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မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး ရစ ငာ့က်ြညာ့်ရလာ့လ ြှု အစ  ငခ်ံစ  ဇူလ ိုင ်၂၀၂၂- အနစ်ှခ ျုပ် 

၂၀၂၂ ခိုနစှ် အစြတည်ီးြပင ် မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးသည် သ သ သ သ ဆ ိုီး   ီးရသ  မပည်တ ငီ်းမပည်ပ အြ ပ်အတည်ီးနငှ်ာ့ 

ဆြတ် ိုြ်ဆ ိုသလ ို  ငဆ် ိုငရ်နခ ာ့ သည်။ ယူကရိန််းစစ်ပ ွဲကသကြောင့်် က ြောငစ်ြောဆနီငှ့်် ဓါတ်က ြေသြဇြော ကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း 

 ြေင့််တက် ြော ြင််းက ကုနပ်စစည််းအြေ ိ ်းအစြော်းြေ ြော်းစ ြောနငှ့်် ဝနက်ဆြောငြ်ေှုြေ ြော်းကို က ယ်က ယ် ပန် ့် ပန် ့် ထြိိုက်ကစြွဲ့်ြည်။ 

ကနြောက်ဆက်တ ွဲအကန ြင့်် ကုနထ်တု် ုပ်ငန််းြေ ြော်း အြော်း  ု်း၏ ြ င််းကုနအ်ငအ်ြော်းစု ကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း ထိ်ုးတက်ြ ြော်းကစြွဲ့်ပပီ်း  

ကင ကသက်းကြြောင််းပ ြေှု ကကီ်းထ ြော်း ြောကြော အြှေန ် အြ်ိေကထြောငစု်ဝငက်င  (real household income) ကို ြေ ြော်းစ ြောထြိိုက်ကစြွဲ့်ြည်။ 

 ပည်တ င််း  ျှပ်စစ်ဓါတ်အြော်း  ပတ်ကတြောက်ြေှုကသကြောင့်် နိငုင် အနှ ့်ရှိ အြ်ိေကထြောငစု်ြေ ြော်းနငှ့်် စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်းကို 

ထြိိုက်ကစ ပနြ်ည်။ ကတြောငပုိ်င််းနငှ့်် က ြေြောက်ပုိင််း ကေြြေ ြော်းတ င ်   ု ြ  ကရ်းအက ြအကန ဆို်းရ ြော်း ြောြေှုအ ပင ် ြ င််း ပည်နယ်နငှ့်် 

အ ယ်ပုိင််းက ြြောက်ကြ ွေ့ရပ်ဝန််းကေြတို ့်တ င ် ပဋပိကခြေ ြော်း  ပင််း ပင််းထနထ်န ်  ြစ်ပ ြော်းကနြွဲ့်ြည်။ ယင််းကသကြောင့်် 

စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းကဆြောငတ်ြောြေ ြော်းကို ကနြှောင့််ကန်ှးကစကြော ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ ကြေ တ င ် ကြ္ေြော့်ဘဏက် က ့် ြောစစ်တြ်ေ်း 

ကကြောက်ယူြွဲ့်ြည့်် စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်းအြော်း  ု်း၏ ငါ်းပ ုတစ်ပ ု (နငှ့်် စုိက်ပ ိ ်းကရ်း  ုပ်ငန််းြေ ြော်း၏ ငါ်းပ ုနစ်ှပ ု)က ၎င််းတို ့် 

စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း  ည်ပတ်ရြောတ င ်ပဋပိကခအက ြအကနြေ ြော်းက အကကီ်းြေြော်းဆ ု်း စိနက်ြေါ်ြေှု ြစ်ကနကသကြောင််း ကြြ်ော ပြွဲ့်သကြည်။  

 

အဆ ိုပါအြ ပ်အတည်ီးြ  ီး ရှ ရနရစြ ြူ စ ီးပ  ီးရ ီး၏ အခ  ျု ျို့ရသ အစ တအ်ပ ိုငီ်းြ  ီး၌ အတန်ငယတ်ည်ငင ြ်လ ြှု နငှ်ာ့ 

မပန်လည်သြဝ်ငလ် ြှု အနည်ီးငယြ် ို ၂၀၂၁ ခိုနစှ် ရန ှငီ်းပ ိုငီ်းတ င ်ရတ ျို့ ရှ ခ ာ့ သည်ာ့အတ ြ ်မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး လိုပ်ငန်ီးြ  ီး၏ 

ကြံာ့ကြံာ့ခံန ိုင ်ည်နငှ်ာ့ လ ိုြရ်လ  ည ရ   လိုပ်ရဆ ငန် ိုငစ် ြ်ီးရှ ြှုြ ို  ငဟ်ပ်ရနသည်။ စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်းြည် အထ်ူးြ ြင့်် 

ကုနထ်တု် ုပ်ကရ်းကဏ္ဍတ င ်  ၂၀၂၁ ြုနစ်ှကထက် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှတ င ် ပုိြုိေ  ြေြှင့််တင ်ည်ပတ်ကနြွဲ့်ကသကြောင််း တင ်ပြွဲ့်သကြည်။ 

ကုနထ်တု်ဝယ်ယူညွှန််းကိန််း (Purchasing Managers’ Index) ြည် ကြော သကြောရှည် က   ွေ့ကနြွဲ့်ရြောြှေ ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ 

ပထြေနစ်ှဝက်တ င ် neutral အဆင့််ြို ့်ကရြောက်ရှိြွဲ့်ြည်။ အဓိကအြော်း ြင့််  ပငပ်ဝယ် ိုအြော်းအကပေါ် ြီှေြိုကနရြည့်် 

အထည်ြ  ပ် ုပ်ငန််းရှငြ်ေ ြော်း အကတြ်ောအြင့််  ပန ်ည် ြက်ဝင ်ြောြွဲ့်ပပီ်း ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ နစ်ှ ယ်ကတည််းက ကုနထ်တု်ပုိ ့်ကုန ်

 ြေြှင့််တင ်ြောနိငုြ်ည်ကို ကတ ွေ့ရြည်။ ပပီ်းြွဲ့်ြည့််နစ်ှက ကြော သကြောရှည် ရပ်နြော်းြွဲ့်ရြည့်် စီြေ ကိန််းြေ ြော်းစ ြော 

 ပန ်ည်စတငြ်ွဲ့် ြင််းကသကြောင့်် ကဆြောက် ုပ်ကရ်း  ုပ်ငန််းြေ ြော်း  ပန ်ည် ှုပ်ရှြော်း ြောြွဲ့်ြည်။ အဆိုပါ စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း 

 ှုပ်ရှြော်း ြောြေှုြည် ကူ်းြန််းြ ြော်း ြောြေှု  ြေင့််ြေြော်း ြော ြင််းကသကြောင့်် ြစ်ပပီ်း  ုပ်ငန််းြ ငြ်ေ ြော်း  ပန ်ည်ြက်ဝင ်ြောြေှုြည် ၂၀၂၁ 

ြုနစ်ှတ င ် ြြိြိြောြြော ထိ်ုးက ြ ြော်းြွဲ့်ရြောြှေ ဇ န ် ကိုဗစ် ှုိင််းကူ်းစက်ြေှု ြေ ပင််းထနြ်ငအ်က ြအကနြို ့် 

 ပန ်ည်ကရြောက်ရှိ ြောြည်။ ကိုဗစ် - ၁၉ စတုတထ  ှုိင််းကူ်းစက်ြေှုြှေြော ဇနန်ဝါရီ တ င ်ကြေျှြ်ောြှေန််းြွဲ့်ြည်ထက် ပုိြုိေ က  ြော့်နည််းြွဲ့်ပပီ်း 

ထတု် ပနထ်ြော်းြည့်် ကူ်းစက်ြ ရြေှု အကရအတ က် (ကရြောဂါ ပင််းထနြ်ေှုအက ြအကန) တို ့်ြှေြော ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ နစ်ှ ယ် တ င ်ြစ်ပ ြော်းြွဲ့်ြည့်် 

တတိယ ှုိင််းကူ်းစက်ြေှုထက် ြြိြိြောြြော က  ြော့်နည််းြွဲ့်ြည်။  

 

သ ို ာ့ရသ ် အြှန်အ ြ်ရ  ငစ်ို ဝငရ်င ရလ  ာ့နည်ီးလ မခငီ်းြ မပည်တ ငီ်းဝယလ် ိုအ ီးြ ို ြ  ီးစ     ခ ိုြ်ရစသမြင်ာ့ အမခ ီးရသ  

စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြဏ္ဍြ  ီးနငှ်ာ့ ဝန်ရဆ ငြ်ှုြ  ီးြှ  ဆြလ်ြအ် ီးနည်ီးလျှြ်ပင ် ရှ ရနရသီးသည်။  က် ီနငှ့်် 

ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်းတ င ်ြက်ဝင ်ှုပ်ရှြော်းြေှု ရှိ ြောကြြ်ော ည််း ကြ္ေြော့်ဘဏ၏် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ ဧပပီ က  ပ  ုပ်ြွဲ့်ြည့်် 

အြ်ိေကထြောငစု်စစ်တြ်ေ်းအရ အြှေန ် ဝယ်ယူြ ု်းစ ွဲ ြင််း (real consumption) အထ်ူးြ ြင့်် စြော်းြ ု်းကုနြ်ေဟုတ်ကြြော ၊ 

ြေရှိြေ ြစ်ြေဟုတ်ကြြော ကုနပ်စစည််းြေ ြော်း ဝယ်ယူြ ု်းစ ွဲ ြင််းြှေြော ယြငန်စ်ှကထက် ပုိြုိေက ဆင််း ြောြွဲ့်ကသကြောင််း ကတ ွေ့ရြည်။ 

အြ်ိေကထြောငစု်စစ်တြ်ေ်းအရ အြ်ိေကထြောငစု်၊  ယ်ယြောနငှ့်် စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း၌ အ ုပ်  က်ြေွဲ့် ြစ်ြေှု၊ အ ုပ်ြ ိန ်

