שגרירות ישראל במיאנמר
עלון מס - 17 .מאי 5112

שלום רב,
בחודש אפריל חל ראש השנה המיאנמרי .הוא מתאפיין בין השאר בפסטיבל
מים בן שבוע ,במהלכו מרטיבים ונרטבים ולא ממש עובדים.
לפיכך ,העלון הפעם יהיה צנוע בהיקפו.

סקטור האנרגיה ממשיך למשוך השקעות ,כפי שנראה להלן במספר דוגמאות.
המחסור באנרגיה מהווה מכשול בפני ההתרחבות הכלכלית של מיאנמר
והממשלה נדרשת לפתרונות מהירים בתחום.
מחסום אחר הינו הסנקציות הכלכליות ,שהוטלו על המדינה במהלך ועקב השלטון הצבאי ,שנמשך קרוב
לחמישים שנה ועצר את ההתפתחות הכלכלית שלה .הסנקציות ,שהוטלו בעיקר על ידי מדינות במערב,
שמיושמות הן על אישים והן על חברות ותאגידים ,מוסרות בהדרגה ,בהקשר להתקדמות תהליך הרפורמות.
נפרט מעט אודות הסנקציות ומשמעותן.
נמשך העניין שמגלות מדינות וחברות בכלכלה המיאנמרית ,הן בזירה האסייתית והן מחוצה לה.

צוות השגרירות

חדשות וכותרות ראשיות
שנת הכספים  4102-01רשמה מאזן מסחרי שלילי בגובה כ 1-מיליארד דולר – כפול לערך מהשנה שקדמה
לה .היבוא עמד על כ 01-מיליארד דולר והיצוא – על כ00-מיליון .כ 21%-מהיבוא היוו חומרי בניה ,כ01%-
 נפט ומוצריו וכ - 41%-מוצרי צריכה .לאור גרעון זה הוכרז על מאמץ להגדלת היצוא בשנים הקרובות.עם זאת ,ממשלת מיאנמר פרסמה תחזית צמיחה לשנה הקרובה –  - 3.0%העולה על זו שפרסם הבנק לפתוח
אסיה (.)3.0%
סך השקעות החוץ הישירות ( )FDIהגיע בשנה החולפת ל 3.0-מיליארד דולר ,כך מסרו מקורות ממשלתיים.
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סקטורים עסקיים



בנקאות  -שלושה בנקים זרים ראשונים פתחו באפריל סניפים במיאנמר ,לאחר שקיבלו אישור לפעול
בשוק המסחרי כאן ,ביחד עם שישה בנקים נוספים מאסיה .הבנקים הם Sumitomo Mitsui
) Banking Corporation (SMBCמיפן ,Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) ,אף הוא מיפן,
) Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBCמסינגפור .לקישור



אנרגיה  -הבנק הסינגפורי  UOBמתכנן לממן הקמת תחנת כוח מונעת בגז ,אותה תבנה החברה
הסינגפורית  Royal GKעבור מיאנמר בקרבת ינגון .התחנה אמורה לספק  071מגוואט .לקישור



חברה סינגפורית אחרת ,Sembcorp Utilities ,אמורה לבנות בקרבת מנדליי ,העיר השנייה בגדולה
במיאנמר ,את תחנת הכוח הגדולה ביותר המונעת בגז במדינה 441 ,מגוואט .לקישור



קו ספנות בין מיאנמר לתאילנד ייחנך בקרוב .חלק גדול מהמסחר בין המדינות כיום מתבצע במעברי
הגבול היבשתיים בין המדינות .לקישור



תעשיית הרכב מושכת גם היא השקעות חוץ – סוזוקי הודיעה על כוונתה להקים מפעל שני במיאנמר,
באזור הכלכלי המיוחד ( )SEZבקרבת ינגון .לקישור



בריאות – חברה אינדונזית –  -Lippoהודיעה על כוונתה לפתוח במיאנמר  04בתי חולים חדשים
בשנים הקרובות ,בהשקעה של  211-111מיליון דולר ,בסיוע קבוצת  .Siloam Hospitalsסקטור
הבריאות כיום מקרטע למדי ורוב הטיפולים המורכבים יותר מתבצעים מחוץ למדינה.
לקישור



חקלאות – הממשלה הכריזה על כוונה להגיע ליצוא של  011אלף טון שעועית מש ()Green Gram
לאירופה בשנה הקרובה .לשם כך יידרשו דשנים ,שיטות עיבוד מתקדמות ,קטיף ואריזה מודרניים
ומתקדמים ,החסרים כיום .השנה ייצאו לאירופה  00אלף טון בלבד .יצוא הקטניות הכולל הגיע
בשנה שעברה ל 731-מיליון דולר .לקישור .

כן מתכוונת הממשלה להכניס  011אלף דונם לעיבוד ממוכן בשנה הקרובה .חלק הארי מהשטח – במימון
הודי ,חלק אחר – במימון .IFAD
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השקעות



סקר שנערך במספר מדינות אסייתיות מעלה כי כרבע מהחברות שנשאלו מתכוונות להשקיע
במיאנמר .הסקטור הבולט להשקעות – תעשיית הרכב ( ,)22%אחריה – מזון ומשקאות (,)03%
ICT

ו 00% – Shipping -כ"א .לקישור

מידע נוסף



סנקציות  -ממשלת ארה"ב הודיעה כי היא מוציאה את הבעלים של חברת  Dagon Groupמרשימת
הסנקציות שלה ,יחד עם שתיים מהחברות בקבוצה .בעל החברה ,U Win Aung ,הינו גם נשיא איגוד
לשכות המסחר והתעשייה של מיאנמר .UMFCCI ,לקישור

הכללה ברשימה של משרד האוצר האמריקני הינה צעד מנהלי ,לא פלילי ,שמשמעו ,בין השאר ,אי יכולת של
הנכללים ברשימה לבצע עסקאות דולריות במערכת הבנקאית הבינלאומית ,אי יכולת לבצע עסקאות עם
חברות אמריקניות ,הקפאת נכסים של האדם/חברה המצויים בארה"ב.
ברשימה שלעיל נכללים קבוצות ואישים ממיאנמר הקשורים לשלטון הקודם ,שעשו את הונם בדרכים
הנחשבות מפוקפקות על ידי האמריקנים ועוד .היא כוללת קבוצות כלכליות גדולות ,בנקים ,חברות בניה
וסחר ,חברות תעופה ועוד.
רשימת החברות הכלולות בחרם  -לצפייה
לגבי חברות (למשל – ישראליות) הסוחרות עם חברות הנמצאות ברשימה ,המשמעות ,כפי שמוסרת השגרירות
האמריקנית כאן ,עלולה להיות ,בין השאר ,עיכוב הליכים בהתקשרות מול חברות אמריקניות וקשיים מסוג
זה .מומלץ לבדוק כל התקשרות כזו לגופה מול הרשויות המוסמכות בארה"ב.
===========
ובמעבר חד  -מקבלים בברכה את קסה ביינסאי-הרבור ,סגנית השגריר החדשה ,שנכנסה לתפקידה בימים
אלה .מאחלים לה ולפיליפ בעלה קליטה מהירה והצלחה בתפקיד.
עדכונים שוטפים אודות פעילות השגרירות ניתן למצוא בכתובת http://embassies.gov.il/Yangon -

לקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר בכתובת הבאה – ( Economy@yangon.mfa.gov.ilאנגלית)
ניתן ליצור קשר עם הנספח הכלכלי בבנגקוק בכתובת Barak@israeltrade.gov.il -

