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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) –17,9 –3,8 2,4 2,3 2,7

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 55,2 59,3 58,5 59,2 59,7

Míra inflace (%) 3,8 8,0 19,3 15,8 12,0

Populace (mil.) 54,4 54,8 55,2 55,7 56,1

Nezaměstnanost (%) 12,0 11,7 10,5 10,2 9,5

HDP na obyvatele (UsD, PPP) 4 423,8 4 370,0 4 560,0 4 750,0 4 960,0

Bilance běžného účtu (mld. UsD) –0,8 –2,6 –2,3 –2,4 –2,4

saldo obchodní bilance (mld. UsD) –1,4 1,0 –0,3 –1,4 –1,9

exportní riziko OeCD 6/7 6/7 7/7 — —

Konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Myanmar
Velvyslanectví Čr v rangúnu
e-mail: yangon@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/yangon

Myanmar je nejchudší zemí společenství Ase
AN, nicméně vzhledem k  relativně početné 

populaci tvoří 7. největší ekonomiku tohoto sdruže
ní. V kalendářním roce 2020 si země navzdory pan
demii udržela hospodářský růst, avšak v následují
cím roce došlo k hlubokému propadu HDP o 17,9 % 
a  k  výraznému nárůstu inflace. Hlavním důvodem 
byl vojenský převrat provedený 1. února 2021, po 
kterém následovala dosud trvající krize a  de facto 
občanská válka. Přerušení dodavatelských řetězců, 
ochromení finančního sektoru a mezinárodní sank
ce v souhrnu způsobují, že negativní růst bude trvat 
nejméně do října 2022. Podle optimistických scéná
řů by v dalších letech měl přijít mírný růst a po roce 
2026 by myanmarská ekonomika mohla dosáhnout 

svého objemu z roku 2019. Růst bude tažen zeměděl
stvím, které bylo méně zasaženo ekonomickými 
šoky roku 2021, a to zejména pokud Myanmar uspě
je ve svých plánech na rozvoj návazné potravinářské 
výroby. Vojenský režim plánuje posilovat také sektor 
těžby. Tento vývoj může být podlomen stále pokra
čujícím ozbrojeným konfliktem. Na  druhou stranu 
dlouhodobě rostoucí poptávka po plynu, ropě i jiných 
surovinách může způsobit zájem o  těžbu v  zemi 
navzdory značným bezpečnostním, právním, repu
tačním i ekonomickým rizikům. Kvůli cílenému ome
zování dovozu spotřebního zboží země dosahuje 
kladné obchodní bilance, čímž generuje prostředky 
pro investice do vybavení a přístrojů potřebných pro 
další modernizaci ekonomiky.

mailto:yangon@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/yangon/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/myanmar-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#mm
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

ekonomický plán předpovídá pro rok 2022 růst těžebního průmyslu až o 9,5 %. 
Takový růst bude vyvolávat poptávku po  dobývací technice a  souvisejících 
zařízeních. existuje též potenciál pro export služeb v oblasti geologie a báňského 
inženýrství. Vzhledem k aktuálně platným sankcím a reputačním rizikům rovněž 
roste poptávka po  certifikaci výrobků i  těžebních závodů, aby byly způsobilé 
zapojit se do mezinárodních dodavatelských řetězců.

 ▶ nábytkářský průmysl

Země je významným vývozcem celé řady druhů dřeva a dřevěných výrobků. Místní 
dřevozpracující průmysl usiluje o navýšení přidané hodnoty svých výrobků, která 
nyní činí přibližně 430 mil. UsD ročně. Vzniká tak značný potenciál pro export 
technologií a  přípravků pro moderní nábytkářskou a  obecně dřevozpracující 
výrobu. Poptávka je také po  službách v  oblasti designu nábytku, certifikace 
dřevěných výrobků a podobně Obdobný potenciál pro technologie i služby lze 
nalézt také v oblasti výrobků z bambusu a ratanu.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

31 % 31 %

38 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 37,1

singapur 14,0

Thajsko 11,0

indonésie 6,1

Malajsie 5,6

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 18,0

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 2,4

Tkaniny z vláken textil. umělých (ne úzké, speciální) 0,9

stroje točivé elektrické a jejich díly j. n. 0,6

Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové 0,6

Tuky, oleje nevysychavé rostlin. surové (ne „vláčné“) 0,6
Zdroj: Un Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Myanmar svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#mm&jumptoanchor=dul
https://publi.cz/books/1901/index.html#mm&jumptoanchor=nab
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 ▶ Sklářský a keramický průmysl

Myanmarci v průměru uspoří až 55 % svých příjmů. Vzhledem k vysoké nestabilitě 
měny a finančního systému roste poptávka po komoditách a zboží, v němž lze 
uchovat naspořené prostředky. Z  českých produktů je to zejména luxusní 
dekorativní sklo. Poptávka je rovněž po  skleněných svítidlech vyšší kvality 
(křišťálové lustry).

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nestabilita způsobená vojenským převratem spolu s koronavirovou pandemií 
vedly ke zhoršenému přístupu obyvatel ke zdravotní péči. Vzrůstá proto poptávka 
zejména po zdravotnickém vybavení a přístrojích určených k domácímu použití. 
Myanmarské zdravotnictví je ze 76 % financováno přímými platbami pacientů, 
poptávka se posunula od služeb směrem k léčivům a vybavení. Pandemie rovněž 
vyvolává zájem o nákup kvalitních ochranných prostředků, léčiv a vitamínů.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Vojenská správa země od  převzetí moci usiluje o  modernizaci zemědělství 
a  potravinářství s  důrazem na  budování soběstačnosti, navýšení exportu 
zemědělských výrobků nad současných 3 mld. UsD a zvýšení přidané hodnoty 
vyvážených výrobků. Znamená to zvýšenou poptávku po zemědělských strojích, 
hnojivech a další chemii, ale potenciálně též po osivu a genetickém materiálu. 
speciální důraz má být v rámci modernizace kladen na živočišnou výrobu, což 
navíc přináší příležitosti v oblasti veterinární medicíny (léčiva, vakcíny, přístroje 
a  vybavení) a  plemenářství. Velký potenciál mají výrobky vhodné pro použití 
v ekologickém zemědělství, jakož i služby spojené s certifikací biopotravin pro 
evropské trhy.
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https://publi.cz/books/1901/index.html#mm&jumptoanchor=skl
https://publi.cz/books/1901/index.html#mm&jumptoanchor=zdr
https://publi.cz/books/1901/index.html#mm&jumptoanchor=zem