က  ြော့်နည််းြ ြော်းြေှု နငှ့််  ုပ်ြ  စြောက  ြော့်နည််း ြောြေှု ကသကြောင့်် အိြ်ေကထြောငစု်ဝငက်င  (nominal household income) 

က  ြော့်နည််းကစြွဲ့်ြည်။ အြှေနအ်ြ်ိေကထြောငစု်ဝငက်င  (real household income) ြည် ကင ကသက်းကြြောင််းပ နှုန််း 
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 ြေင့််တက် ြောြေှုကသကြောင့်် ပုိြုိေ က  ြော့်က  ြောြွဲ့်ရြော ကနြောက်ဆ ု်းရရှိြည့်် အြ က်အ က်ြေ ြော်းအရ ြေတ် တ င ် အစြော်းအစြောနငှ့်် 

က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းနှုနြ်ေ ြော်း ထိ်ုးတက်ြ ြော်းြွဲ့်ြ ြင့်် CPI ကြြောင််းပ နှုန််းြေှြော ၁၇.၃ ရြောြိုငန်ှုန််း (yoy) ရှိြွဲ့် ြည်။ ကြေ  ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ 

စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း စစ်တြ်ေ်းအရ ပုဂဂ ိက စြော်းြ ု်းနိငုစ် ြ်ေ်းအြော်းနည််း ြောကသကြောင််း အတည် ပ ြွဲ့်ပပီ်း  က် ီနငှ့််  က်ကြော်း 

အကရြောင််းြေ ြော်းြည် ယြငန်စ်ှကထက် က ်းပ ုတစ်ပ ုကက ြ်ော က ဆင််းြ ြော်းြွဲ့်ကသကြောင််း ကတ ွေ့ရြည်။  

 

မြင်ာ့တြလ် ရသ  ြိုန်ရစ ီးနှုန်ီးြ  ီးြ စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြ  ီးအ ီးလံိုီးြ ို   ခ ိုြ်ရစြ  အမြတအ်စ န်ီး ရှ ြှု 

ြ ဆငီ်းသ  ီးရစခ ာ့သည်။ ယူကရိန််းစစ်ပ ွဲကသကြောင့်် ကြ္ေြော  ု်းဆိုငရ်ြော က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းနှုန််း ြေင့််တက် ြော ြင််းက  ပည်တ င််း 

က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းနှုန််းြေ ြော်းနငှ့်် ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်း စရိတ်ြေ ြော်း ြေင့််တက်ကစြွဲ့်ြ ို  ျှပ်စစ်ဓါတ်အြော်း  ပတ်ကတြောက်ြေှု 

ြေ ြော်းကသကြောင့်် ေဇီယ်ြီေ်းစက်ြေ ြော်း ြ ု်းစ ွဲရြည့်် ကုနက် စရိတ်က ည််း ထပ်က ြောင််းြိစီ်းကစြွဲ့်ြည်။ ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ ပထြေနစ်ှဝက်တ င ်

 ပည်တ င ် က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းနှုန််း ၇၀ ရြောြိုငန်ှုန််းြန် ့်  ြေင့််တက်ြ ြော်းြွဲ့်ြည်။ က ပ်ကင တနြိ်ု်း က  ြော့်က ြ ြော်း ြင််း ၊ 

ကုနသ်ကြ်ေ်းက င််းဆက်  ပတ်ကတြောက် ြင််း နငှ့်် ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်းစရိတ် ြေင့််တက် ြောြေှု အက ိ ်းဆက်ြေ ြော်းကသကြောင့်် ြ င််းကုန ်

အြေ ိ ်းအစြော်းြေ ြော်းစ ြော ကစ ်းနှုန််းကကီ်း ြေင့််ြ ြော်းြွဲ့်ပပီ်း ပငက်ိုကပင ်နည််းပါ်း ှြည့်် အ ြေနအ်စ န််းပြေြောဏကို ထပ်ြေ က   ွေ့ြ ြော်း ကစြွဲ့်ြည်။ 

ဓါတ်က ြေသြဇြောကစ ်းနှုန််းြေ ြော်းနငှ့်် အ ြြော်းကြြော စုိက်ပ ိ ်းကရ်း ြ င််းအြော်းစုြေ ြော်း ကစ ်းနှုန််း ြေင့််တက် ြော ြင််းကသကြောင့်် အြ ု်း ပ ြည့်် 

ပြေြောဏ ြြိြိြောြြောက  ြော့်က ြ ြော်းြွဲ့်ြ ြင့်် ြ်ီးနှ အထ က်နှုန််းကို ထြိိုက်ကစနိငု ်ပနြ်ည်။  

 

သ ြန်စ  ငီ်းလ ိုရင  (current account deficit) ြ ဥ်ီးရမြ ငီ်းလ ရသ ်လည်ီး မပငပ် ရပီးရခ ရင လြြ် န်စ  ငီ်း ြ အ ီး 

ဆြလ်ြ်တည်ရှ ရနဆ မြစ်သည်။ ြြောြေြောနစ်ြောရင််း  ိုကင  (current account deficit) ြည် ကုနြ် ယ်ြေှု ိုကင  

ပုိြုိေက ပ်တည််းြ ြော်း ြင််း ( ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် ပုိ ့်ကုနက်  ြော့်နည််းြ ြော်း ြင််းြည် ြ င််းကုနက်  ြော့်နည််းြ ြော်း ြင််းထက် 

ပုိြုိေြြော  နြ် ြော်း ြင််း)၊ ြရီ်းြ ြော်းနငှ့်် အ ြြော်းကြြော ဝနက်ဆြောငြ်ရရှိြေှုြေ ြော်း ြြိြိြောြြော ထိ်ုးက ြ ြော်း ြင််း နငှ့််  ပည်ပြှေ  ွှွဲပုိ ့်ကင  ၃၀ 

ရြောြိုငန်ှုန််းအထိ က ဆင််းြ ြော်း ြင််းတို ့် ကသကြောင့်် စက်တငဘ်ြော ၂၀၂၁ ြုနစ်ှတ င ်အဆ ု်းြတ်ြည့်် ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ်က ဆင််းြွဲ့်ြည်။ 

ထိြုေျှြြောြေက နိငုင်  ြြော်း ရင််းနှ်ီး ြေ ပ်နှ ြေှုြေ ြော်း ယြငန်စ်ှကထက် ြ ု်းပ ုနစ်ှပ ုြန် ့်အထိ က ဆင််းြ ြော်း ြင််း၊ နိငုင်  ြြော်းကင ကသက်း 

အက ြေြောက်အြေ ြော်း စီ်းထ က်ြ ြော်း ြင််း၊ တစ်နစ်ှပတ်  ု်း အ ြြော်းကြြော အြြော်းတငက်င ကသက်းစီ်းဝငြ်ေှုြေ ြော်း ထိ်ုးက ြ ြော်း ြင််းတို ့်ကသကြောင့်် 

ဘဏ္ဍြောကင စြောရင််းြေ ြော်းအကပေါ် ပုိြုိေ ပင််းထနက်ြြော ြိအြော်းြေ ြော်း  ြစ်ကပေါ် ြောြွဲ့်ြည်။ အြော်း  ု်းကပါင််းဆ ု ိုက်ြည့််အြါ ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ 

စက်တငဘ်ြော တ င ်နိငုင်  ြြော်းြ ု်းကင  ြ်ီးြန် ့်အရနက်င  အကြေရိကနက်ေေါ် ြော ၁ ဘ ီီယ ြန် ့် ြြိြိြောြြော က  ြော့်နည််းြ ြော်းြွဲ့်ြည်။ 

အဆိုပါ အက ြအကနအတိုင််း ဆက် က် ြစ်ပ ြော်းကနြွဲ့်ြည့််အတ က် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ နစ်ှ ယ်တ င ်နိငုင်  ြြော်းကင ကသက်း ြ်ီးြန် ့်အရနက်င  

ပြေြောဏြှေြော (အြ ိ ွေ့အရနက်င ြေ ြော်းကို နိငုင်  ြြော်းပိတ်ဆို ့်အကရ်းယူြေှုြေ ြော်းကသကြောင့်် ထတု်ယူ၍ြေရ ြင််း) ြေ  ုက ြောက်ြည့်် ပြေြောဏအထ ိ

ထိ်ုးက ြ ြော်းပပီဟု ြန် ့်ြှေန််းရြည်။   တ်တက ြော ရရှိြည့်် အြ က်အ က်ြေ ြော်းအရ ြ င််းကုန ် ကုနပ်စစည််းြေ ြော်း၏ 

အကြေရိကနက်ေေါ် ြောတနြိ်ု်းြည် ၂၀၂၂ ြုနစ်ှ ပထြေနစ်ှဝက်ကြော   ပည်ပပုိ ့်ကုန ် ပြေြောဏထက် ကက ြ်ော  နက်နြည်။ 

အကသကြောင််းရင််းြှေြော ကုနသ်ကြ်ေ်းြ င််းကုန ်ပြေြောဏ ြေင့််တက် ြော ြင််း နငှ့်် FDI ကတိကဝတ်ြေ ြော်း ဆက် က်အြော်းနည််းကနဆွဲ  ြစ် ြင််း 

ကသကြောင့်် ြစ်ြည်။ ြို ့် ြစ်ရြော အြြော်းတင ်ကုနြ် ယ်စီ်းဆင််းြေှုကြြ်ော ည််းကကြောင််း၊ FDI စီ်းဝငြ်ေှုြေ ြော်းြည်  ည််းကကြောင််း ယြုနစ်ှ 

ရပီးရခ ရင လြြ် န်စ  ငီ်း ကိုပ ့်ပုိ်းကပ်းနှြ်ိေနိငု ်ြင််း ြေရှိကသကြောင််း ကတ ွေ့ရြည်။  

 

