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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

 

សេដ្ឋក្ិចចតំរន់អាស៊ា នរូក្រីសៅរនតមានភាពធន់ ជាមួយនឹងក្ំស ើន ៥,២ ភាគរយ ខ ៈដដ្ល

ពិភពសោក្ក្ំពុងេថិតក្នុងសថ នភាពមិនប្ាក្ដ្ប្រជា 

តំបៃ់អាស៊ា ៃបូកបីគួរផ្តោ តអាទិភាពផ្ ើស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវតថុ ៃិងបៃោជំរុញកំផ្ ើៃ 

 

ទកី្កងុយ៉ាកូហូាម៉ា , ក្បផ្ទស្ជប៉ាៃុ, នងៃទ ី៤ ខែ ឧស្ភា ឆ្ន ំ ២០១៧ - ផ្ោងតាមរបាយការ ៍ផ្ស្ដ្ឋកិច្ចងមីមួយរបស់្
ការិោ ័យក្សវក្ាវម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ៃបូកបី (AMRO) ខដ្ ផ្ទើបផ្ច្ញផ្សាយនានងៃផ្ៃេះ ផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃ់ 

អាស៊ា ៃបូកបី ក្តូវបាៃរពំឹងថា ៃឹងមៃកំផ្ ើៃកនងុអក្តា ៥,២ ភាគរយ កនុងឆ្ន ំ ២០១៧ ាមួយៃងឹអក្តាអតផិ្សរណា 

កនុងកក្មិតខដ្ អាច្ក្គប់ក្គងបាៃ ែ ៈខដ្ ពិភពផ្ោកកពំុងស្ថ ិតកនងុសថ ៃភាពមិៃក្បាកដ្ក្បា។ របាយការ ៍

ទស្សៃវិស័្យផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃអ់ាស៊ា ៃបូកបី ឆ្ន ំ២០១៧ ារបាយការ ៍ឃ្ល ផំ្មើ សថ ៃភាពផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃក់្បចំឆ្ន ំ

របស់្ AMRO ខដ្ ផ្្វើការវាយតនមលផ្ ើទស្សៃវិស័្យផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃ់ ៃិងស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវតថុកនុងបណាោ ក្បផ្ទស្

ស្មជកិអាស៊ា ៃទងំដ្ប់ ក្ពមទងំក្បផ្ទស្ចិ្ៃ (រួមបញ្ចូ ទងំហុងកុង), ជប៉ាៃុ ៃិងកូផ្រ៉េ។ របាយការ ៍ផ្ៃេះ ក៏

បាៃផ្្វើការស្កិាអពំីសថ ៃភាពផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃ់ កនុងរយៈផ្ព  ២០ ឆ្ន ំ បនាា ប់ពី វិបតោិហិរញ្ញវតថអុាសីុ្ (AFC)។ 

របាយការ ៍ផ្ៃេះបាៃបង្ហា ញថា កំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់្ក្បផ្ទស្្ំាងផ្គពីរកនុងតំបៃ់ ផ្ោ គឺ ចិ្ៃ ៃិងជប៉ាុៃ 

ផ្ៅបៃោមៃស្ថ ិរភាព ៃិងរឹងម ំផ្ហើយៃងឹជយួគំក្ទកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចកនុងតំបៃ់ារួម។ ក្បផ្ទស្ខដ្ មៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច 

កំពងុរីក តូោស់្កនុងតំបៃ ់ខដ្ រួមមៃកូផ្រ៉េ, អាស៊ា ៃ-៥ (ម៉ា ផ្េសីុ្, ឥ ឌូ ផ្ៃសីុ្, ហវ ីពីៃី, សិ្ងាបុរី ៃងិ នង) ៃងិ

ផ្វៀតណាម ផ្ៅបៃោមៃភាព្ៃ់ ផ្បើផ្ទេះាទីផ្សារហិរញ្ញវតថុស្ក កំពងុស្ថ ិតកនុងសថ ៃភាពមិៃអំផ្ណាយផ្ស  ក៏

