for afsætning på de voksende fødevaremarkeder i
Kina og Indien. Ligeledes forventes den indenlandske efterspørgsel forventes at stige med 30-100%
over de 10år inden for mejeriprodukter samt 15% om året inden for fjerkræ.
The Economist har i marts udarbejdet 2 dokumenter, som beskriver status og udvikling for investorer i
Myanmar og nogle af de områder, som man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at investere i
landet. Se link her og her. Begge giver et godt overblik over de væsentligste reformer, som er vedtaget
siden overgangen til markedsøkonomi i 2010.
Siden er senest opdateret 21. august 2016