ယခငမ်ပျုမပငရ်မပ ငီ်းလ   ီးသည်ာ့ ြူဝါဒြ  ီးြ ို ရမပ ငီ်းမပန်လန်ှလ ိုြမ်ခငီ်းမြင်ာ့ မပငပ်ြ အ ီးြ  ီး ပ ိုြ ိုမြင်ာ့တြလ် ခ ာ့သည်။ 

ြေက်ြရို စီ်းပ ြော်းကရ်း စီြေ ြန် ့်ြ ွဲြေှုတ င ် ယြငရ်ရှိပပီ်းြြော်း တို်းတက်ြေှုြေ ြော်းအြော်း က ပြောင််း ပန ်ှနပ်စ် ိုက်ြကွဲ့်ြို ့်ပင ်

အြောဏြောပုိငြ်ေ ြော်းြည် နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်နှုန််း နှုန််းရှငထ်ြော်းရှိြေှုကို ြယ်ရှြော်း ိုက်ကြော ကစ ်းက က် ဝယ် ိုအြော်း နငှ့်် 

ကရြောင််း ိုအြော်းတို ့်ကို ထည့််ြ င််းစဥ််းစြော်း ြင််းြေရှိပွဲ တရြော်းဝင ် နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်နှုန််း နှုန််းကြကို ြတ်ြှေတ်ြွဲ့်ြည်။ 
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နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်ြေှု ြိအြော်းကို ကိုငတ် ယ်က ြရှင််းရန ် အြောဏြောပုိငြ်ေ ြော်းြည် နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်ရြောတ င ် ကန် ့်ြတ်ြ က်ြေ ြော်း 

ထတု် ပနြ်ွဲ့်ြည်။ ယင််းကသကြောင့်် အကြေရိကနက်ေေါ် ြော ရှြော်းပါ်းြေှု  ြစ်ကပေါ်ကစြွဲ့်ပပီ်း တရြော်းဝင ် ြတ်ြှေတ်နှုန််းနငှ့််  ပငပ် ကစ ်းက က် 

ကပါက်ကစ ်းြေ ြော်း ( ဇူ ိုင ် ယ်တ င ် ကစ ်းနှုန််းက ြောဟြေှုြှေြော ၂၀ ရြောြိုငန်ှုန််းအထိ  ြစ်ကပေါ် ြွဲ့်) က ြောဟြေှု ကကီ်းထ ြော်း ြောကစြွဲ့်ြည်။ 

ြ င််းကုန ်ိုငစ်ငက် ျှြောက်ထြော်းရန ် ြတ်ြှေတ်ြ က်ြေ ြော်း တင််းက ပ် ိုက် ြင််း နငှ့််အတူ အဆိုပါ နိငုင်  ြြော်းကင   ွဲ ှယ်ြေှုဆိုငရ်ြော 

ကန် ့်ြတ်ြ က်ြေ ြော်းကသကြောင့််  ပည်တ င််း က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းက က်ကို အထ်ူးြ ြင့်် အက ိ ်းြက်ကရြောက်ကစြွဲ့်ပပီ်း က ြောငစ်ြောဆ ီ

 ပတ်ကတြောက် ြင််းနငှ့်် အြောဏြောပုိငြ်ေ ြော်း၏ က ြောငစ်ြောဆကီစ ်းနှုန််းကို ထနိ််းြ  ပ်ရနက်ကိ ်းစြော်းြေှုြေ ြော်းအြော်း ကရှြောငရ်ှြော်းရန ် အ ို ့်ငြှော 

ကြှေြောငြ်ိုက ြောငစ်ြောဆကီစ ်းက က် ကပေါ်ထ န််း ြောြွဲ့်ြည်။ တစ်ြ ိနတ်ည််းတ ငပ်င ်နိငုင်  ြြော်းကင  ြင့်် ရရှိကြြော ဝငက်င ြေ ြော်းကို က ပ်ကင ြို ့် 

ြေ ြစ်ြေကန က ပြောင််း ွဲကစ ြင််းနငှ့်် နိငုင်  ြြော်းကင ကသက်းြေ ြော်း အပ်နှ  ြင််း ဆိုငရ်ြော စည််းကြ်ေ်းြ က်ြေ ြော်း (အြောြေြ ကင ကပ်းြ င််းရ ြင််းြေ ြော်း) 

ကို ဧပပီ က ထတု် ပနြ်ွဲ့်ြ ြင့်် ပုိ ့်ကုနြ်ြေြော်းြေ ြော်းအြော်း  က်ငင််း အြ နအ်တုတ်ြေ ြော်း  ြစ်ကစ ျှက် စုိက်ပ ိ ်းကရ်း ပုိ ့်ကုန ်

 ပငပ်ကစ ်းက က် ယှဥ်ပပိ ငြ်ေှုကို ဆို်းရ ြော်းစ ြော ထိြိုက်ကစြွဲ့်ြည်။ ြေသကြောကြ်းြင ် ဗဟိုဘဏ ် က ဘဏြ်ေ ြော်းအြော်း  ပည်ပက က်းပြီေ 

ကပ်းဆပ်ြေှုြေ ြော်းအြော်း ယြောယီရပ်ဆိုင််း ြင််းကို  ုပ်ကဆြောငရ်န ်ညွှနသ်ကြော်းြ က်ြည်  ပငပ် ကင ကသက်းစီ်းဆင််းြေှုကို က  ြော့်က ြ ြော်းကစရန ်

ရည်ရ ယ် ြင််း ြစ်ကြြ်ော ည််း အြှေနတ်ကယ် အကကြောငအ်ထည်ကြြ်ော က င့််ြ ု်းပါက  ြေနြ်ေြော့်ကကြ်ောပုိကရ်းရှင််းြေ ြော်းနငှ့်် 

ကင ကရ်းကသက်းကရ်းကဏ္ဍ၏ ကြ ်းကင ယ ုသကည်စိတ်ြ ရြေှုနငှ့်် ကစ ်းက က် ြ ိတ်ဆက်ြေှုတို ့်ကို က ဆင််းြ ြော်းကစနိငုြ် ယ်ရှိြည်။  

 

ရင သ ီးစ ီးဆငီ်းြှု အြ ပ်အတည်ီးြ  ီး ရလ  ာ့နည်ီးစမပျုရနငပ  မြစ်ရသ ်လည်ီး ရခ ီးရင ဆ ိုင ်  ဂယြရ် ိုြခ်တြ်ှုြ  ီး 

ဆြလ်ြမ်ြစ်ရပေါ်ရနရသ ရကြ င်ာ့  ရင ရ ီးရကြီးရ ီးြဏ္ဍ  သံိုီးရင စ  ငီ်းြ  ီးသည်   ခ ိုြလ် ယ်သည်ာ့ အရမခအရနတ င ် 

ဆြလ်ြ်တည်ရှ ရနသည်။  ုပ်ငန််းကိုယ်စြော်း ှယ်ြေ ြော်းနငှ့်် ကဆ ်းကန ်းြေှုြေ ြော်းအရ ကပ်းကြ နိငု ်ြင််းြေရှိြည့်် က က်းပြီေနငှ့်် 

ကြ ်းကင ြေကပ်းဆပ်ြည့််နှုန််း  ြေင့််ြေြော်းကသကြောင််း၊ ၂၀၂၀ ြုနစ်ှ ကြ္ေြော့်ကပ်ကရြောဂါ စတငြ်ွဲ့်ြည့်် အြ ိနက်ပင ်  ြေင့််တက် ြောကနြွဲ့် ြင််း 

 ြစ်ကသကြောင််း၊ ဘဏြ်ေ ြော်းက ပြီေစြော်းတစ်ကယြောက်ြ င််းစီအြော်း ကြ ်းကင   ပနက်ပ်းဆပ်ြေှု ဆိုင််းင ့် ြင််းနငှ့်် ကပ်းဆပ်ြ ိန ်

 ပငဆ်ငက်ပ်းြွဲ့်ကသကြောင််း ကတ ွေ့ ရှိရြည်။ ြေကရွှွေ့က ပြောင််းနိငုြ်ည့်် ပစစည််းအရည်အကြ ်း က ဆင််း ြော ြင််းကသကြောင့်် 

ကြ ်းကင ြစ်ြ ကပ်း ြင််းကို ြတိကကီ်းစ ြောထြော်း၍ ကဆြောငရ် က်ကနသကြည်။ ကင ထတု်ယူရြောတ င ် အကန် ့်အြတ်ြေ ြော်း 

ဆက် က်တည်ရှိကနကြြ်ော ည််း ဘဏက်င အပ်နှ ြေှု  ပန ်ည်ြက်ဝင ်  ြောကြြောကသကြောင့်် ATMs စက်ြေ ြော်းနငှ့်် ဘဏြ် ွဲြေ ြော်းြှေြော 

ကင ြြော်းထတု်ယူနိငုြ်ေှု   ယ်ကူ ြောြွဲ့်ြည်။  

 

အရ ီးပါသည်ာ့ အြ  ီးမပည်သ ူ ဝန်ရဆ ငြ်ှုလိုပ်ငန်ီးြ  ီးအတ ြ ် ရင ရကြီးသံိုီးစ  ြှု ရလ  ာ့ြ သ  ီးမခငီ်းနငှ်ာ့အတ ူ

ဘဏ္ဍ ရ ီးအရမခအရနြ  ီး ဆြလ်ြဆ် ိုီး   ီးရနခ ာ့သည်။ အြ နက်င ရရှိြေှုြှေြော ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် GDP ၏ ၆.၅ 

ရြောြိုငန်ှုန််းရှိြွဲ့်ရြောြှေ ၂၀၂၁ ြနုစ်ှ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် ၄.၉ ရြောြိုငန်ှုန််းြို ့် က ဆင််းြွဲ့်ြည်။ ကကီ်းြေြော်းကြြော နိငုင် ကတြ်ောပုိင ် စ ြ်ေ်းအင် 

စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း (SEEs) တ င ်အရှု  ်းကပေါ်  ြင််းြည် စုစုကပါင််း  ြေနြ်ေြောက ပ်ကင  ြင့်် ဝငက်င က ဆင််းြေှုပြေြောဏ (nominal kyat 

terms)၏ ၃၀ ရြောြိုငန်ှုန််းန်ီးပါ်း ရှိြည်။ ဘဏ္ဍြောကရ်း ိုကင ြည် ၂၀၂၁ ြုနစ်ှ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် GDP ၏ ၉ ရြောြိုငန်ှုန််း 

ထ ိြေင့််တက် ြောြွဲ့်ပပီ်း ဘက်ဂ က်ြ ု်းစ ွဲနိငုြ်ေှု အြော်းနည််းကြြောကသကြောင့်် ြ ု်းစ ွဲနိငုြ်ေှု ည််းက ဆင််းြွဲ့်ကြြ်ော ည််း 

ဝငက်င က  ြော့်က နှုန််းထက် နည််းပါ်းြည်။ အ ြြော်းကြြော ဘဏ္ဍြောကင ကထြောက်ပ ့်ကပ်းနိငုြ်ေှု ရင််း ြေစ်ြေ ြော်း က  ြော့်နည််း ြော ြင််းကသကြောင့်် 

ဗဟိုဘဏ ် ကထြောက်ပ ့်ြေှုကို  ပန ်ည်ြီှေြိုရကသကြောင််း ကတ ွေ့ရြ ြင့်် ယြင ် ြေက်ြရို ဘဏ္ဍြောကရ်း  ပ  ပငက် ပြောင််း ွဲြေှုြေ ြော်း၏ 

ဆန် ့်က ငြ်က်အက ြအကန  ြစ် ြောကသကြောင််း ကတ ွေ့ရြည်။ က န််းြေြောကရ်း၊ ပညြောကရ်း နငှ့်် ြက်ကြေ ်းဝြ်ေ်းကက ြောင််းြေှုြေ ြော်းနငှ့်် 

 ူြြော်းရင််း ြေစ်ြ  ွေ့ ပြိ ်းကရ်းဆိုငရ်ြော  ူြေှုြူ  ုကရ်း  ပည်ြူ ့်အြ ု်းစရိတ်ြေ ြော်းြည် အ  နအ်ကရ်းပါကြြ်ော ည််း 

အဆိုပါကဏ္ဍြေ ြော်းတ င ် ဘက်ဂ က်ြ ု်းစ ွဲြေှု က  ြော့်က ြ ြော်းြွဲ့်ြ ို ဘဏ္ဍြောကင ြ ွဲကဝြ ထြော်းကပ်းြေှုြှေြော ည််း ြြိြိြောြြော 

က  ြော့်က ြွဲ့်ြည်။ 
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ြ ိုဗစ်-၁၉ ရ  ဂါနငှ်ာ့ စစ်အ ဏ သ ြ်ီးြှုရန ြဆ်ြ်တ   အြ  ျုီးဆြြ်  ီးသည် အနည်ီးဆံိုီး ဆယစ်ိုနစှ်တစ်ခိုန ီးပါီး 

ကြ ျုီးပြ်ီးခ ာ့သည်ာ့ ဆငီ်း  ြှု ရလျှ ာ့ခ ရ ီး အ ီး ိုတြ်ှုြ  ီးြ ို ြ ြဆ် ီးလ ိုြသ်ည်။ ကနြောက်ဆ ု်းရရှိြည့်် အြ က်အ က်ြေ ြော်းအရ 

ြန် ့်ြှေန််းြ က်ြေ ြော်းြှေြော ဆင််းရွဲြေှုနှုန််းြည် ၂၀၂၀ ြုနစ်ှ ြေတ် တ ငရ်ှိကနကြြော အဆင့််ထက် နစ်ှဆအထ ိြစ် ြောကြော ၂၀၂၂ ြုနစ်ှတ င ်

စုစုကပါင််း  ူဦ်းကရ၏ ၄၀ ရြောြိုငန်ှုန််းြည် ဆင််းရွဲြေြေှုြေ ဥ််းကအြောက်ြို ့် က ကရြောက်ကနြွဲ့်ြ ြင့််   နြ်ွဲ့်ြည့်် ဆယ်စုနစ်ှက ဆင််းရွဲြေြေှု 

အဆင့််ြို ့်  ပန ်ည်ကရြောက်ရှိြ ြော်းပပီ ြစ်ြည်။ ယြင ် ဆင််းရွဲန ြ်ေ်းပါ်းြူြေ ြော်းြည် ယြုအြါ ပုိြုိေဆို်းရ ြော်းြည့်် 

အက ြအကနြို ့်က ကရြောက်ကြော ြေညီြေျှြေှုြေ ြော်း ပုိြုိေဆို်းရ ြော်း ြောြေည်ဟု ြန ့်ြှ်ေန််းြည်။ ထို ့် ပင ် အိြ်ေကထြောငစု် 

စစ်တြ်ေ်းအြ က်အ က်ြေ ြော်းအရ ပပီ်းြွဲ့်ြည့်် ၁၈  တြောကြော အတ င််း  ုပ်ြြော်းြေ ြော်း ဝနက်ဆြောငြ်ေှုကဏ္ဍြှေ ထ က်ြ ြော၍ 

စုိက်ပ ိ ်းကရ်းကဏ္ဍြို ့်  ပန ်ည်ဝငက်ရြောက်ြ ြော်းကသကြောင််း ကတ ွေ့ ရှိရြ ြင့်် အ ုပ်အကိုငဆ် ု်းရှု  ်းြေှုြေ ြော်းကသကြောင့်် ပြိေ ွေ့  ပြှေ ကက ်း က်ြို ့် 

ကရွှွေ့က ပြောင််းြ ြော်း ြောြေှု  ပ  ုပ်ကနသကကသကြောင််း ကြြ်ော ပကနြည်။ ြို ့်ရြောတ င ် စုိက်ပ ိ ်းကရ်းကဏ္ဍ ထတု်ကုန ် က  ြော့်က ြေှုကသကြောင့်် 

 ုပ်ြြော်းြေ ြော်း ကုနထ်တု် ုပ်နိငုြ်ေှုကို က ဆင််းကစနိငု ်ြင််း၊ တစ်ဆက်တည််း အိြ်ေကထြောငစု်ဝငက်င  က ဆင််း ြင််းတို ့်  ြစ်ကစပါြည်။ 

အြ်ိေကထြောငစု် ဝငက်င က ဆင််း ြော ြင််းနငှ့်် အစြော်းအစြောနငှ့်် က ြောငစ်ြောဆ ီ ကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း  ြေင့််တက် ြော ြင််း၊ ကြ ်းကင ရရှိနိငုြ်ေှု/ 

ကင ြြော်းစီ်းဆင််းြေှု အက ပ်အတည််းြေ ြော်းကသကြောင့်် စြော်းနပ်ရိကခြော ြေ ပည့််စ ုြေှု အနတရြောယ်ကို  ြေင့််ြေြော်းကစြေည် ြစ်ြည်။ အဆိုပါ 

ကဘ်းအနတရြောယ်ြေ ြော်းြည် တစ်အြ်ိေကထြောငစ်ြော ြူ  ုရ ု စုိက်ပ ိ ်းထတု် ုပ်ြေှု ြေ ြော်း ြော ြင််းကသကြောင့်် ည််း တစ်စိတ်တပုိင််း 

ြက်ဆိုငြ်ည်ဟု ဆိုနိငုြ်ည်။ အြ်ိေကထြောငစု်စစ်တြ်ေ်းြေ ြော်းအရ က ြရှင််းနိငုြ်ည့််နည််း ြ်ေ်းြေ ြော်း တ ြည််း ြည််းပါ်းရှြော်း ြောပပီ်း 

အြ်ိေကထြောငစု်အြော်း  ု်း၏ ထက်ဝက်ြန် ့်က အစြော်းအစြော ြေဟုတ်ကြြော ပစစည််းြေ ြော်းြ ု်းစ ွဲြေှုကို က  ြော့်ြ  ြတ်ကတြောက်ရကသကြောင််း၊ 

ဝငက်င ရရှိနိငုြ်ေှု ြြိြိြောြြောနည််းပါ်း ြော ြင််းကသကြောင့်် အစြော်းအစြောြေ ြော်းကိုပင ် က ျှြော့်ြ  စြော်းြ ု်းရကသကြောင််း၊ ြိေတ်ကဆ ြေ ြော်းနငှ့်် 

ကဆ ြေ ိ ်းြေ ြော်းထ ြှေ ကြ ်းငြှော်းရကသကြောင််း၊ ပစစည််းြေ ြော်း ကရြောင််းြ ရကသကြောင််း ကတ ွေ့ ရှိရြည်။ ၂၀၂၀ ြုနစ်ှကတည််းက 

ြက်ကြေ ်းဝြ်ေ်းကက ြောင််းကရ်း အြက်အြွဲြေ ြော်း ပုိြုိေကကီ်းြေြော်း ြောြွဲ့်ပပီ်း  ပည်ြူ ့်အကထြောက်အပ ့်ကဏ္ဍ   ု်းဝက ဆင််းြ ြော်းြွဲ့်ကြော ၂၀၂၂ 

ြုနစ်ှ ကြေ တ င ် ြေည်ြည့််အြ်ိေကထြောငစု်ကြေျှ  ူြေှုြူ  ုကရ်းကထြောက်ပ ့်ြေှု ြေည်ြည့််ပ ုစ ြေ ိ ်းကိုြေျှ ရရှိ ြင််း ြေရှိကသကြောင််း 

တင ်ပြွဲ့်သကြ ြင့်် ၂၀၂၀ ြုနစ်ှ ကအြောက်တိုဘြော က အြ်ိေကထြောငစု်ြေ ြော်း၏ ၄၃ ရြောြိုငန်ှုန််းက ကင ကသက်းကထြောက်ပ ့်ြေှု ရရှိြွဲ့် ြင််းနငှ့်် 

