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របាយការណ៍ទស្សនវិស្័យសស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ា នបកូប ីឆ្ន  ំ២០១៨ 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018 

សស្ច្កតីស្សខេប 

ទស្សនវស័ិ្យម៉ា ក្រសូស្ដ្ឋរចិ្ច នងិបញ្ហា ក្បឈម 

ទស្សនវិស័្យសស្ដ្ឋរិច្ចស្រល ទងំរនុងបណ្តា ក្បសទស្អភិវឌ្ឍន៍ នងិក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ចរំពងុរីរលតូ-

លាស់្ មនលរខណៈលអក្បសស្ើរជាងមុន ខណៈដដ្លអក្ាអតផិរណ្តមនការសរើនស ើង។ ចំ្ស ោះស្ហរដ្ឋអាសមរិរ 

សស្ដ្ឋរិច្ចមនរំសណើនរឹងម ំសហើយជាមួយគ្នន សនោះដដ្រស្មា ធថ្លៃទំនិញមនការសរើនស ើង ាមរយៈការបសងកើនរញ្ចប់

ចំ្ណ្តយសារសពើពនធស្ក្មប់ជរំញុរំសណើនសោយសារការកាតប់នថយអក្ាពនធ ក្ស្បសពលដដ្លចំ្ណ្តយសារសពើពនធ

ក្តូវបានរំពងឹថានងឹបនាសរើនស ើង ទងំរនងុឆ្ន ំសនោះ នងិនាសពលអនាគត។ ចំ្ដណរឯតំបនច់ាយក្បារអ់រឺ ូ វិញ ស្នុ្ោះ

ថ្នការសងើបស ើងវិញថ្នវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចមនការសរើនស ើងសលើស្ពកីាររំពងឹទុរ ដដ្លក្ទក្ទង់សោយរំសណើនថ្ន

តក្មូវការរនងុវិស័្យឯរជន។ ផ្ុយសៅវិញ សស្ដ្ឋរិច្ចច្ក្រភពអង់សគៃស្មនរំសណើនយតឺសោយសារភាពមនិក្បារដ្

ក្បជាថ្នការដ្រខៃួនសច្ញពីស្ហភាពអរឺ ុប (Brexit uncertainty)។  

 ណិជជរមម និងតក្មូវការស្រលមនភាពលអក្បសស្ើរស ើងគួរឱ្យរត់ស្មា ល់ ដដ្លឆៃុោះបញ្ហច ងំាមរយៈរំសណើន

ថ្នតក្មូវការផលិតផលសឺ្មីរងុឌ្ុច្ទ័រ (semiconductor) នងិចំ្ណ្តយមូលធន។ សូ្ច្នាររថ្នវិស័្យបសច្ចរវិទា 

ដដ្លរួមមនការលរផ់លតិផលសឺ្មីរុងឌ្ុច្ទ័របនាររាបាននូវរំសណើន រឹងម ំ ដដ្លជយួក្ទក្ទង់ដ្ល ់ណិជជរមម

ស្រល។ តថ្មៃទំនញិនានា រនុងវិស័្យថាមពល និងសលាហធាតុស្ក្មប់បសក្មើវិស័្យឧស្ាហរមមបានសងើបស ើងវិញ 

ដដ្លបានជួយជំរញុដ្ល់ការនំាសច្ញ។ 

លរខខណឌ ហិរញ្ញវតថុស្រលអាច្នងឹរងនូវការរឹតបនាងឹ សោយសារធនាគ្នររណ្តា លស្ហរដ្ឋអាសមរិរបានចាប់

សផាើមសធវើក្បក្រតរីមមសគ្នលនសោបាយរូបិយវតថុ នងិដំ្ស ើងអក្ាការក្បារ់ ក្ស្បសពលដដ្លធនាគ្នររណ្តា លអឺរ ុប 

(European Central Bank) រពំុងដតកាត់បនថយការទិញក្ទពយស្រមម (Quantitative Easing/Asset 

Purchasing Program)។ អតផិរណ្តបានកាៃ យជារងវល់ជាលមីមាងសទៀតដ្ល់សស្ដ្ឋរិច្ចស្ហរដ្ឋអាសមរិរ ដដ្លអាច្

