
 

 

ASEAN+3 ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးအျမင္ (AREO) 2018 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018 

မီးေမာင္းထုိးမႈမ်ား 

မက္ခရုိစီးပြားေရးအလားအလာမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအလားအလာသည္ တိုးတက္ၿပီးႏွင့္ ေပၚထြန္းစႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တည္ၿငိမ္ 

ျခင္းႏွင့္အတူ တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိုင္မာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္  အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား၊ ယခု 

ႏွစ္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားမွ ေငြေၾကးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေစ်းႏွဳန္းဖိအား 

မ်ား၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ေတြ႔ျမင္ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပဇုန္တြင္ ပုဂၢလိက က႑လုိအပ္ခ်က္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္း 

အားျဖင့္ အတက္အက် ျဖစ္ေနေသာ နာလန္ထူမႈသည္  ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပုိမုိႀကံ႕ခိုင္လာသည္။ 

ဥေရာပဇုန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဘရီဇစ္ (Brexit) မေသခ်ာမႈႏွင့္အတူ 

ေနွးေကြးလွ်က္ရွိသည္။ 

ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ၀ယ္လိုအားျဖစ္ေသာ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းလည္ပတ္မႈ ျမင့္တက္ျခင္းမွ 

ထပ္တိုးေသာတြန္းအားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ အခိုင္အမာ က်ယ္ျပန္႔လွ်က္ရွိ 

သည္။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တစပ္ုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းပညာက႑ညႊန္းကိန္းမ်ားက ကမာၻ႔ 

ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ခုိင္မာေသာအရွိန္ကို ဆက္လက္ညႊန္းဆုိလွ်က္ရွိသည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဆုိင္ရာ သတၱဳ 

ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္းမ်ားက ပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထိန္းမတ္ေပးလွ်က္ ရွိသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယင္း၏ေငြေၾကးမူ၀ါဒပုံမွန္ျဖစ္ေရးႏွင့္ အတုိးႏွဳန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးကုိ 

စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ECB မွႏႈတ္ထြက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္မႈႏွင့္အတူ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ား 

ပုိမိုတင္းက်ပ္လာေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ စိုးရိမ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ 

ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာလွ်က္ရွိရာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္ေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ပုိမုိတငး္က်ပ္လာေစရန္ 

အစပ်ိဳးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေစာပုိင္းတြင္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ား၌ အေရာင္းသြက္မႈ 

အခ်ိဳ႕ရိွလင့္ကစား ASEAN+3 ေဒသေပၚထြန္းလာေသာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မတည္ရင္းႏွီးမႈ၊ 

အသားတင္ စီး၀င္လာမႈမ်ားအား ဆက္လက္လက္ခံရရွိလွ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ေဒသသည္ 

ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ ႀကီးမားေသာစီး၀င္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ရာ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရး အေျခအေန 



တင္းၾကပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈၿပိဳကြဲျခင္း၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ အစပ်ိဳးလာဖြယ္ရွိေသာ စီးထြက္မႈမ်ား၏ 

စြန္႔စားရမႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတုိ႔ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သင့္ေပသည္။ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား၏ ျမွင့္တင္အားေပးမႈေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ခံႏိုင္ 

ရည္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားႏွင့္ ပို႔ကနု္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေသာေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္အတူ က်ားကန္ေပးလွ်က္ 

ရွိသည္။ ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္း၀န္းက်င္တြင္ ရလာဒ္ကြာဟမႈ အနည္း 

ငယ္သာရိွေသာ အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပုိ႔ကုန္၀ယ္လိုအားတုိးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

ကို AMRO ၏ ASEAN+3 ေဒသအတြက္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၅.၄% ႏွင့္ ၂၀၁၉ 

ခုႏွစ္အတြက္ ၅.၂% တုိ႔ျဖင့္ ၅%ၾကားအဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ၂၀၁၈ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ၆.၆% ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ ၁.၃% ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

ASEAN+3 ေဒသႀကဳံေတြ႔လွ်က္ရွိေသာ အနီးကပ္ကာလ အဓိကစြန္႔စားရမႈႏွစ္ရပ္သည္ ျပင္ပမွရုိက္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး 

AMRO ၏ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္႔စားမႈျပေျမပုံတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 

• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္လာျခင္းအား တံု႔ျပန္ရာတြင္ အတုိးနွဳန္း 