ផ្ោយ។ ក្ស្បផ្ព ាមួយគន ផ្ៃេះខដ្រ ក្បផ្ទស្កំពុងអភិវឌ្ឍៃ៍កនុងតំបៃ់អាស៊ា ៃ ដូ្ច្ាក្បផ្ទស្កមពុា, ឡាវ ៃិង 

មីោ៉ា ៃម់៉ា  កពំងុបៃោកំផ្ ើៃដ៏្ រឹងមរំបស់្ែលនៃ ៃងិទញយកៃូវផ្ស ក្បផ្ោជៃព៍ីស្មហរ កមមកនុងតំបៃ។់  

ផ្ោកប ឌ ិត Khor Hoe Ee ខដ្ ាក្បធាៃផ្ស្ដ្ឋវិទូក្បចំ AMRO បាៃខងលងថា “តំបៃអ់ាស៊ា ៃបូកបីបៃោមៃ

កំផ្ ើៃក្បកបផ្ោយភាព្ៃ់ កនុងឆ្ន ំ ២០១៧”។ “ស្ថ ិតកនុងបរិការ ៍ផ្ស្ដ្ឋកិច្ចស្ក នាផ្ព បច្ចុបបៃនផ្ៃេះ តំបៃ់

អាស៊ា ៃបូកបីគរួខតផ្តោ តអាទិភាពផ្ ើការពក្ងឹងសិ្ថ រភាពហិរញ្ញវតថុ ៃិងជំរុញកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ វិធាៃការ

ផ្គ ៃផ្ោបាយក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ច (Macroprudential policy measures) ៃិងការខកទក្មង់រច្នា-

ស្មព័ៃធ (Structural reform)។” 

របាយការ ៍ផ្ៃេះ ក៏បាៃផ្្វើការវិភាគផ្ ើកំផ្ ើៃ ៃិងហាៃភិយ័នានា ខដ្ អាច្ផ្កើតមៃកនងុតំបៃ់ កនុងឆ្ន ំ ២០១៧។ 

កំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃៃ់ងឹបៃោគំក្ទផ្ោយតក្មូវការកនុងក្សុ្ក ក្ស្បផ្ព ខដ្ ផ្ស្ដ្ឋកិច្ចៃីមួយៗកនុងតំបៃ់អាច្ទញ
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យកៃូវផ្ស ក្បផ្ោជៃ៍ពីស្មហរ កមមោ ិជជកមម ៃិងវិៃិផ្ោគកនុងតំបៃ់។ ប៉ាុខៃោផ្ទេះាោ៉ា ងណាក៏ផ្ោយ 

ទស្សៃវិស័្យកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃ ់ផ្ៅខតទទួ រងឥទធិព ពីភាពមិៃក្បាកដ្ក្បានៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចស្ក  ខដ្ រួមមៃ

ការផ្កើៃផ្េើងនៃការគំោរោ ិជជកមម (Trade protectionism), ការរឹតបៃោឹងនៃ កខែ ឌ ហិរញ្ញវតថុស្ក  

(Tightening global financial conditions) ៃងិកំផ្ ើៃអតផិ្សរណា។ ផ្បើផ្ក្បៀបផ្្ៀបាមួយៃងឹឆ្ន ំ២០១៦  ទធភាព

នៃការអៃុវតោផ្គ ៃផ្ោបាយរបិូយវតថុ ៃងិសរផ្ពើពៃធៃឹងកាៃខ់តមៃកក្មតិទបាងមុៃ។ ក្ទនាប់ទុៃបក្មុងអៃោរាត ិ

(Buffers in foreign exchange reserve) ផ្ៅមៃកក្មិតែពស់្ ប៉ាុខៃោហាៃភិ័យនៃ ហំូរផ្ច្ញនៃមូ ្ៃពតីំបៃ់