ဆန် ့်က ငြ်က် ြစ်ကသကြောင််းကတ ွေ့ရြည်။  

 

မပည်တ ငီ်းမပည်ပ အခြအ်ခ အကြပ်အတည်ီးြ  ီး ဆြလ်ြရှ် ရနသညာ့်အတ ြ ် ၂၀၂၂ ခိုနစှ် ဘဏ္ဍ နစှ်တ င ် စ ီးပ ါီးရ ီး 

အရတ ်အသင်ာ့သ န လန် လူ န ိုငြ်ည်ဟို ခန် ာ့ြှန်ီးသည်ာ့အတ ြ ် ဝငရ်င နငှ်ာ့ သြရ်ြ ီးဝြ်ီးရြ  ငီ်းဆ ိုင ်  အခြအ်ခ ြ  ီး 

ဆြလ်ြ်တည်ရှ ရနြည်မြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ်၁၈ ရြောြိုငန်ှုန််းက   ွေ့ြ ြော်းြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းထြော်းြွဲ့်ကြြော GDP ြည်  ၂၀၂၂ 

ြုနစ်ှ စက်တငဘ်ြောအ ကရြောက်တ င ် ၃ ရြောြိုငန်ှုန််းအထ ိ ြေင့််တက် ြောြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းထြော်းြည်။ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ်ြြိြိြောြြော 

 ပန ်ည်ထကူထြောင ်ြော ြင််းြေရှိကြြောကသကြောင့်် GDP ြည် ၂၀၁၉ ြုနစ်ှထက် ၁၃ ရြောြိုငန်ှုန််း က  ြော့်နည််းကနဆွဲ ြစ်ြ ြင့်် 

ဝယ် ိုအြော်းနငှ့်် ကရြောင််း ိုအြော်း အက ပ်အတည််းြေ ြော်းက စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်းကို ဆက် က်ြက်ကရြောက်ကနဦ်းြေည်  ြစ်ြည်။ 

ဇနန်ဝါရီ  MEM အစီရငြ် စြောပါ တို်းတက်ြေှု ၁ ရြောြိုငန်ှုန််းြန် ့် ြှေြည် အနည််းငယ်ြေျှ ထပ်တက် ြောနိငုြ်ည်ဟူကြြော 

ြန် ့်ြှေန််းရ ြင််းြှေြော ကြကြြ်ောဝါရီနငှ့်် ြေတ် ြေ ြော်းအတ င််း  ြစ်ပ ြော်းြွဲ့်ကြြော ကိုဗစ်-၁၉ စတုတထ  ှုိင််းြက်ကရြောက်ြေှု 

ကြေျှြ်ောြှေန််းထြော်းြကွဲ့်ြို ့် ြေ ပင််းထနြ်ွဲ့်ကြြောသကြောင့််  ြစ်ြည်။ ကုနထ်တု် ုပ်ကရ်းနငှ့်် ကဆြောက် ုပ်ကရ်းကဏ္ဍြေ ြော်းက ယြုနစ်ှ 

အထိကု်အက  ြောက်တို်းတက်ြေှုကို အဓိက တ န််းအြော်းကပ်းြေည့်် ကဏ္ဍြေ ြော်း ြစ်ြေည်ဟု ကြေျှြော်ြှေန််းရပပီ်း ဝနက်ဆြောငြ်ေှုကဏ္ဍ 

 ုပ်ငန််းြေ ြော်းြှေြောြူေ ဝယ် ိုအြော်း နည််းြေှုကသကြောင့်် ြက်ြွဲနိငုက်ြော စုိက်ပ ိ ်းကရ်းထုတ်ကုနြ်ေ ြော်းြှေြောြူေ ြ င််းအြော်းစု 

ကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း ြေင့််တက် ြင််း၊ ကုနစ်ည်ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်းအြက်အြွဲြေ ြော်းနငှ့်် ပဋပိကခြေ ြော်းက အတြော်းအဆ်ီး  ြစ်ကစပါ ိြ်ေ့်ြေည်။ 

ကင ကသက်းကြြောင််းပ နှုန််းြှေြော ကြ္ေြော့်ကုနစ်ည်ကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း  ြေင့််ြေြော်းကန ြင််း၊ က ပ်ကင တနြိ်ု်း က ဆင််း ြင််းနငှ့်် ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်း 

အြက်အြွဲြေ ြော်းကသကြောင့်် ဆက် က် ြေင့််ြေြော်းကနြေည်ဟုြန် ့်ြှေန််းပပီ်း ပ ြ်ေ်းြေျှအြော်း ြင့်် ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် ၁၅ ရြောြိုငန်ှုန််း 
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(တစ်နစ်ှထက် တစ်နစ်ှ ကင ကသက်းကြြောင််းပ နှုန််းြှေြော ေတုိယနစ်ှဝက်တ င ် အ ြေင့််ဆ ု်း ြစ်) ရှိနိငုြ်ည်။ ြြောြေနစ်ြောရင််း ိုကင  (current 

account deficit) ြည် အနည််းငယ် ပုိြုိေက ြောဟ ြောနိငုပ်ပီ်း  ပည်ပြ င််းကုနပ်ြေြောဏြည် ပုိ ့်ကုနပ်ြေြောဏထက် ပုိြုိေကြော 

ဝနက်ဆြောငြ်ေှုကဏ္ဍြှေြောြူေ ဆက် က်အြော်းနည််းကနြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းြည်။ ဘဏ္ဍြော ိုကင ြည် စက်တငဘ်ြော ၂၀၂၂ အထိ 

ဆယ့််နစ်ှ တြော ကြော အတ င််း ဆက် က် ြေင့််တက် ကနဦ်းြေည် ြစ်ြည်။ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောနစ်ှတ င ် အြ ု်းစရိတ်နငှ့်် အြ နဝ်ငက်င  

ရရှိြေှု ြြိြိြောြြော ဆို်းရ ြော်း ြောြွဲ့်ပပီ်း ကနြောင ်၁၂  တြောကြော တ င ်ည််း အနည််းငယ်ြြော တို်းတက် ြော ိြ်ေ့်ြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းြည်။  

 

ဇယြော်း (၁): စီ်းပ ြော်းကရ်း အြ က်အ က်ြေ ြော်းနငှ့်် ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍြောနစ်ှ ြန် ့်ြှေန််းြ က်ြေ ြော်း  

  

၁၇/၁၈ 

ဘဏ္ဍ နစှ်  

၁၈/၁၉ 

ဘဏ္ဍ နစှ် 

၁၉/၂၀ 

ဘဏ္ဍ နစှ် 

၂၀/၂၁ 

ဘဏ္ဍ နစှ် ၂၁/၂၂ ဘဏ္ဍ နစှ်ဝြ် 

constant factor prices  ြင့်် အြှေန ်

GDP တို်းတက်ြေှု  ၆.၄ % ၆.၈ % ၃.၂% -၁၈% ၃% 

ကင ကသက်းကြြောင််းပ နှုန််း (Consumer Price 

Index), နစ်ှစဥ်ပ ြ်ေ်းြေျှ   ၅.၉ % ၈.၅ % ၅.၈ % ၃.၆% ၁၅.၀% 

ြြောြေြောနစ်ြောရင််း (Current Account 

Balance) (% of GDP)  - ၄.၇% -၀.၂ % -၂.၀% -၁.၄% -၁.၆% 

Fiscal Balance (% of GDP) -၂.၉% -၃.၂ % -၇.၀% -၉.၂% -၇.၅% 

 

၂၀၂၂ ခိုနစှ်ရန ြပ် ိုငီ်း အရမခခံရြျှ ်ြှန်ီးခ ြသ်ည် ဆြလ်ြအ် ီးနည်ီးရနဆ မြစ်သည်။ တစ်ြက်တ င ်  ျှပ်စစ်ဓါတ်အြော်း 

 ပတ်ကတြောက်ြေှုြည် ြုိေ်းရြောြီတ င ် အနည််းငယ် က  ြော့်ပါ်း ြော ြင််း (ကထြောက်ပ ့်ကပ်းနိငုရ်န ် ြ ွဲွေ့စည််းပ ုဆိုငရ်ြော အဟန် ့်အတြော်းြေ ြော်း 

ဆက်ရှိကနကြြော် ည််း) ၊  ကင ြြော်းစီ်းဆင််းြေှု ပုိြုိေ  ယ်ကူ ြော ြင််း၊ ကူ်းြန််းြ ြော်း ြောြေှု တို်းတက် ြော ြင််း၊ အဓိက ပြိေ ွေ့ ကကီ်းြေ ြော်းတ င ်

စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း  ပန ်ည် ြက်ဝင ်ြော ြင််းတို ့်ြည် ပ ုြှေန ် အရိပ် ကခဏြောြေ ြော်း ြစ်ြည်။ တစ်နည််းအြော်း ြင့်် 

အြ ိ ွေ့ကနရြောြေ ြော်းတ င ်အနြောဂါတ် စီ်းပ ြော်းကရ်းဆိုငရ်ြော ကြေျှြ်ော င့််ြ က်ြေ ြော်း ကရြောင ်ြည်ြန််း ြောနိငုြ်ေည်ဟု ကြေျှြ်ောြှေန််းရြည်။ ြို ့်ကြြ်ော 

အြ်ိေကထြောငစု်ဝငက်င  က  ြော့်က  ြော ြင််း၊ က ြရှင််းနိငုြ်ေည့်် နည််း ြ်ေ်းြေ ြော်း ပုိြုိေရှြော်းပါ်း က ပ်တည််း ြော ြင််းတို ့်က ြ ု်းစ ွဲနိငုြ်ေှု 

တို်း ြေင့်် ြောနိငုက် ြကို ဟန် ့်တြော်းထြော်းြည်။  ကြ္ေြော့် ူြ ု်းကုန ် ပစစည််းကစ ်းနှုန််းြေ ြော်း အကတြ်ောအတန ်  ြေင့််တက်ကန ြင််းနငှ့်် 