ျမွင့္တင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ား ေမွ်ာ္မနွ္းသည္ 

ထက္ ပုိမိုျမန္ဆန္လာျခင္းသည္ မူ၀ါဒေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္မႈမရွိလွ်င္ ျပင္းထန္ 

ေသာ ေစ်းကြက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈ စီးထြက္မႈမ်ား ပုိမို ျမင့္မား 

ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေလွ်ာ့ေပးရမႈမ်ား ေခ်းယူမႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္းမ်ားႏွင့္ ေၾကြးၿမီျပန္လည္ေပးဆပ္ 

ရမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသသုိ႔ ပ်ံံ႕နံွ႔လာမည္ျဖစ္သည္။ 

• ASEAN+3 ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ အဓိကကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

သြင္းကုန္ႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးတင္းအားမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ 

ေဒသ၏ခုိင္မာေသာ ပို႔ကုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို လမ္းလြဲေစႏုိင္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးတင္းအားမ်ား၏ ရိုက္ခတ္မႈသည္ 

ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား (GVC) မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသအတြင္းသို႔ တိုးခ်ဲ႕၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ကုန္သြယ္ေရးတင္းအားျမင့္တက္မႈသည္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ျမင့္မားလာၿပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရး 

အျပင္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားသို႔ပါ ဂယက္ရုိက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

အနီးကပ္ကာလတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲပါလာမည့္ စြန္႔စားမႈမ်ား၌ ေဒသတြင္း ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးစြန္႔စားမႈမ်ား ျမင့္တက္ 

လာျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး၀ါဒ၏ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ G3 ႏုိင္ငံမ်ား၏ 

ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားနည္းလာျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ 

ထက္ တစ္ဟုန္ထုိး က်ဆင္းမႈမ်ိဳးသည္ အနီးကပ္ကာလတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုအကဲျဖတ္သည္။ အဆံုးသတ္အားျဖင့္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးမဟုတ္သည့္ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ ဆုိက္ဘာ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ 



ျပည္ပ၀ယ္လိုအား တိုးတက္ျခင္းသည္ ေဒသအား ျပင္ပရိုက္ခတ္မႈအလားအလာကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ဒဏ္ခံလႊာမ်ား 

ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရရိွေစသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျပည္ပမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

မႈ၏ သိသာထင္ရွားေသာအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ အလြယ္ရႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးရပုိင္ခြင့္၊ 

ရင္းႏွီးမႈစီးထြက္မႈ ရုတ္တရက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏင့္ွ စြန္႔စားမႈဖယ္ရွားေသာျဖစ္စဥ္သည္  ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏွဳန္းမ်ား 

ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ ဖိအားေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ 

ေဒသဆုိင္ရာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏွဳန္းမ်ားသည္ ပုိ၍တုိးသာဆုတ္သာရိွလာခဲ့ၿပီး ဒဏ္ခံၾကားခံလႊာအျဖစ္ ႀကီးမားေသာ 

အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပင္ပ 

လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ပကတိ စီးပြားေရးအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေပသည္။ 

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ေရွ႕တြင္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ပုိမုိတင္းက်ပ္ေသာ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒ 

စြမ္းရည္ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒစြမ္းရည္ကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရမည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး 

ဆုိင္ရာႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခငမ္ႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္မူ၀ါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးအသီးသီး၏ လက္ရွိတည္ရိွ 

မႈ၊ ေခ်းေငြလည္ပတ္မႈတို႔အေပၚ တည္မီေပလိမ့္မည္။ 

• အလယ္အလတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစက္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး 

ဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈရရွိရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာတြန္းအားရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အျပန္အလွန္ 

အားျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား၏ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပဟန္ခ်က္မညီမွ်မႈမ်ား၏ အရိပ္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ 

ေနာက္က်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစက္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ေငြေၾကး 

လိုက္ေလ်ာမႈအဆင့္ညွိႏွိဳင္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ေပ 

သည္။ 

• ေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အလယ္အလတ္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းစက္၀န္းအတြင္း ေစာစီးစြာ ရွိေနၾက 

သည့္တုိင္ေအာင္ပင္ ယခင္နွစ္မ်ားက ေၾကြးၿမီအစုအပုံမ်ားေၾကာင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေ၀းေသာကာလတြင္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒဆုိင္ရာတင္းက်ပ္မႈႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈကို 