ក៏មៃកក្មិតែពស់្ផ្សងខដ្រ ក្ស្បផ្ព ខដ្ ពភិពផ្ោកកំពងុស្ថ ិតកនងុសថ ៃភាពមៃិក្បាកដ្ក្បា។ 

ទៃាឹមៃឹងផ្ៃេះ របាយការ ៍ផ្ៃេះក៏បាៃបង្ហា ញ អំពីផ្មផ្រៀៃ ក៏ដូ្ច្ាបទពិផ្ស្ៃ៍ខដ្ ទទួ បាៃ កនុងរយៈផ្ព  

២០ ឆ្ន ំ បនាា ប់ពី AFC។ ាក់ខស្ោង AFC ាក្ពឹតោកិារ ៍មួយដ៏្សំ្ខាៃ់ កនងុតំបៃអ់ាស៊ា ៃបូកបី ខដ្ ា ទធផ្ស បាៃ
ផ្្វើឱ្យមៃការតល ស់្បោូរៃវូមូ ោឋ ៃក្គេឹះ ៃងិវិងីនៃកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច ក្ពមទងំស្មហរ កមមផ្ស្ដ្ឋកិច្ចាបៃោបនាា ប់។ 

AFC ក៏បាៃខកខក្បៃូវច្កខុ វិស័្យរបស់្អនកផ្រៀបចំ្ផ្គ ៃផ្ោបាយ ផ្ ើការក្គប់ក្គង ៃិងផ្ោេះក្សយវិបតោិផ្សងខដ្រ 

ៃិង ាពិផ្ស្ស្ AFC បាៃកាល យាក្ពឹតោិការ ៍ដ៏្សំ្ខាៃ់មួយ ខដ្ ជំរុញឱ្យក្បផ្ទស្ស្មជិកអាស៊ា ៃបូកបី មកជួប

ជុំគន  ផ្ដ្ើមបីបផ្ងកើតៃូវសំ្ណាញសុ់្វតថិភាពតំបៃ់ (Regional safety net) ាមួយៃឹងការពក្ងឹងការឃ្ល ផំ្មើ សថ ៃភាព
ម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ចតំបៃ។់  

កនុងរយៈផ្ព  ២០ ឆ្ន ំចុ្ងផ្ក្កាយផ្ៃេះ  AFC បៃោផ្សោ ់ផ្មផ្រៀៃដ៏្មៃតនមលដ្ ់អនកផ្រៀបចំ្ផ្គ ៃផ្ោបាយនានា ផ្ដ្ើមបី
ធានាឱ្យបាៃៃូវស្ថ ិរភាពផ្ស្ដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថ។ុ 

កនុងរយៈផ្ព មួយទស្វតសរ៍បនាា ប់ពី AFC ការវិៃិផ្ោគឯកជៃ ៃងិ ហំូរចូ្ នៃម ូ្ៃកនុងបណាោ ក្បផ្ទស្ខដ្ 
ទទួ រងផ្ស ប៉ាេះោ ព់ីវិបតោិផ្ៃេះ បាៃធាល ក់ចុ្េះោ៉ា ងគហំុក។ កនុងៃយ័ផ្ៃេះ ផ្ដ្ើមបីពក្ងឹងផ្េើងវិញៃវូការវិៃិផ្ោគ

ឯកជៃ ៃងិកសងផ្េើងវិញៃវូមូ ោឋ ៃក្គឹេះស្ក្មប់កំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច រា ់ក្បផ្ទស្ខដ្ ទទួ រងផ្ស ប៉ាេះោ ់

ទងំអស់្បាៃផ្្វើការខកតក្មូវផ្គ ៃផ្ោបាយសំ្ខាៃន់ានា ខដ្ រមួមៃការផ្កើៃផ្េើងនៃការអៃុវតោរបបអក្តាបោូរ-