နိငုင်  ြြော်းကင   ွဲ ှယ်နှုန််းအကပေါ် ြိအြော်းြေ ြော်းရှိကန ြင််း၊  ပည်တ င််း အစြော်းအစြော၊ က ြောငစ်ြောဆ ီ နငှ့်် အ ြြော်းကြြော ြ င််းကုန ်

ြ င််းအြော်းစုကစ ်းနှုန််းြေ ြော်းက ကြော တိုြှေ ကြော  တ်အထ ိ ဆက် က် ြေင့််တက်ကနဦ်းြေည့််အ ြော်းအ ြောြေ ြော်း ရှိကနြ ြင့်် 

ကုနထ်တု် ုပ် ြင််းနငှ့်် ြ ု်းစ ွဲ ြင််းအကပေါ် အတြော်းအဆ်ီး ြစ်ကစြေည်။ ရပီးရခ ရင လြြ် န်စ  ငီ်း (overall balance-of-

payments) အက ြအကနြှေြော ပုိြုိေစုိ်းရိြ်ေစရြော  ြစ် ြောကနြည့််အ ပင ်အကြေရိကန ်ကေေါ် ြော  ပတ်ကတြောက်ြေှုကသကြောင့်် က ြောငစ်ြောဆ ီနငှ့်် 

စြော်းဆအီပါအဝင ် ြ င််းကုနအ်ြေ ိ ်းအစြော်း အကတြော်ြေ ြော်းြေ ြော်းအကပေါ် ြက်ကရြောက်ြေှုရှိြည်။  အြ ိ ွေ့ကြြောကနရြောြေ ြော်းတ င ်

ပဋပိကခတိုက်ပ ွဲြေ ြော်း ပင််းထန ်ြောကြော ကုနထ်တု် ုပ်ြေှု အထူ်းြ ြင့်် စုိက်ပ ိ ်းကရ်းကုနထ်ုတ် ုပ်ြေှုကို အတြော်းအဆ်ီးြေ ြော်း 

ဆက် က်  ြစ်ကပေါ်ကနြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းြည်။ ကအြောက်တ ငက်ြြ်ော ပထြော်းြည့်် ြူေဝါေအြင််းအက င််း ယိုယ င််း ြောြေှုနငှ့််အတူ အဆိုပါ 

အက ပ်အတည််းဥ််းြေ ြော်းကသကြောင့််  ြေနြ်ေြော့်စီ်းပ ြော်းကရ်းကြေျှြ်ောြှေန််းြ က်ြည် အြော်းနည််းကနဆွဲ ြစ်ြည့််အ ပင ် အ ြြော်းကြြော 

ကဘ်းအနတရြောယ်ြေ ြော်းကသကြောင့်် ထိြိုက်နိငုက် ြ ြေင့််ြေြော်းြ ြင့်် ကြော တိုတ င ် ကိုဗစ်-၁၉ ြေတိုငြ်င ် စီ်းပ ြော်းကရ်း အက ြအကနြို ့် 

 ပန ်ည်ကရြောက်ရှိရန ်အ ှြ်ေ်းက ြောကဝ်း ျှက်ရှိြည်။ ယင််းအြ က်ြည် က န ် အကရှ ွေ့အြောရှ နငှ့်် ပစိြိတ်ကေြတ င််း နိငုင် ြေ ြော်းနငှ့်် 

ြီ ြောဆန် ့်က င ်ြစ်ကနြည်။ ကေြတ င််းနိငုင် ကကီ်းြေ ြော်း အြော်း  ု်းတ င ်GDP ြည် ၂၀၁၉ ြုနစ်ှအဆင့််ထက် ကက ြ်ော  နက်ရြောက်ရှိပပီ်း 

ြို ့်ြေဟုတ် ၂၀၂၃ တ င ်ကရြောက်ရှိြေည်ဟု ြန် ့်ြှေန််းထြော်းြည်။  
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အဆ ိုီး   ခ ိုြန် ိုငရ်မခအနတ  ယ်ြ  ီး မြင်ာ့တြရ်နသည်။ နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်နှုန််းဆိုငရ်ြော အက ပ်အတည််းကပေါ်ကပါက်ကနပပီ်း 

နိငုင်  ြြော်းကင ကသက်း အရနက်င  ပြေြောဏ နည််းပါ်းနိငုြ် ယ်ရှိြ ြင့််  ပငပ်အက ြအကနြေ ြော်း ပုိြုိေဆို်းရ ြော်း ြောနိငု ်ြင််းက  ပင််းထနက်ြြော 

ထြိိုက်နိငုက် ြ အနတရြောယ် ြစ်ြည်။ ယင််းက ြ င််းကုနပ်ြေြောဏနငှ့်် ကစ ်းနှုန််းတို ့်ကို နြောက ငြ် ြက်  ပ  ပငက် ပြောင််း ွဲြေှုြေ ြော်း 

အကဆြောတ  င ်  ုပ်ကဆြောငရ်န ်ိုအပ်နိငုပ်ပီ်း ဆင််းရွဲန ြ်ေ်းပါ်းဆ ု်း ၊ ထြိိုက်  ယ်  ပည်ြူြေ ြော်းကို ပုိြုိေ ထြိိုက်ကစပါ ိြ်ေ့်ြေည်။ 

နိငုင် ၏အ ြြော်းကြြော ကေြြေ ြော်းြို ့် ပဋပိကခ ပုိြုိေက ယ် ပန် ့် ပင််းထန ်ြောနိငုက် ြ ွဲ ရှိကနပါြည်။ ထိြုို ့် က ယ် ပန် ့် ပင််းထန ်ြောပါက 

ဝယ် ိုအြော်းက  ြော့်က  ြင််း၊ ြယ်ယူပုိ ့်ကဆြောငက်ရ်း အြက်အြွဲြေ ြော်းနငှ့်် ကထြောက်ပုိ ့်က င််းဆက်ြေ ြော်း  ပတ်ကတြောက် ြင််းတို ့် 

 ြစ်ကပေါ် ြောနိငုပ်ပီ်း စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း  ုပ်ကဆြောငရ်န ် အြက်အြွဲကကီ်းြေြော်း ြောပါ ိြ်ေ့်ြေည်။  ြေနြ်ေြောနိငုင် ြည် ကိုဗစ်-၁၉ 

တစ်ကက ြော့် ပနက်ူ်းစက် ြင််း ြို ့်ြေဟုတ် ြဘြောဝ ကဘ်းအနတရြောယ် စြည် အ ြြော်းကြြော ကဘ်းအနတရြောယ်ြေ ြော်းကသကြောင့်် 

ထြိိုက်နိငုက် ြ ြေင့််ြေြော်း ှပပီ်း ရငဆ်ိုငရ်ပါက အြောဏြောပုိငြ်ေ ြော်း ကိုငတ် ယ်က ြရှင််းရန ်အကကီ်းအက ယ် အြက်ကတ ွေ့ကစပါ ိြ်ေ့်ြေည်။  

 

လတတ်ရလ  ြူဝါဒ အရမပ ငီ်းအလ ြ  ီးရကြ င်ာ့ တ ိုီးတြ်ြှုအလ ီးအလ ရန ှင်ာ့ရနီှးရစမခငီ်း၊ ြြခ်ရ ိုစ ီးပ  ီးရ ီး တည်ငင ြ်ြှုြ ို 

ဆ ိုီး   ီးရစမခငီ်း နငှ်ာ့  ငီ်းမြစ်ြ  ီးြ ို   ရ  ြစ်  ခ  ရဝအသံိုီးမပျုန ိုငမ်ခငီ်း ြရှ ရသ ရကြ င်ာ့ ြ လရှည် ဆ ိုီးြ  ျုီးသြရ်  ြ်ြှု 

မြစ်န ိုငြ် ယရှ် သည်။ overvalued နိငုင်  ြြော်းကင   ွဲ ှယ်နှုန််းြတ်ြှေတ် ြင််း၊ နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်ြေှုကို ထနိ််းြ  ပ် ြင််း နငှ့်် 

 ပည်ပကုနြ် ယ်ြေှုဆိုငရ်ြော ကန် ့်ြတ်ြ က်ြေ ြော်းြည် နိငုင်  ြြော်းကင   ပတ်ကတြောက်ြေှုကို ဆို်းရ ြော်းကစပပီ်း  ြေနြ်ေြော့်ပုိ ့်ကုန ် ဦ်းစြော်းကပ်း 

ကုနထ်တု် ုပ်ြေှုနငှ့်် စုိက်ပ ိ ်းကရ်း ုပ်ငန််းြေ ြော်း၏  ုပ်ငန််းယှဥ်ပပိ ငန်ိငုြ်ေှုကို ြ ည့််နွဲ ့်ကစြည်။ ထို ့်အ ပင ် ကကီ်းြေြော်းြည့်် 

ဘဏ္ဍြော ိုကင ြေ ြော်းကို  ြည့််ဆည််းရန ် ဗဟိုဘဏ်၏ ပ ့်ပုိ်းြေှုကို  ပန ်ည် ြီှေြိုရြည့််အတ က် ကင ကသက်းကြြောင််းပ ြေှုနငှ့်် 

နိငုင်  ြြော်းကင  ွဲ ှယ်နှုန််းတို ့်ကို ပုိြုိေဆို်းရ ြော်းကစြည်။ ြ င််းကုန ်၊ ပုိ ့်ကုန ်ကုနြ် ယ် ိုငစ်င ်ြတ်ြှေတ်ြ က်ြေ ြော်း  ပငဆ်ငြ်တ်ြှေတ် 

တင််းသကပ် ိုက် ြင််း၊ ြ င််းကုန ် ကန် ့်ြတ် ြင််းနငှ့်် ြ ွဲတြ်ေ်း ြင့််ြြော ြ င့်် ပ  ြင််း၊ ြ ြေဏစိက်ရ ုြေ ြော်း ၊ ကနသကြောဆထီတု် ုပ် ြင််း 

