Zimbabwe
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
Zimbabwes landbrugsministerium
Zimbabwes udenrigsministerium.
Der er ikke nogen dansk ambassade eller konsulat i Zimbabwe, men området dækkes af Sydafrikas
ambassade.
Zimbabwes Commercial Farmers Union er en brancheorganisation for professionelle landbrug, som
også lægger relevante nyheder op for lndbruget.
Zimbabwes Farmers Union for mindre landbrug og husholdningslandbrug.
Zimbabwes national Chamber of commerce. Siden indeholder blandt andet nyheder om ændringer i
handelsforhold.
EU-kommissionen har en overordnet hjemmeside for projekter i Zimbabwe.

Zimbabwe - tal og tendenser
Udenrigsministeriet har skrevet en god og grundig beskrivelse af landet, dets udfordring og potentiale.
De peger blandt andet på landbrugspotentialet.
Landbrug og Fødevarer opgør hvert år Danmarks import og eksport relateret til fødevareklyngen. Find
den seneste opgørelse, inklusive handelen med Zimbabwe her. Statistikken viser, at det især er
mejeriprodukter, som Danmark eksporterer til Zimbabwe.

Anden relevant information
Doing Business in Zimbabwe World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet I Vietnam,
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
Robert Mugabe blev premierminister i 1980, som leder af det kommunistiske parti ZANU og har
fastholdt magten siden da. Det forventes dog, at når han afstår fra magten, så bliver der mulighed for et
systemskifte og større sikkerhed for investeringer i landet. Det kræver dog et fredeligt systemskifte (læs
Danida’s beretning her). I 2000 lavede Mugabe omfattende landreformer, hvor 4000 store kommercielle
landbrug ejet af ”hvide” blev inddraget og givet til ”sorte”. Dette har ført til en lav produktivitet i
landbruget – og en voldsomt tilbagefald i Zimbabwes økonomi, som i høj grad er drevet af landbrug.
Zimbabwes totale areal er på 39mio hektar, hvoraf 33,3mio anvendes til landbrugsmæssige formål.
Siden landreformen har strukturen ændret sig, således at der også er kommet en større andel
”middelstore” farme. Fordelingen er at små husholdningslandbrug på omtrent 20ha udgør ca. 26mio
ha, middelstore landbrug på 140ha udgør 4,3 mio. ha, mens store kommercielle landbrug udgør ca.
1,1mio ha – og agro industrial estates de resterende 1,5mio ha. Læs mere om landbrugets struktur – og
dets produktion her.
Zimbabwes økonomi
Zimbabwe oplevede i 2007-2008 hyperinflation af Zimbabwes dollar, hvilket førte til indførslen af et
multivaluta regime i 2009 (betaling med US$), som har ført til en solid vækst i årene 2009-2012 med
vækstrater på 8,7%. Væksten er dog faldet betydeligt efter 2012 til under 2%. African development
Bank peger på, at det skyldes deprecieringen af Sydafrikanske rand i forhold til US$, som gør
importvarer fra Sydafrika billigere, svage institutioner , høj offentlig gæld, tørke og lav indenlandsk
efterspørgsel.
Især den høje offentlige gæld er problematisk, idet at regeringen har svært ved at betale offentlige
ansatte. Landet har forsøgt at få et lån gennem International Monetary Fund (IMF), men uden succes.
Mangel på likviditet har blandt andet ført til importforbud af varegrupper i 2016 for at forhindre midler
i at flyde ud af landet.
Landet er rykket ned af Index of Doing business til nr. 161, hvor det især er handel på tværs af grænser,
som er gjort mere besværligt. Der er landet faldet 45 pladser ned.
Landbrug – en vigtig komponent i Zimbabwes økonomi
Landbrugssektoren bidrager med ca. 1/6 af BNP - og udgør 23% af den formelle beskæftigelse i landet.
Landet har omtrent 15 mio indbyggere og er naboland til Botswana, Zambia, Mocambique og Sydafrika.
Den største aftager af fødevareprodukter er Sydafrika og Zimbabwe gik tidligere under betegnelsen
South Africa´s breadbasket, men har pga. lav produktivitet og tørke problemer med alene at
understøtte den indenlandske efterspørgsel. Kommercielle landbrug producerer hovedsalig; majs,
sukker, tobak, sojabønner og nødder, se statistisk oversigt her. Eksport af landbrugsprodukter til EU
udgør omtrent 213 mio. Euro, men samhandelen er generelt meget svingende og fra 2015 til 2016 faldt
eksporten til EU med 17,2%.
I december 2016 udtalte Zimbabwes finansminister, at der ikke længere bør ”eksproprieres” hvide’s
ejendom, da det skræmmer investorer væk. Yderligere ses en tendens, hvor banker får ”hvide” farmere
til at returnere som managere på de store kommercielle farme. Læs mere her.
Siden er senest opdateret 07. marts 2017