ဦးစားေပးၾကရမည္။ 

• အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ 

Macroprudential မူ၀ါဒသည္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈ အကာအကြယ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ေဒသ 

ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ယင္းမူ၀ါဒကုိ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ၾကသည္ ။ 

• ကမာၻ႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တင္းၾကပ္ေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ 

အေထာက္အပံ့ျပဳရာတြင္ ႀကီးမားေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးလႊမ္းၿခဳံေသာ မက္ခရို 

စီးပြားေရးမူ၀ါဒသည္ အလြန္အမင္း တင္းၾကပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၎အခ်က္သည္ ဘ႑ာေရး 

စြမ္းရည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ 

• ျပည္တြင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားသည့္ 

အဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ခ်ိန္သားကိုက္ညွိေသာ မူ၀ါဒ 



ျဖစ္ေစရမည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ရန္ မူူ၀ါဒ 

အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဓိကအေၾကာင္းအရာ။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ ခံႏုိင္ရည္ရိွမႈႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆုိင္ေသာအခန္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္နည္းပညာကဲ့သုိ႔ပင္ ပထ၀ီ၀င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

တြင္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသသည္ ယင္း၏ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔အား မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပုံ 

ကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ASEAN+3 ႏုိင္ငံမ်ားသည္ "ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း" မဟာဗ်ဴဟာကို 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းပင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ကိုရီးယာႏိုင္ငံတုိ႔က စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ASEAN 

အဓိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယခုအခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားက ဆက္လက္ကုိင္စြဲကာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလုပ္အကိုင္ 

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္လုပ္အားခမ်ားကိုျမွင့္တင္ရန္ ခိုင္မာ၍ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈကို ဖန္တီးလွ်က္ 

ရွိၾကေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စႏုွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳေသာ GVC 

ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို ခုိင္မာစြာတည္ေဆာက္ရန္ ေဒသအတြင္း ပုိ႔ကုန္မ်ားျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ 

ပုိ႔ကုန္ေရွးရႈေသာ FDI မွ အကိ်ဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္တုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစခ့ဲသည္။ 

ဤ "ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကနု္ထုတ္လုပ္ငန္း" မဟာဗ်ဴဟာကုိ နိုင္ငံမ်ားအား ၾကားခံအဆင့္ သြင္းအားစုမ်ားအား 

တင္သြင္းမည့္အစား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစေသာ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္ေသာအမွတ္လကၡဏာကို ျပသ 

ေနသည့္ GVC ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ GVC ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 

ASEAN+3 ေဒသအား FDI ကုိ ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ ပုိမိုယွဥၿ္ပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္ 

စခန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္လံုးရွိ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ 

ေရးစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ အနီးကပ္ကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိေစရန္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ 

ရိွသည္။ အဆုိပါ အင္အားစုမ်ား ဟန္ခ်က္ညွိမႈသည္ ေဒသ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ေဒသတြင္း အၿပီးသတ္ ၀ယ္လိုအားပင္ 

ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ေဒသဆုိင္ရာတင္ပုိ႔မႈမ်ားက ပုိမိုလက္ခံသိမ္းသြင္းကာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး၀ါဒ၏ ျပင္ပ 

လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ကူရွင္သဖြယ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ 

''ပိ႔ုကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငနး္" ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွင္သန္ေရးတြင္ နည္းပညာသည္ ႏွစ္ဘက္သြားဓားပမာ အခိုင္အမာ 

သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။ တစ္ဘက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ရွိ နည္းပညာႏွင့္ လူအစား စက္ကိရိယာအသုံး 

ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟူေသာ သေဘာ 

သက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားက႑ႏွင့္ အ၀တ္အထည္က႑တုိ႔၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေဒသ 

အတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဖိနပ္ (TCF) လုပ္ငန္းက႑မ်ားက ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြမ္းက်င္ 

ေသာ လုပ္သားအင္အားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ နည္းပညာသစ္ကို လက္ခံအသံုးျပဳရန္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ အလွမ္း 

ေ၀းလြန္းစြာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည ္ စီပြားေရးခံႏုိင္ရည္ရိွမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထုိေလ့လာမႈမ်ားက သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။ 



အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ နည္းပညာသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တုိ႔၏ အင္ဂ်င္သစ္ အလားအလာျဖစ္ 

ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ေပၚထြန္းလာေရးကို အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိျပန္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑အား အမ်ား 

အားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈနိမ့္က်ၿပီး လုပ္ခနည္းေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုသာ ဖန္တီးသည္ဟု ယူဆထားေသာ္လည္း 

ယင္းသည္ မွနက္န္ေသာစြမ္းေဆာင္နိင္စြမ္းရွိသည့္ နည္းပညာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာအသြင္ 

ေျပာင္းလဲေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပပံ့ပုိးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္  

ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ နည္းပညာသည္ ၀န္ေဆာငမ္ႈ၀ယ္လုိအားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္ေရး ေစ်းကြက္ 

ေမာင္းႏွင္အားကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး နည္းပညာကိုအသံုးျပဳကာ ယင္း၀ယ္လုိအားမ်ားအား သုံးစြဲသူမ်ားသုိ႔ ပုိမို 

လံုေလာက္စြာ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆုံး 

ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးနိင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္အလားတူစြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းလုိအပ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အျခားေသာအင္ဂ်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။ 

ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္လိုအပ္မႈနည္းပညာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ေဒသတစ္ခုအတြင္း ခံႏိုင္ရည္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔သည္ မူ၀ါဒအာမခံခ်က္ႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ 

ရြက္ခ်က္တုိ႔လုိအပ္သည္။ ASEAN+3 ရိွ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ရွိ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

၏ အင္ဂ်င္ေပါင္းစုံမွတစ္ဆင့္ ခံႏိုင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ပငျ္ဖစ္သည္။ ASEAN+3 အတြက္ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္ 

မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ အၿပီးသတ္၀ယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ျဖစ္သည္။ ေဒသသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏံွမႈကုိ လမ္းဖြင့္ေပးထားစဥ္တြင္ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ ၀ယ္လုိအားဆုိင္ရာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ 

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပလႈပ္ခါမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ ေဒသတစ္ရပ္လံုး၏ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကုိ 

တုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ASEAN+3 ေဒသအတြင္းရွိ ေပါၾကြယ၀္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား 

စုံလင္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔သည္ ေဒသ၏ခြန္အားျဖစ္သည္။ 

• ကုန္သြယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲလွ်က္ ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း အေျခခံ 

အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတုိးတက္ျခင္းသည္ ေဒသရွိ လက္ရွိ GVC ၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး စရိတ္သက္သာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသအား "ပုိ႔ကုန္မ်ား 

အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း" မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပိုမိုယွဥၿ္ပိဳင္နိင္စြမ္းရွိေစသည္။ GVC ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ 

တင္သြင္းေသာ သြင္းအားစုမ်ား၏ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ပုိ႔ကုန္ျမွင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးၿပီး ေဒသ 

အတြင္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZ) ထူေထာင္ျခင္းသည္ တင္သြင္းေသာ သြင္းအားစုမ်ားအား 

ပုိ႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ စီမံထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ 

• သြက္လက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ ျမင့္မားေရးႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑အေပၚ အားနည္းေစႏိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားအား သံုးသပ္မႈျဖင့္ စတင္လွ်က္ 



ေသခ်ာေသာမူ၀ါဒမ်ား လုိအပ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑အား ႏိုင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈသို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ ျပဳျခင္း 

သည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာသည္ တြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

• လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏွီးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားတုိ႔သည္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၏ အျမင့္ဆုံးေသာ 

ထပ္ဆင့္တန္ဖိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္လွွ်က္ရွိၿပီး အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္သား 

အင္အားႏွင့္ လ၀ူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ ASEAN+3 ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ လူစြမ္းအား အရင္း 

အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြဖြယ္ရွိသည္။ မကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္အကုိင္၊ နည္းပညာႏွင့္ စက္ 

က္ိရိယာ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေသာ စိန္ေခၚမႈကုိ လုပ္သားအင္အား ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ 

ေစျခင္း၊ ASEAN+3 ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသြားလာမႈကို ၾသဇာသက္ 

ေရာက္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ျပည့္စုံေသာ မူ၀ါဒေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

တာ၀န္မရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္။ (ျမန္မာဘာသာ) စာမူသည္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစာမူကို ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ (http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018) ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္မ်ားအား 

တိက်ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျခားနားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာရွိလွ်င္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာ 

စာမူကုိသာ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ 

 