ជំរុញឱ្យមនការរឹតបនាងឹសគ្នលនសោបាយរូបិយវតថុកានដ់តខ្ៃ ំងជាងមុន។ សបើសទោះជាមនការលរ់សច្ញនូវភាគហ ុន

ស្រល (selloffs in global equities) កាលពីសដ្ើមដខ រុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៨ រ៏សោយ រ៏ក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ច

រំពងុរីរលូតលាស់្រនងុតំបនអ់ាសា នបូរបី សៅដតបនាទទួលបាននូវលហំូរចូ្លថ្នមូលធនសុ្ទធរនងុទីផារមូលបក្ត
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របស់្ខៃួន (net capital inflows into bond markets)។  សោយសារតំបន់សនោះទទួលបាននូវលំហូរចូ្លថ្នមូលធន

ោ៉ា ងសក្ច្ើនស្នធឹរស្នាធ ប់ សៅរនងុទីផារមូលបក្តតំបនរ់នុងរយៈសពល ៥ ឆ្ន ំរនៃងមរសនោះ តំបន់សនោះគួរដតក្តួតពនិិតយ

ឱ្យបានដិ្តដ្ល់ចំ្ស ោះហានភិយ័ នងិផលប៉ាោះ លថ់្នលហំូរសច្ញថ្នមលូធន ដដ្លបណ្តា លមរពីការ រឹតបនាងឹ

លរខខណឌ ហិរញ្ញវតថុស្រល ឬ ការប៉ាោះទងាិច្ដ្ល់ទំនរុចិ្តា វិនិសោគនិ (confidence shock)។  

រំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរនងុតំបនក់្តូវបានក្ទក្ទង់សោយសាថ នភាពសស្ដ្ឋរិច្ចស្រល ដដ្លមនលរខណៈអំសណ្តយផល

នាសពលរនៃងមរ, តក្មូវការរនងុក្សុ្រដដ្លក្បរបសោយភាពធន់ នងិរំសណើនថ្នការនំាសច្ញ។ ក្បសទស្ជាសក្ច្ើនរនុង

តំបនក់្តូវបានវាយតថ្មៃថា ស្ថ តិសៅរនុងវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មិតរណ្តា ល (mid-business cycle) សោយសារ   

គមៃ តទិននផលសស្ដ្ឋរិច្ច (output gap) មនទំហំតូច្ ក្បហារ់ក្បដហលនងឹរំសណើនននិាន ការ (trend growth)។ 

ជាមួយនឹងសាថ នភាពសស្ដ្ឋរិច្ចស្រលដដ្លមនលរខណៈលអក្បសស្ើរជាងមុន ការិោល័យក្សាវក្ជាវម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ច

អាសា នបូរប ី (AMRO) បានពារររំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចតំបនអ់ាសា នបូរបី រនុងអក្ា ៥,៤% រនងុឆ្ន ំ ២០១៨ និង 

៥,២% រនុងឆ្ន ំ ២០១៩។ សស្ដ្ឋរិច្ចចិ្ន និងជប៉ានុក្តូវបានពាររថា នឹងមនរំសណើនរនុងអក្ា ៦,៦% និង ១,៣% 

សរៀងគ្នន  រនុងឆ្ន ំ ២០១៨។ 

នាសពលដ៏្ខៃខី្ងមុខ តំបនអ់ាសា នបូរបអីាច្ក្បឈមនឹងហានភិ័យពរីាា ខ្ងសក្ៅច្នំនួពីរ ដដ្លហានភិយ័

សនោះក្តូវបានស្សងខបសៅរនងុដផនទីហានិភយ័ស្រល (Global Risk Map) របស់្ AMRO៖ 

 ការរឹតបនាឹងលរខខណឌ ហិរញ្ញវតថសុលើស្ពីការរំពឹងទុរ ាមរយៈការដំ្ស ើងអក្ាការក្បារ់របស់្ធនាគ្នររណ្តា ល

