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שלום רב,
לאחר תקופה ארוכה של חוסר ודאות נבחר נשיא למיאנמר – ( U Htin Kyawמבטאים או טין צ'ו) ,בעל
בריתה הנאמן של הגברת סו צ'י ,איש משכיל שלא עסק בפוליטיקה עד כה – היה חבר הנהלה בקרן על שם
אמה של סו צ'י.
הנשיא ,שייכנס לתפקידו ב 1-באפריל יחד עם ממשלתו החדשה ,קיצץ ,מן הסתם – ביחד עם הגברת סו צ'י,
במספר משרדי הממשלה ,והעמיד אותו על  ,11במקום  63משרדים .חלק מהמשרדים מוזגו ,אחרים – בוטלו.
נוסף משרד אחד – המשרד לעניינים אתניים ,דבר הבא להצביע על החשיבות שיתפוש התחום בחיים
הציבוריים ועל הכוונה לשים דגש על התחום.
בין השרים שמונו לעמוד בראש המשרדים – הרבה פנים לא מוכרות לציבור ,חלקם – חברי המפלגה ,חלקם
– טכנוקרטים מתחומים שונים ,שלושה מהם – אנשי צבא ,העומדים בראש שלושת המשרדים שהצבא
מנהל ,על פי החוקה – משרד ההגנה ,המשרד לענייני גבולות והמשרד לביטחון פנים.
הגברת סו צ'י לקחה על עצמה ארבעה תיקים – את תיק החוץ ,המקנה לה מושב בוועדה העליונה לנושאי
ביטחון ,תיק החינוך ,תיק האנרגיה והחשמל ואת תיק השר במשרד הנשיאות ,מה שמקנה לה קרבה מידית
לכל הנושאים המשמעותיים הדורשים התערבות של הדרג האזרחי העליון במדינה ,ומן הסתם היא תמשוך
בחוטים של כל החלטה משמעותית במיאנמר בשנים הקרובות.
יש להניח כי כעת ,משמתבהרת התמונה ,גם התחום הכלכלי יקבל את תשומת הלב הראויה ולפחות חלק
מאנשי העסקים ה'יושבים על הגדר' – ירדו ממנה ויקבלו החלטות באשר להמשך דרכם.
דני זונשיין
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חדשות וכותרות ראשיות


תמונת מצב של כלכלת מיאנמר ,כשלים וסיכויים.
היעדר הגנה על זכויות יוצרים ,שחיתות ותשתית לא מפותחת הם חלק מהבעיות קישור



הממשלה החדשה עומדת לקבל מאזן מסחרי שלילי ,על פי משרד המסחר המקומי קישור



עד כה לא נמסר על שינוי מתוכנן במדיניות הסנקציות של ארה"ב על הסחר עם מיאנמר ,למרות
הציפיות הגבוהות וההצהרות על כוונות כאלה .מספר התאחדויות ולשכות מסחר פנו לממשלת
ארה"ב בבקשה להקל או להסיר את הסנקציות הקיימות .עד כה לא ברורים הסיכויים לכך ,גם לאור
כניסת הממשל בארה"ב לתקופת הבחירות לקישור

מאידך ,בקרוב ידונו בתנאים לאפשר למיאנמר לקבל תנאי סחר מועדפים ( )GSPביצוא לארה"ב לקישור



סינגפור מסתמנת כמשקיעה הגדולה ביותר במיאנמר בשנים האחרונות ,כעשרה מיליארד דולר ,בין
השאר הודות לעובדה שמשקיעים מארה"ב ואירופה משקיעים דרכה במיאנמר לקישור

עסקים מקומיים ובינלאומיים ,סקטורים שונים

אנרגיה


רוח – חווה ראשונה מסוגה במיאנמר ,שמזכר הבנות להקמתה נחתם עם חברה סינית .אמורה להפיק
 63מגוואט לקישור

חקלאות




גידולי שומשום ,חרדל וחמניות להפקת שמן נפוצים וממעותיים באזור היבש של מיאנמר – נדרש
שיפור ביעילות הגידול .הזדמנות ליכולות הישראליות בתחום לקישור
מפעל להזנת בעלי חיים יוקם במיאנמר על ידי חברה מוייטנאם .קיים מחסור במפעלים מסוג זה
במיאנמר ,בעיקר לדגים ,עופות וחזירים לקישור
היצוא החקלאי של מיאנמר מורכב בעיקר מאורז וקטניות .כמיליון טון קטניות יוצאו השנה לחו"ל,
כשהודו היא השוק הגדול .אבל אירופה על הכוונת ,ולשוק זה מכוון היצוא לקישור

בנקאות





סקירה על סקטור הבנקאות במיאנמר לנוכח התפתחות ופתיחת הכלכלה לקישור
תחום המיקרופיננסים לחברות קטנות ובינוניות נפוץ במיאנמר ,אם כי לא בצורה מתקדמת במיוחד.
מאמר על התחום מאת נציגה של הבנק העולמי היושבת כאן לקישור
הבנק המרכזי נקב בשמות ארבעה בנקים זרים נוספים שיורשו לפתח פעילות במיאנמר .הבנקים הם
מהודו ,טייוואן ,וייטנאם ודרום קוריאה .זאת בנוסף לתשעה בנקים אחרים שקיבלו רישיון כזה בשנה
שעברה לקישור
ובנק שמשיק פעילות באמצעות הסלולר ,נושא שעדיין לא נפוץ כאן לקישור
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תקשורת ומיחשוב






