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שלום רב,
מזה כחודש וחצי אני מכהן כשגריר ישראל במיאנמר .מדינה מעניינת ותקופה
מעניינת ,תקופה של שינויים והתפתחויות בכל תחומי החיים כאן – במישור
הפוליטי ,החברתי והכלכלי .המדינה נפתחת לעולם ,אחרי כחמישים שנה של
סגירות ומשטר צבאי ,ושואפת להדביק את הפערים במהירות.
במסגרת התפקיד בכוונתי לשים דגש רב על התחום הכלכלי .הצרכים כאן
גדולים ,הפערים בין הרצוי למצוי מושכים תשומת לב עולמית וקיימת נהירה
של חברות ואנשי עסקים מכל העולם למדינה.
הפוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ומיאנמר רב ולהערכתי יש לישראל
מה להציע בתחומים רבים ,מחקלאות ,מים ,טלקום ,רפואה ,הכשרה מקצועית ועד
אנרגיה וביטחון .אמנם לא פשוט לעשות כאן עסקים מול מערכת של חוקים ותקנות בהתהוות ,וקיים צורך
לבנות בהדרגה אמון מול בני השיח המקומיים ,אך ,כאמור ,הפוטנציאל גדול.
היחסים הטובים ,שנשמרו לאורך השנים בין שתי המדינות ,מהווים בסיס נח להתחלה ,אבל נדרשת פעילות
רבה וסובלנות כדי לממש את הפוטנציאל הזה.
מטרת עלון זה הינה להעביר מידע רלוונטי לאנשי עסקים ואחרים מישראל אודות המצב וההתפתחויות
במיאנמר ,על מנת לבחון עניין בפעילות כלכלית כאן.
בגיליון ראשון זה ולקראת ביקורו הצפוי של שר החקלאות מישראל במיאנמר בינואר הקרוב ,צרפנו סקירה
קצרה אודות החקלאות במיאנמר.
צוות השגרירות ואני עומדים לרשותכם לסיוע במידע וקישורים על פי העניין והנושא.

דני זונשיין

הערה :המידע הרצ"ב נשלח באנגלית ,בעקבות סקר קצר שערכנו בין מספר אנשי עסקים הפעילים כאן .נשמח
לקבל תגובות והערות ,הן בנושא זה והן באשר לתוכן הרצוי לעלון.
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HIGHLIGHTS



Growth rate in Myanmar for fiscal year of 2013\2014 is higher than estimated and reaches
beyond 8%, says World Bank and IMF - Read More at Myanmar Times



Foreign Banks Granted Licenses to Operate in Myanmar for the first time in a few decades Read More at Economy Watch



Doing Business in Myanmar - Despite of the Economic reforms in Myanmar, World Bank
ranks Myanmar at the 177th spot out of 189 countries at the 2015 Doing Business report – Read
More at Myanmar Times



Energy - Myanmar Government plans to increase power supply by coming dry season
(March-April 2015) and overcome power shortages - Read More at Myanmar Business Today

INTERNATIONAL BUSINESS, ECONOMY AND AID



Solar Energy - Thai Firm Signs $350-m Solar Plant Deal in Myanmar - Read More at
Myanmar Business Today



Hilton enters Myanmar and present its first hotel at the Capital city, Nay Pyi Taw – Read
More at Reuters



Permanent visa for foreign businessmen in Myanmar is under process - Read More

ISRAEL \ MYANMAR RELATIONS



Myanmar, Israel Sign Bilateral Investment Protection Treaty - Read More at Myanmar
Business Today



Israeli expert trained Myanmar emergency agencies at a one week workshop at Nay Pyi Taw Read More at our Website



Israeli Musicians Ohad Hitman and Yoed Nir, performed live in Yangon at the World Music
Festival (29 November) - Read More
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FOR THE POTENTIAL INVESTOR



Myanmar plans 41 new power plants in 15 years and a shift from hydropower to other sources
as coal, natural gas, solar and wind - Read More



The World Bank will implement a project to upgrade Myanmar’s patchwork irrigation system
in cooperation with Ministry of Agriculture - Read More



Myanmar’s IT start-up scene is growing rapidly - Every month players and would-be
investors meet at Mobile Monday Yangon, a monthly IT focused social networking event Read More



Japanese-Singaporean joint venture has won the contract to build the USD1.5 billion
Hanthawaddy International Airport located north of Yangon - Read More

FURTHER READING



Over view of Myanmar economic reform process – Read More at The Economist



Myanmar Banking Sector Review – Read More at The Economist



Doing Business in Myanmar report by World Bank – Get inside the country report



Foreign Direct Investment (FDI) in Myanmar reaches beyond 4 Billion USD so far in fiscal
year of 2014-2015 as the top sectors are Telecom, Manufacturing sector and Tourism – Read
More at The Irrawaddy

To stay updated on latest Myanmar \ Israel news, follow our Website at http://embassies.gov.il/Yangon
For further information, contact us at economy@yangon.mfa.gov.il
You can also contact our commercial attaché n Bangkok at Barak@israeltrade.gov.il