ကွဲ့်ြို ့်ကြြော ြ င််းကုနအ်စြော်းထိ်ုး  ုပ်ငန််းြေ ြော်းအြော်း ပ ုကအြောအကထြောက်အပ ့်ကပ်း ြင််း စြည်တို ့် ြင့်် ြ င််းကုနအ်စြော်းထိ်ုး ြင််းနငှ့်် 

ကိုယ့််အြော်းကိုယ်ကို်း  ပည်တ င််းြူ  ုြေှုကို အတင််းြ ပ်ြ င််းအြော်းကပ်း ြင််းကသကြောင့်် ကုနထ်တု် ုပ်ြြေြော်းြေ ြော်းအတ က်  ိုအပ်ြည့်် 

ကုနသ်ကြ်ေ်းြေ ြော်းအြော်း ရရှိရန ် အြက်အြွဲ ြစ် ြင််း၊ ကုနြ် ယ်ြေှုအတ က် အုပ်ြ  ပ်စီြေ ြန် ့်ြ ွဲကရ်း ကုနက် စရိတ်ြေ ြော်း 

ပုိြုိေက ြင့်် ြင််းတို ့် ြစ်ကစကြော စစ်အြောဏြောြိြ်ေ်းြေှုြေတိုငြ်ငက် ဆယ်စုနစ်ှတစ်ြုစြော  ြေနြ်ေြော့်စီ်းပ ြော်းကရ်း တို်းတက်ြေှု၏ 

အြော်းကကြောင််းကြေြောင််းြန ်တ န််းအြော်းြေ ြော်း ြစ်ြွဲ့်ကြြော ပ င့်် င််းြေှု ၊ က ြက  ြော့်ြေှုတို ့်ကို က ပြောင််း ပန ်ှနပ်စ် ိုက် ြင််းြြော ြစ်ြည်။  

 

အဆ ိုပါ ြူဝါဒ အရမပ ငီ်းအလ ြ  ီးသည် စ ီးပ  ီးရ ီး စ ြံခန် ာ့ခ  ပံို နည်ီးလြ်ီးြ  ီးြှ ြ  ီးစ  ရသ ြယ်၍ မြန်ြ ာ့တ ိုီးတြြ်ှု နငှ်ာ့ 

ြ ံ ျို့ ငြ ျုီးြှုအလ ီးအလ ြ  ီးအရပေါ် ရ ရှည်  ခ ိုြြ်ှုြ  ီး မြစ်ရစြည်ဟို ညွှန်မပရနသည်။ အထက်တ င ် ကြြော် ပထြော်းြည့်် 

ြတ်ြှေတ်ြ က်ြေ ြော်းြည် အြောဏြောပုိငြ်ေ ြော်းအကန ြင့်် (နိငုင်  ြြော်းကင ကသက်း  ွဲ ှယ်ြေှုဆိုငရ်ြော  ပဌြောန််းြ က်ြေ ြော်း၊ ြ င််းကုန ်ိုငစ်င၊် 

ကင််း  တ်ြ င့်် စည််းြေ ဥ််းစည််းကြ်ေ်းြေ ြော်း စြည်တို ့် အပါအဝင)်  ြေနြ်ေြော့်စီ်းပ ြော်းကရ်းကဏ္ဍတ င ် ရင််း ြေစ်ြေ ြော်း ြ ွဲကဝအြ ု်း ပ ြေှုကို 

ကကီ်းစ ြောထနိ််းြ  ပ်ြ င့်် ရကနကစပပီ်း ရင််း ြေစ်ြေ ြော်းကို ထကိရြောက်စ ြော အြ ု်း ပ ရြေည့််အစြော်း ဆက်စပ်စီ်းပ ြော်းကရ်း  ုပ်ငန််းြေ ြော်းနငှ့် ်

ပုဂဂိ  ်ြေ ြော်းထ  ကရြောက်ရှိြ ြော်းနိငုြ်ေည့်် အနတရြောယ်  ြေင့််တက်ကနြည်။ က ့် ြောြူြေ ြော်းက တရြော်းဥပကေစုိ်းြုိေ်းြေှုနငှ့််အညီ 

တည်ပငြ်ိေကြြော ကစ ်းက က်အက ြ ပ စနစ်ြှေြည် ဆက်ြ ယ်ကဆြောငရ် က်ပ ု ရှင််းရှင််း င််း င််း ြေရှိကြြော၊ စည််းြေ ဥ််းစည််းကြ်ေ်းြေ ြော်း 

သကပ်ြေတ်ရြောတ င ် အ  ဥ််းြင့််ြ ို/အဆငက် ပြ ို ဆ ု်း ြတ်ကြြော စြည့််  ကခဏြောရပ်ြေ ြော်းရှိြည့်် ြန် ့်ြှေန််းရြက်ြည့်် 

ပ ုစ  ြင့်် ြူေဝါေြေ ြော်းြ ြှေတ်၍  စီြေ ြန် ့်ြ ွဲြည့်် စနစ်ြို ့် ကြ ြယ်က ပြောင််း ွဲြ ြော်းြည် ဟုြှေတ်ြ က် ပ သကြည်1။   ြေနြ်ေြော့်စီ်းပ ြော်းကရ်း 

ြြုိေင််းကသကြောင််း ြငြ်န််းစြောြေ ြော်းအရ အဆိုပါပ ုစ အတိုင််း ဆက် က်ြ ြော်းြေည် ဆိုပါက ရင််းနှ်ီး ြေ ပ်နှ ြူြေ ြော်း၏ ယ ုသကည်စိတ်ြ ြေှု 

 
1 Economic Research Hub (May 2022), Myanmar’s Economic Governance after the Coup: Changes in Policy and Practice. 
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အြော်းနည််းကနဦ်းြေည် ြစ်ပပီ်း စီ်းပ ြော်းကရ်း ုပ်ငန််း ပတ်ဝန််းက ငက်ို ဆက် က်ထြိိုက်ကစြေည် ြစ်ကြော  ြေနြ်ေြော့်စီ်းပ ြော်းကရ်း တို်းတက်ြေှု 

အ ြော်းအ ြောြေ ြော်းအြော်း ကြော ရှည်သကြော အတြော်းအဆ်ီး ြစ်ကစကတြော့်ြေည် ြစ်ြည်။  

 

World Bank Myanmar Economic Monitor: Executive Summary 

Since the beginning of 2022, Myanmar’s economy has faced a series of external and domestic shocks. 

The war in Ukraine has caused steep increases in global prices of fuel and fertilizer, which have passed through 

to a broader range of goods and services. This has led to a sharp rise in input costs across all industries, and 

fueled inflation which in turn further strained real household incomes. Domestic electricity shortages have also 

impacted households and businesses across the country. The security environment has deteriorated further in 

northern and southern regions, while Chin and the Dry Zone remain embroiled in severe conflict. This has 

disrupted economic activity, with one fifth of all firms (and two fifths of all agricultural firms) surveyed by the 

World Bank in May 2022 indicating that conflict was the most important challenge to their operations. 

Notwithstanding these shocks, some parts of the economy have stabilized and even recovered 

somewhat since late 2021, demonstrating the resilience and adaptability of Myanmar’s businesses. 

Firms have reported operating at higher capacity in 2022 than in 2021, particularly in the manufacturing sector. 

The manufacturing Purchasing Managers’ Index reached neutral levels in the first half of 2022, after a long 

period of contraction. Garment manufacturers – mainly reliant on external demand –seem to have recovered 

relatively strongly, as demonstrated by the ongoing expansion in manufactured exports since mid-2021. 

Construction activity has also picked up as work on several projects has restarted after a long pause last year. 

This improvement in economic activity has been supported by a rise in mobility, with workplace mobility 

returning to pre-pandemic levels in June after substantial dips in 2021. The fourth wave of COVID-19 

transmissions was much less severe than expected in January, with the number of recorded cases (and the 

severity of those cases) significantly lower than during the third wave in mid-2021. 

But activity in other industries and services remains weak, as declining real household incomes have 

weighed on domestic demand. Despite the recovery in mobility at retail and transport venues, World Bank 

household survey results from April 2022 suggest that real consumption – particularly of discretionary non- 

food items – had declined from a year earlier. Household survey results indicate that job losses, reduced work 

hours and lower wages and incomes from household farms and businesses have all contributed to a reduction 

in nominal household incomes. Real household incomes were further eroded by sharply rising inflation, with 

the latest available data indicating that CPI inflation accelerated to 17.3 percent (yoy) in March, driven by sharp 

increases in the prices of food and fuel. The weakness in private consumption was corroborated by the May 

2022 firm survey results, which indicated that retail and wholesale firms’ sales had fallen by more than a quarter 

from a year earlier. 

Rising costs have affected the operations of all businesses, squeezing profit margins. Increases in global 

oil prices – exacerbated by the Ukraine conflict – have driven pronounced increases in domestic fuel prices and 

transport costs, as well as in the cost of running diesel generators to compensate for recurring electricity outages. 

Over the first half of 2022, the local price of fuel rose by around 70 percent. Kyat depreciation, supply chain 

disruptions and the spillover effects of higher transport prices have resulted in price increases for a broader 

range of imported inputs, squeezing already thin profit margins. Increases in the price of fertilizer and other 

agricultural inputs have prompted a reduction in their use, with negative implications for future crop yields. 

Despite a narrowed current account deficit, external balance of payment pressures have become acute. 