אריקסון חברה לחברת סלולר מקומית ליצירת רשתות תקשורת לשוק המקומי לקישור
תחום המיחשוב במיאנמר עדיין רחוק ממיצוי הפוטנציאל הגלום בו .תחום הענן עדיין לא ממריא.
(אגב ,בקרוב אמורה להגיע משלחת אנשי  ICTבכירים לבקר בישראל) לקישור
דוח שפורסם לאחרונה על ידי מומחה שבדי על פעילות עוינת בתחום הסייבר במיאנמר זכה
להתעלמות מצד השלטונות .גם תחום הסייבר עדיין לא זוכה לתשומות ראויות לקישור
בעיר מנדליי מותקנת מערכת בקרת רמזורים ממוחשבת .לראשונה במיאנמר לקישור
תוכנה לניהול – ייצרן הוויסקי הגדול במיאנמר בחר בחברת תוכנה צרפתית לניהול שרשרת הערך שלו
לקישור

תעופה


שוק התעופה במיאנמר סובל מתחרותיות נמוכה – ריבוי חברות קטנות ,תחרות מחברות חיצוניות
לקישור

סחר





חברה מיאנמרית חברה לחברה מסינגפור לייבא ציוד למלונאות ומטבח .סקטור התיירות והמלונאות
נחשב לבעל פוטנציאל גדול לפיתוח הכלכלה המקומית ,גדל כל שנה באחוזים ניכרים לקישור
חברת מוצרי הבניה האמריקנית  Ericoחברה לחברה מיאנמרית לכניסה לשוק הבניה המתפתח
במיאנמר לקישור
במטרה להקל על ההשקעות הנדרשות לתעשיה ,מאפשר משרד המסחר לייבא מכונות משומשות עד
לסוף שנה זו לקישור
חברת הריטייל הבינלאומית מטרו שוקלת כניסה לשוק המיאנמרי ,לאור פוטנציאל הגידול הקיים
במיאנמר (ובאיראן) לקישור

נדל"ן


קבוצה דרום קוריאנית החלה בנייה בפרויקט משולב למגורים ,מלון ומשרדים בינגון .חברות מדרום
קוריאה משקיעות במיאנמר בתחומים רבים ,מחקלאות ותשתיות ועד נדל"ן ICT ,ורכב .המיוחד
בפרויקט הוא שהוא נבנה על קרקע של הצבא ,באמצעות אחת משתי החברות הכלכליות שלו .הצבא
מחזיק בשטחים רבים ברחבי מיאנמר ,ומוכן לפרויקטים בשיתוף קבוצות מחו"ל ,למשל בתחום
החקלאות .בפגישה בצבא לאחרונה הציגו בפני אפשרות לפיתוח פרויקטים חקלאיים על קרקע של
הצבא ,שיעמיד לרשותם קרקע מים .למעונינים – נשמח לקשר .לקישור

...וגם מיצובישי היפנית נכנסת לתחום במתחם של  43דונם בינגון ,שילוב של מגורים ,מלון ומשרדים לקישור


שוק הדירות והבניה בינגון נמצא בירידה לנוכח ירידה במכירות .הירידה באה לאחר גאות של מספר
שנים ,שבמהלכה עלו מחירי הנדל"ן בצורה חדה לקישור

סביבה




תחום הגנת הסביבה אינו מהמפותחים במיאנמר ,בעיקר בתחום האכיפה .הנהלת אזור ינגון החליטה
לחייב מבשלת בירה לטפל במים הנפלטים ממנה .הזדמנות עיסקית ..לקישור
התקבלה החלטה על טיפול ושדרוג במערכת הביוב של ינגון ,הבנויה על תשתית שהותירו הבריטים,
אלא שאז היתה העיר קטנה בהרבה ..לקישור
חברה סינגפורית להשקעות חברה לחברה במיאנמר להקמה של מפעל כימיקלים במיאנמר לקישור
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הזדמנויות עסקיות ומידע למשקיעים פוטנציאליים



חברה מקומית מחפשת שותפים להקמת 'עיר חכמה' לקישור



אתר מינהל ההשקעות של מיאנמר ,DICA ,שודרג לאחרונה והגישה למידע אודות רישום חברות
ונהלי אישור השקעה במיאנמר – קלה יותר .לקישור

מידע נוסף

צרכנות


סצינת המסעדנות בינגון משתכללת  -רשת המזון סינגפורית  PastaManiaפתחה סניף ראשון
בינגון .כזכור גם  KFCורשתות בינלאומיות נוספות נכנסו למינאנמר לאחרונה לקישור

עדכונים שוטפים אודות פעילות השגרירות ניתן למצוא בכתובת http://embassies.gov.il/Yangon -
ובדף הפייסבוק Israel in Myanmar

ובדף הפייסבוק
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 -