ក្បាក់ខដ្ មៃភាពបត់ខបៃបាៃ  (Flexible exchange rate regimes), ការពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពកនុងការអៃុវតោ

ងវិកា ៃងិការខកទក្មង់វិស័្យសជីវកមម ៃងិហិរញ្ញវតថ។ុ 

ការខកតក្មូវ ៃងិការខកទក្មងទ់ងំអស់្ផ្ៃេះ បាៃពក្ងងឹមូ ោឋ ៃក្គេឹះផ្ស្ដ្ឋកិច្ចនៃក្បផ្ទស្ៃមួីយៗ ខដ្ បាៃជំរុញ

ឱ្យតំបៃផ់្ៃេះអាច្ទប់ទ ់ៃងឹវិបតោិហិរញ្ញវតថពុិភពផ្ោក (GFC)។ ផ្ ើស្ពីផ្ៃេះ តាមរយៈការផ្បើកចំ្ហផ្ ើខផ្សនក

ោ ិជជកមមពភិពផ្ោក ៃិងកនងុតំបៃ់, ការវិៃិផ្ោគតា  ព់ីបរផ្ទស្ (FDI) ៃិង ំហូរមូ ្ៃ តំបៃ់អាស៊ា ៃបូកបី
បាៃបៃោទញយកៃូវផ្ស ក្បផ្ោជៃព៍ីការផ្កើៃផ្េើងនៃស្មហរ កមមតំបៃ់ ៃិងការផ្កើៃផ្េើងនៃតនួាទីរបស់្ក្បផ្ទស្ចិ្ៃ 



 

ទំព័រទី 3 នៃ 3 

 

កនុងការបផ្ងកើតខែសច្ង្ហវ កត់នមលស្ក  (Global value chain) កនងុតបំៃ។់  ហំូរហិរញ្ញវតថុកនងុតបំៃក់ម៏ៃការផ្កើៃផ្េើង 

ែ ៈខដ្ ក្បផ្ទស្ជប៉ាៃុកពំងុបៃោតនួាទីរបស់្ែលនៃ ាមច ស់្កមចផី្សង ៃងិាវិៃិផ្ោគៃិកនុងតំបៃអ់ាស៊ា ៃបូកបីផ្សង។ 

តំបៃផ់្ៃេះក៏ទទួ បាៃអតថក្បផ្ោជៃផ៍្សងខដ្រ ពី ហំូរមូ ្ៃស្ក បនាា ប់ GFC ផ្ដ្ើមបរីកាបាៃៃូវមៃត ុយភាព

ផ្េើងវិញនៃកា ម៉ា សីុ្ៃកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច ផ្ោ គកឺារតល ស់្បោូរពីការពងឹខផ្សែកផ្ ើការនំាផ្ច្ញ ផ្ៅាការពឹងខផ្សែក

ផ្ ើតក្មូវការកនុងក្សុ្ក ែ ៈខដ្ កាត់បៃថយផ្ស ប៉ាេះោ ់ផ្ ើស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវតថុ តាមរយៈផ្គ ៃផ្ោបាយ 

ក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ច (Macroprudential measures)។ 

កនុងឆ្ន ំ ២០១៧ តំបៃអ់ាស៊ា ៃបូកបីកំពងុខតជួបក្បទេះៃូវសថ ៃភាពផ្ស្ដ្ឋកិច្ចស្ក ងមីមួយផ្ទៀត ផ្ោ គឺ ការផ្កើៃ

ផ្េើងនៃការគំោរោ ិជជកមម ៃងិការរឹតបៃោងឹនៃ កខែ ឌ ហិរញ្ញវតថុស្ក ។ របាយការ ៍ផ្ៃេះបាៃផ្សោ ់ាអៃុ-

