
 

Comerciantii spun ca au descoperit peste 1.5 milioane tone de zahar  

de contrabanda in China provenind din Myanmar 

 

Myanmar a devenit o ruta majora pentru contrabanda de zahar alb in China potrivit unor 
surse comerciale, raporteaza Reuters. India si Tailanda apar ca fiind surse majore de aprovizionare. 

Combinatia de reprimare privind licentele de import de zahar brut de catre autoritatile 
chineze, scaderea productiei de zahar (20% in decembrie anul trecut) si marjele ridicate de import 
in China au stimulat comertul.  

Provincia Yunnan  nu are iesire la mare si este fortata sa plateasca o prima pentru zahar, cu 
comerciantii care coteaza un pret mediu de 5200 yuani per tona de zahar rafinat, ceea ce 
inseamna aproape dublu fata de preturile curente internationale. 

Cererea puternica chineza a contribuit la ridicarea primelor pentru zahar alb brut pe 
schimbul international in exces de 100 dolari per tona in ianuarie, ce constituie o marja foarte 
confortabila pentru rafinarii 

De asemenea se crede ca zaharul alb este introdus ilegal in China prin Laos si Cambodgia, 
au mentionat surse comerciale. 

Transporturile din Tailanda in Myanmar si Laos au fost semnificative in ultimele luni, a 
precizat un analist Western.  

Zaharul alb a fost cotat la aproximativ 420 dolari pe tona livrata la granita chineza. Preturile 
de pe piata interna din China depasesc 800 dolari pe tona. 

Comerciantii estimeaza ca aproximativ 100 camioane de zahar pe zi sunt introduse ilegal in 
China prin Myanmar. Deci atat de profitabila devine afacerea ca si comerciantii de orez intra in 
actiune, precizeaza un ziar din Bankgkok. 

Comerciantii europeni precizeaza faptul ca 300000 tone de zahar alb a fost exportat din 
India in Myanmar in luna decembrie si fluxul ramane major in ianuarie din cauza marjei uriase a 
importului in China. “Volumul pur de zahar alb care ajunge in Myanmar, pentru o tara care nu a 
fost activa pe piata zaharului, este remarcabil”, a precizat un analist. 

Un comerciant de baza din Asia de sud est a precizat faptul ca anul trecut peste 1.5 
milioane de tone au fost introduse ilegal in China – cifra foarte dificil de identificat in mod 
independent. 

“Ar trebui sa fie la fel de puternic si in 2016”, a mai precizat comerciantul. “Anul trecut am 
observat o cerere foarte spectaculoasa de zahar alb, in special in a doua jumatate a anului, si se 
pare ca acest fenomen continua”. 

Productia anuala de zahar in Myanmar este de aproximativ 400.000 -500.000 tone de 
zahar. Din cauza preturilor in scadere din ultimii ani, suprafata s-a micsorat si productia a cunoscut 
o scadere de 25 pana la 35%. Productia totala de zahar in 2015/2016 este aproximata la 350.000 
to, potrivit unor surse FO. 

 


