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Myanmar international trade 
agreements and investment treaties

•The government of Myanmar is entering 
into an increasing number of international 
trade agreements and investment treaties. 

•To date it has signed Bilateral Investment 
Treaties (BITs) with China, India, Kuwait, 
Laos, the Philippines, Thailand and Vietnam. 
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As an ASEAN member Myanmar is party to a wide 
range of multilateral/regional trade agreements

• ASEAN-Hong Kong, China Free 
Trade Agreement  Negotiations 
launched

• Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) Free Trade 
Area  Negotiations launched

• Regional Comprehensive Economic 
Partnership  Negotiations launched

• ASEAN Free Trade Area  Signed and 
In Effect

• ASEAN-Australia and New Zealand 
Free Trade Agreement  Signed and In 
Effect

• ASEAN-India Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement 
Signed and In Effect

• ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership   Signed and In 
Effect

• ASEAN-People's Republic of China 
Comprehensive Economic 
Cooperation Agreement  
Signed and In Effect
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On 21 May 2013 Myanmar entered into an 
historic Trade and Investment Framework 
Agreement with the U.S. 

•On 12 June the European Union readmitted 
Myanmar to its trade preference scheme, the 
GPS, on which grants developing nations 
preferential – in the form of lower tariffs – when 
selling certain products into the EU. 
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Myanmar and the New York Convention

• In another move to encourage 
foreign investment the 
Government acceded to the New 
York Convention on the 
Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards 1958 
(Convention). 

• The purpose of the Convention is 
to establish common legislative 
standards for the recognition of 
arbitration agreements and court 
recognition and enforcement of 
foreign and non-domestic arbitral 
awards. 

• Being a signatory to the convention 
is increasingly seen as a 
prerequisite for attracting foreign 
investment. Myanmar became the 
149th member of the U.N. to 
accede to the Convention. 
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Myanmar and the WTO

In 1948 Myanmar was among 
the twenty-three original 
signatories to the General 
Agreement on Tariffs and 
Trade. It has been a member 
of the World Trade 
Organization (WTO) since 1 
January 1995. 

Due to the isolationist policies 
pursued by the military junta, 
its position as an under 
developed nation and latterly 
due to sanctions imposed by 
the international community 
its contribution and 
commitment to the WTO has 
been limited. 
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Mynmar as WTO members have also accepted 
the Trade Facilitation Agreement (TFA)

Concluded at the WTO’s 2013 Bali Ministerial 
Conference, the TFA contains provisions for expediting 
the movement, release and clearance of goods, 
including goods in transit. 

It also sets out measures for effective cooperation 
between customs and other appropriate authorities on 
trade facilitation and customs compliance issues. It 
further contains provisions for technical assistance and 
capacity building in this area.
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Myanmar and the ILO 

In June 2013 the International 
Labour Organisation (ILO) 
announced the lifting of 
restrictions against Myanmar. 

The ILO suspended Myanmar 
in 1999 following the then 
military regime’s failure to 
implement policies to bring 
Myanmar’s legislation in line 
with the ILO’s Forced Labour
Convention

In March 2012 Myanmar has 
signed a MOU with the ILO 
whereby it committed to 
cooperate with the ILO and 
implement measures to 
eradicate forced and child 
labour in Myanmar by 2015
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