
 

 

ASEAN + 3 ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးအျမင္ (AREO) 2018 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018 

အဓိကသတင္းအခ်က္မ်ား 

 
မက္ခရုိစီးပြားေရးအလားအလာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

၁။  ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားခံႏုိင္ရည္ရိွမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္ေသာေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈတို႔ျဖင့္ 

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ASEAN+3 ေဒသတြင္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၄% ေမွ်ာ္မွန္း 

ထားသည္။ ေဒသ၏အႀကီးမားဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကား ခုိင္မာ 

ေတာင့္တင္းလွသည္။ 

၂။ AMRO ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ေပၚအေျခခံေသာ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအမ်ားစုသည္ အလယ္အလတ္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ကြာဟမႈမရိွသေလာက္နည္းပါးကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ 

တည္ၿငိမ္လွ်က္ရိွသည္။ ေခ်းယူေငြသံသရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက စတင္ဦးေဆာင္ေသာမူ၀ါဒ၏ ရလဒ္ကို 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ထင္ဟပ္ေစသည့္ အထက္ပါအလားအလာအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကာလတစ္ရပ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ 

ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရးမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ေခ်းယူေငြစတင္၍ ေႏွးေကြးလာလွ်က္ရိွသည္။ 

၃။ ျပင္ပ၀ယ္လိုအား တုိးတက္လာျခင္းသည္ ေဒသအား ျပင္ပရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရိွေစေသာ ၾကားခံလႊာ 

မ်ားအား ထပ္မံခုိင္မာလာေစသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာေငြလဲႏႈန္းသည္ ပိုမိုတိုးသာဆုတ္ 

သာရိွလာၿပီး ဒဏ္ခံကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရိွသည္။ 

၄။ စြန္႔စားမႈမ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ဆန္းစစ္ေသာ AMRO ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစြန္႔စားမႈ ေျမပံုအရ 

ေဒသက ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ အနီးကပ္ကာလ အဓိကစြန္႔စားမႈႏွစ္ရပ္မွာ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားတြင္ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ တင္းက်ပ္လာမႈႏွင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္ 

လာျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစြန္႔စားမႈမ်ား ရုတ္ခ်ည္းေပၚေပါက္လာပါက ေဒသသို႔ အရင္းအႏီွးယိုစိမ့္မႈ၊ 

ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေခ်းငွားမႈစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

သက္ေရာက္မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ စြန္႔စားမႈမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတည္တ့ံေစရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ 

ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒလြတ္လပ္မႈကို အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒတြင္ 

ဆက္လက္တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္ ရရိွႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထပ္မံခြဲေ၀ေပးႏိုင္ 

ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအား အေထာက္အကူျပဳေရးတြင္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ 

ေသာက႑မွ ပါ၀င္လာရဖြယ္ရိွသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ေၾကြးၿမီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ခံႏိုင္ရည္မရိွမႈမ်ားျမင့္တက္ 



လာခဲ့သည့္ က႑မ်ားတြင္ အာမခံခ်က္ႀကီးမားေသာမူ၀ါဒမ်ားကို တင္းက်ပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ 

အကာအကြယ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေပသည္။ 

 

အဓိကအေၾကာင္းအရာ။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

၆။ ASEAN+3 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ "ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္ 

လုပ္မႈ "မဟာဗ်ဴဟာကို ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီး ထုိမဟာဗ်ဴဟာသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ထုတ္လုပ္မႈ 

စြမ္းအားႏွင့္လုပ္ခမ်ားျမွင့္တင္ရန္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ကုိယ္ထူကိုယ္ထ အားကူက်ားကန္ေပးေသာ တြန္းအား 

ကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

၇။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံမ်ားက ၾကားခံသြင္းအားစုမ်ားကိုတင္သြင္းမည့္အစား ထုတ္လုပ္ေစႏုိင္သည့္ တုိးတက္ေသာ ျပည္ 

တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားႏွင့္အတူ ရပ္တန္႔မႈလကၡဏာျပေနသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ရွိ ဖြဲ႔စည္းမႈ 

ဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ဤ "ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ" မဟာဗ်ဴဟာကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္လွ်က္ 

ရိွၾကသည္။ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ အဆုိပါအင္အားစုမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း အၿပီးသတ္၀ယ္လိုအားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစ 

ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာပို႔ကုန္မ်ားကို ပုိမိုဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္သည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး၀ါဒ၏ ျပင္ပ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။  

၈။ "ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ" ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစြမ္းအားတြင္ နည္းပညာသည္ ႏွစ္ဘက္သြား ဓားျဖစ္ေစရန္ အခုိင္ 

အမာသက္ေသျပလွ်က္ရိွသည္။ နည္းပညာႏွင့္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ တစ္ဘက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 

သည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အျခားတစ္ဘက္ 

တြင္လည္း နည္းပညာသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔၏ အင္ဂ်င္သစ္ အလားအလာတစ္ခုျဖစ္ေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈက႑ ထြန္းကားလာေရးကို အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိေနျပန္သည္။ 

၉။ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ေဒသတြင္း၀ယ္လိုအားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

ေဒသအား ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ခံႏုိင္ရည္တုိးတက္ေစရန္ ေဒသတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ 

မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသင့္သည္။ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ 

မွာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏တြန္းအားေပါင္းစုံမွ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈ တည္ေဆာက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။  

၁၀။ ASEAN+3 ေဒသအတြင္း ၾကြယ္၀ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႔သည္ 

ခြန္အား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မူ၀ါဒႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အကူ 

ျပဳေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လွ်က္ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ 

ႏံွမႈမွတစ္ဆင့္ တုိးတက္ေသာခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚ ဗဟိုျပဳရမည္။ သြက္လက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ လူ႔ 

စြမ္းအားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ တည္ေဆာက္မည့္မူ၀ါဒမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ လြတ္လပ္မႈအျပင္ လုပ္သားအင္ 

အားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေထာက္အကူျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္  ASEAN+3 ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရိွေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈပါ၀င္ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရိွရ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

------ 



တာ၀န္မရိွေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္။ (ျမန္မာဘာသာစကား) စာမူသည္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစာမူကို ဘာသာျပန္ဆုိ 

ခ်က္ျဖစ္သည္။ (http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018-key-messages)။ 

ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ား တိက်ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျခားနားခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရိွလွ်င္ 

မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာစာမူကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။  