The current account deficit narrowed in the year ended September 2021, due to a narrower goods trade deficit 

(with imports contracting by more than exports in FY2021), sharply lower travel and other services receipts, 

and a 30 percent decline in recorded overseas remittances. But there were more pronounced pressures on the 

financial account, with foreign direct investment down by about two thirds from the previous year, substantial 

outflows of foreign currency deposits, and sharp declines in other net financing flows through the year. 
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Together these resulted in a recorded reduction in foreign exchange reserves of close to US$ 1 billion in the 

September quarter 2021. To the extent that these trends have continued, it is plausible that foreign exchange 

reserves have fallen to insufficient levels as at mid-2022 (with some reserves also inaccessible due to foreign 

sanctions). More recent data indicates that the US dollar value of goods imports has increased by more than 

goods exports in the first half of 2022, driven largely by rising imports of intermediate inputs, while FDI 

commitments remained very weak. This implies that neither net trade flows nor FDI flows have provided 

additional support to the balance of payments this year. 

External pressures have been compounded by reversals of previous policy reforms. Undoing previous 

gains in macro-economic management, the authorities abandoned the managed float exchange rate regime, 

fixing the official reference exchange rate at an overvalued level not reflective of market supply and demand. 

In a bid to stem foreign exchange pressures the authorities also imposed foreign exchange restrictions. This has 

led to shortages of US dollars and a growing spread between official and parallel market rates (which had 

reached around 20 percent as at mid-July). In combination with onerous import license requirements, these 

foreign exchange restrictions have led to particularly significant impacts on the domestic supply of fuel, resulting 

in shortages and the emergence of a parallel fuel market to circumvent the authorities’ efforts to impose price 

controls. Meanwhile, the imposition of kyat conversion and surrender requirements on foreign exchange 

earnings (and deposits) has effectively acted as a tax on exporters, with signs that the external price 

competitiveness of agricultural exports has been adversely affected since these measures were imposed in April. 

A recent central bank direction requiring banks to facilitate the temporary suspension of foreign loan 

repayments is intended to ease external liquidity pressures, but if implemented will likely reduce the 

creditworthiness and market access of Myanmar’s corporate and financial sectors. 

While cash liquidity constraints appear to be easing, weak financial sector balance sheets are 

constraining credit growth. Discussions with industry representatives indicate that non-performing loan and 

delinquency rates are high, having continued to rise since the start of the pandemic in 2020, with banks 

providing relief and rescheduling repayments on a customer-by-customer basis. Ongoing declines in asset 

quality have in turn prompted a cautious approach to new lending. While withdrawal limits remain in place, it 

has become easier to obtain kyat from ATMs and bank branches, in part due to a recovery in bank deposits. 

The fiscal position has deteriorated, accompanied by shift of public spending away from critical public 

services. Tax collection declined from 6.5 percent of GDP in FY2020 to 4.9 percent of GDP in FY2021. 

Losses in large energy State Economic Enterprises (SEEs) have also contributed to an overall decline in revenue 

(in nominal kyat terms) of almost 30 percent. The fiscal deficit rose to around 9 percent of GDP in FY2021, 

with spending also falling – due to weak budget execution – but by less than the decline in revenue. Given 

reductions in other financing sources, there has been a return to reliance on central bank financing, in another 

sign of reversal of previous macro-fiscal reforms. Despite the critical importance of health, education, and social 

protection for livelihoods and human capital accumulation, public spending on these services has declined and 

budget allocations to these sectors have been sharply curtailed. 

The impacts of COVID-19 and the aftermath of the military coup are estimated to have erased nearly 

a decade of poverty reduction progress. Estimates based on the latest available data indicate that poverty 

has doubled compared with its level in March 2020, with about 40 percent of the population now living below 

the national poverty line in 2022, matching levels of poverty a decade ago. Inequality is estimated to have 

worsened, with those already poor falling into deeper destitution. Moreover, household survey data indicate a 

movement of labor away from service industries and into agriculture over the past 18 months, as internal 

migration from cities to rural areas has been used as a coping mechanism to deal with job loss. However, this 

shift to lower productivity agriculture implies an overall decline in labor productivity, which in turn has 
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dampened household incomes. Lower household incomes in conjunction with higher food and fuel prices and 

ongoing credit/liquidity constraints have magnified risks of food insecurity, though these risks may have been 

at least partially offset by a pick-up in subsistence production. Household surveys indicate that coping 

mechanisms are under increasing strain, with over half of all households reporting cuts to non-food 

consumption, and significant proportions across the income distribution reporting cuts to food consumption, 

borrowing from friends and family, and sales of assets. While livelihoods have come under increased stress 

since 2020, public sector support has declined sharply, with virtually no households reporting receiving any 

form of social assistance in May 2022, in contrast to the 43 percent of households which reported receiving 

cash assistance in October 2020. 

Amid persistent domestic and external headwinds, the economy is projected to only recover modestly 

in FY2022, implying continued pressure on incomes and livelihoods. Following the estimated 18 percent 

contraction in FY2021, GDP is projected to increase by 3 percent in the year to September 2022. The absence 

of a substantial rebound in FY2022 – with GDP still around 13 percent lower than in 2019 – is indicative of 

the severe supply- and demand-side constraints that continue to impact economic activity. At the aggregate 

level, the slight upward revision of our growth projection from the 1 percent growth forecast in the January 

MEM reflects the much less severe than expected impact of the fourth wave of COVID-19 in February and 

March. The manufacturing and construction sectors are driving most of the modest growth expected this year, 

with services sector activity constrained by weak demand and agricultural production hampered by higher input 

prices, logistics constraints, and conflict. Inflation is projected to remain elevated given persistent impacts from 

kyat depreciation, logistics constraints, and still-high global prices (despite a recent easing in some food and 

fertilizer prices). CPI inflation is projected to average 15 percent in FY22, with year-on-year inflation peaking 

in the second half of the year). The current account deficit is expected to widen slightly, with goods imports 

increasing by more than goods exports in the year to date, and services exports expected to remain weak. The 

fiscal deficit is expected to remain elevated in the twelve months to September 2022. Both expenditure and 

revenue outturns worsened significantly in FY21, and only a partial improvement in each is expected in the 

following 12 months. 

Table ES 1: Economic data and FY22 projections 

 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21e FY21/22f 

Real GDP growth at constant factor 
prices 

 
6.4% 

 
6.8% 

 
3.2% 

 
-18% 

 
3% 

Inflation (Consumer Price Index), year 
average 

 

5.9% 

 

8.5% 

 

5.8% 

 

3.6% 

 

15.0% 

Current Account Balance (% of GDP) -4.7% -0.2% -2.0% -1.4% -1.6% 

Fiscal Balance (% of GDP) -2.9% -3.2% -7.0% -9.2% -7.5% 

 

Beyond 2022, the baseline outlook remains weak. On one hand, electricity disruptions appear to have eased 

with the onset of the rainy season (though structural constraints to supply remain), cash liquidity is more readily 

accessible, and mobility is trending upwards, with business activity in the main cities showing signs of normality. 

On some measures, business expectations about the future have strengthened. But household incomes have 

weakened, and coping mechanisms appear to be under increasing strain, limiting the potential for a pick-up in 

consumption. With global commodity prices remaining at relatively high levels and persistent downward 

pressure on the kyat exchange rate, domestic prices for food, fuel, and other imported inputs are likely to remain 

elevated over the short to medium term, constraining both production and domestic demand. The overall 

balance-of-payments situation is of growing concern, with foreign exchange shortages likely to continue to limit 

the availability of several imported items, including fuel and cooking oils. Elevated levels of conflict in some 

areas are expected to continue to constrain productive activity, particularly in agriculture. In conjunction with 
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the deterioration in the policy environment described below, these constraints imply that a return to pre- 

pandemic levels of economic activity in Myanmar is unlikely in the near term. This sharply contrasts with the 

situation in the rest of the East Asia and Pacific region, where GDP in all large countries has already recovered 

to above 2019 levels or is projected to do so in 2023. 

Downside risks are elevated. With the exchange rate already under pressure and foreign reserves likely to 

have fallen to low levels, a further deterioration of the external position is a significant risk. This would 

ultimately require more painful adjustments to import volumes and prices, with particularly harsh effects on 

the poorest and most vulnerable. There are ongoing risks that conflict could become even more disruptive and 

spread to other parts of the country. Any further escalation would further reduce demand, strain logistics and 

supply chains, and increase the operating constraints faced by firms. Myanmar also remains highly vulnerable 

to other sources of risk, including a resurgence of COVID-19 or a natural disaster, which would severely test 

the authorities’ capacity to respond. 

Recent policy reversals are likely to have longer-term effects: inhibiting potential growth, worsening 

macroeconomic instability, and impairing the efficient allocation of resources. The overvalued official 

exchange rate, in conjunction with foreign exchange and trade restrictions, has worsened foreign currency 

shortages and impaired the competitiveness of Myanmar’s export-oriented manufacturing and agricultural 

firms. The apparent return to relying on central bank financing to fund large budget deficits will heighten 

pressure on inflation and the exchange rate. A heavy-handed approach to the promotion of import substitution 

and self-sufficiency – through the institution of import and export trade license requirements, import bans and 

quotas, and support for import-competing activities such as steel mills and sunflower production – has curtailed 

imports of producer inputs and consumer goods, increased the administrative costs of trade, and reversed much 

of the increased openness and liberalization that has been a key driver of Myanmar’s strong growth over much 

of the decade prior to the coup. 

These policy changes are indicative of a broader shift in the way the economy is governed, with longer- 

term implications for Myanmar’s growth and development potential. The measures described above all 

allow the authorities greater control over the allocation of resources in the economy (including through 

provision of access to foreign exchange, import licenses, regulatory exemptions, etc) raising risks of 

misallocation of resources to connected firms and individuals at the expense of more efficient uses. Observers 

have noted this broader shift away from a stable market-based system that is governed by the rule of law, and 

toward a system of policy making and governance that is less predictable, less clearly communicated, and 

characterized by more discretion in the enforcement of rules and regulations.1 The lessons from Myanmar’s 

economic history suggest that to the extent these trends continue, investor confidence will remain weak and 

the business environment will continue to suffer, constraining Myanmar’s growth potential over the longer- 

term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Economic Research Hub. 2022. Myanmar’s Economic Governance after the Coup: Changes in Policy and Practice. 
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