សស្ៃថ៍ា ក្កបែ័ ឌ ផ្គ ៃផ្ោបាយផ្ ល្ើយតប គួរខតក្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្េើង ផ្ដ្ើមបីទប់ទ ់ ៃងិផ្ោេះក្សយចំ្ផ្ោេះ

ការប៉ាេះទងគិច្ ៃងិផ្ស ប៉ាេះោ ព់ីខាងផ្ក្ៅាយថាផ្ហតុ (Potential external shocks and spillovers)។ 

ក្បផ្ទស្នានាកនុងតំបៃ់គួរផ្្វើការខកទក្មង់រច្នាស្មព័ៃធាបនាា ៃ ់ ផ្ដ្ើមបីផ្ោេះក្សយៃូវឧបស្គគដ្ ់កំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ច 

ខដ្ រួមមៃការផ្្វើហិរញ្ញបបទៃផ្ ើខផ្សនកផ្ហោឋ រច្នាស្មពៃ័ធ ៃងិផ្្វើឱ្យក្បផ្ស្ើរផ្េើងៃូវផ្ស តិភាពព កមម។ 

ផ្ោកប ឌ ិត Khor បាៃផ្ ើកផ្េើងថា “ាមួយៃឹងការពក្ងឹងក្កបែ័ ឌ  ៃិងក្ទនាប់ផ្គ ៃផ្ោបាយ (Policy 

buffers) កនុងក្សុ្ក ការពក្ងឹងកិច្ចស្ហក្បតិបតោិការហិរញ្ញវតថុរវាងបណាោ ក្បផ្ទស្កនុងតំបៃ់អាស៊ា ៃបូកបី ៃឹងជួយ

ពក្ងឹងភាព្ៃ់ៃឹងវិបតោិ ក្ពមទងំអាច្ឱ្យក្បផ្ទស្ទងំផ្ៃេះ រកាបាៃៃូវកំផ្ ើៃផ្ស្ដ្ឋកិច្ចដ៏្រឹងម”ំ។ 

ស្ោ ីអំពី AMRO: 

ការិោ ័យក្សវក្ាវម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ៃបូកបី (AMRO) ក្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្េើង ផ្ដ្ើមបីរួមចំ្ខ ក កនុងការ

ធានាបាៃៃូវស្ថ ិរភាពផ្ស្ដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវតថុរបស់្តំបៃ់អាស៊ា ៃបូកបី ខដ្ រួមមៃ ក្បផ្ទស្ស្មជិកអាស៊ា ៃ

ទងំដ្ប់,ក្បផ្ទស្ចិ្ៃ (រួមបញ្ចូ ទងំហងុកងុ), ជប៉ាៃុ ៃងិកផូ្រ៉េ។ AMRO ផ្ដ្ើរតនួាទីាសថ ប័ៃឃ្ល ផំ្មើ សថ ៃភាព

ម៉ា ក្កូផ្ស្ដ្ឋកិច្ច,គំក្ទការអៃុវតោកិច្ចក្ពមផ្ក្ពៀងហិរញ្ញវតថុកនុងតំបៃ់ តាមរយៈពហុភាគីៃីយកមមគំៃិតផ្សោនច្ផ្ផ្សោើម 

ផ្ ៀងនម៉ា (Chiang Mai Initiative Multilateralisation – CMIM) ក្ពមទងំផ្សោ ់ជំៃួយបផ្ច្ចកផ្ទស្ដ្ ់

ក្បផ្ទស្ស្មជិក។  

ស្ក្មបព់ត័ម៌ៃបខៃថម សូ្មទកទ់ងៈ  

កញ្ញញ  Huong Lan Vu, មន្រៃោខីផ្សនកទំនាក់ទំៃងសធារ ៈ, AMRO  

សរផ្អេិកក្តៃូិកៈ vu.lanhuong@amro-asia.org 

ផ្ ែទូរស័្ពានដ្ៈ +65 8876 3598 

ផ្ ែទូរស័្ពាការិោ យ័ៈ +65 6323 9885 
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