Filippinerne
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
Filippinernes landbrugsministerium hjemmesiden fungerer pt. Ikke. I stedet kan man følge det på
facebook. Et godt alternativ til at følge med i udviklingen i ændrede regler og policies kan man finde på
United States Department of Agriculture – Foreign Agriculture Service. Følg dem her.
Filippinernes udenrigsministerium.
Danmarks ambassade i Filippinerne.
Filippinernes Federation of Free Farmers
Fillippiners Department of Trade and Industry
The federation of Philippine industries. Filippinernes erhvervsorganisation
EU-kommissionen har en overordnet hjemmeside for handel med Filippinerne.

Filippinerne- tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det Filippinske 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 Filippinerne, her.

Anden relevant information
Doing Business in Philippines World Bank Group’s har samlet oversigt over forretningsmiljøet i
Filippinerne, 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
Økonomi – solid vækst
En positiv vækst på forventet 6,5 % af BNP gør Filippinerne til en af de hurtigst voksende økonomier i
Sydøst Asien. En stærk privat indenlandsk efterspørgsel, regeringens store investeringer i infrastruktur og
forsyningssikkerhed samt en stigning i udenlandske investeringer er nogle af drivkræfterne bag den
solide vækst.
I juni 2016 tiltrådte Rodrigo Duterte som Præsident. I sin administration har han stor fokus på sikkerhed
og forsyningssikkerhed. Til dette har han lavet store låneaftaler med blandt andet Kina og Japan. På sigt
kan stor udenlandsk gæld dog gøre den Filippinske økonomi mere sårbar. World Bank Group vurderede
dog i april måned den Filippinske økonomi, som robust med risiko for lavere vækst, hvis prisen på olie
eller den internationale rente stiger.
Landet ligger på nuværende tidspunkt nr. 99 på listen over doing business – og især det at starte en ny
virksomhed trækker ned. Her ligger landet nr. 171.
Svineproduktion
Efterspørgslen efter svinekød i Filippinerne er større end landets egenproduktion, hvorfor der er en stor
import. Den stigende efterspørgsel har også betydet en stigning i landets egenproduktion over en
årrække, men kun 35 % af produktionen er kommerciel. De resterende 65 % er produceret ved
”backyard farming”. I 2016 var der dog et 2 % fald i den kommercielle produktion jf. Philippine Statistics
Authority.
Bureau of Animal Industry, som er en underafdeling til Department of Agriculture har udgivet et nyt
dokument om fremtid udvikling i industrien. Hovedtrends i dokumentet er fokus på modernisering af
farme samt oprettelse af faciliteter til transport og opbevaring.
En yderligere årsag til stigningen i import skyldes fødevaresikkerheden jf. Pig Progress. Producenter af
forarbejdede fødevare kan ikke få tilstrækkelig filippinsk svinekød af ordentlig kvalitet. Der er dog, som
tidligere nævnt fokus på at opbygge tilstrækkelig distributionskæde inden for fødevareindustrien. Både
Japan og Kina har i ultimo 2016 givet tilsagn om store lån til forbedring af fødevaresikkerheden herunder
distributionskæden.
Mejeriprodukter
Filippinerne producerer mindre end 1 % af deres årlige forbrug af mejeriprodukter selv – især
mælkepulver bliver importeret i store mængder. Der er dog en stigende efterspørgsel efter frisk mælk –
og den indenlandske produktion er også vokset de seneste år – bare ikke tilstrækkeligt. I 2016 var den
samlede mængde af malkekvæg på omtrent 11.000 enheder– og forventes at stige med 500-1500
enheder per år. Ydelsen er dog i gennemsnit kun 8liter per enhed/dag. Sektoren har ligesom
svinesektoren problemer med distributionskæden.
National Dairy Authority’s politik er fokuseret på at øge befolkningens muligheder for at købe
lokalproduceret frisk mælk. Derfor har de lavet et ”Herd Build up” program, der ved at importere
malkekvæg, udstyr og gener vil øge den lokale produktion af mælk. Læs USDA rapport her.
I forbindelse med den stigende produktion inden for mejerisektoren ses der også større muligheder for
implementering af biogasteknologi. Læs mere her og her.
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