ស្ហរដ្ឋអាសមរិរ សដ្ើមបីសឆៃើយតបសៅនងឹការសរើនស ើងថ្នអតផិរណ្តរនងុក្សុ្រ អាច្នឹងបងកឱ្យមនក្បតិរមម

ោ៉ា ងខ្ៃ ំងពីទីផារហិរញ្ញវតថ ុក្បសិ្នសបើស្រមមភាពសគ្នលនសោបាយមិនក្តូវបានផសពវផាយឱ្យបានទូលំទូលាយ។ 

សស្ដ្ឋរិច្ចរនុងតំបន់អាច្ទទួលរងផលប៉ាោះ ល ់ាមរយៈលហំរូសច្ញថ្នមូលធន, ការសរើនស ើងខាស់្ជាងមុន

ថ្នទិននផលមូលបក្តអធិបសតយយ (sovereign yields), ចំ្ណ្តយសលើការខចីកាន់ដតខាស់្ជាងមុន និងហានភិ័យ

ថ្នការស្ងបំណលុ (debt refinancing risk), នងិ 

 ភាពកាន់ដតានតងឹថ្ន ណិជជរមមស្រល សោយសារការរណំត់ពនធនំាចូ្លសោយស្ហរដ្ឋអាសម រិរសលើមុខ

ទំនិញនំាចូ្លជាសក្ច្ើនពថី្ដ្គ ូណិជជរមមសំ្ខ្ន់ៗរនុងតំបនអ់ាសា នបូរបី ដដ្លរាា សនោះអាច្នឹងជោះឥទធិពល

អវិជជមនដ្ល់រំសណើនថ្នការនំាសច្ញរបស់្តំបន់សនោះ។ ភាពានតឹងដផនរ ណិជជរមមសនោះនឹងជោះឥទធិពល

អវិជជមនកាន់ដតខ្ៃ ំង ាមរយៈដខសច្ង្វវ រ់តថ្មៃស្រលរនុងតំបន់។ ជាមួយគ្នន សនោះដដ្រ ភាពកាន់ដតានតឹងថ្ន

 ណិជជរមមស្រលសនោះនងឹបសងកើនភាពមិនក្បារដ្ក្បជា ក្ពមទងំជោះឥទធិពលដ្លស់ស្ដ្ឋរិច្ច នងិទីផារហិរញ្ញវតថុ

ស្រល។ 



 

ទំព័រទី 3 

 

ហានិភយ័សផសងសទៀតនាសពលដ៏្ខៃីខ្ងមុខ ដដ្លអាច្ជោះឥទធិពលអវិជជមនដ្លត់ំបន់ រួមមនភាពានតឹងកាន់ដត

ខ្ៃ ំងស ើងថ្នភូមិសាស្រស្ានសោបាយ, រំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរបស់្ក្រុមក្បសទស្ G3 ដដ្លយតឺជាងការរំពងឹទុរ រ៏ដូ្ច្ជា

ហានភិយ័នានា ដដ្លបណ្តា លមរពីការគំ្ន រ ណិជជរមម។ ហានភិយ័ថ្នរំសំណើនយឺតជាងការរពំងឹទុររបស់្សស្ដ្ឋរិច្ច

ចិ្នក្តូវបានវាយតថ្មៃថា អាច្នងឹមិនសរើតស ើងនាសពលដ៏្ខៃខី្ងមុខសនាោះសទ។ ជាចុ្ងសក្កាយ ហានិភយ័មិនដមន

សស្ដ្ឋរិច្ចដដ្លដតងសរើតស ើងជាសរឿយៗ រួមមនបដក្មបក្មលួអាកាស្ធាត ុនងិសក្គ្នោះមហនារាយធមមជាត ិ ក្ពមទងំ

ការវាយក្បហារាមអុនីសធើដណត (cyber-attacks)។ 

ភាពលអក្បសស្ើរស ើងថ្នតក្មូវការពីតំបន់ខ្ងសក្ៅ (external demand) បានសធវើឱ្យតំបនអ់ាសា នបូរបីអាច្

បសងកើនស្មតថភាពរបស់្ខៃួន សដ្ើមបីទប់ទលន់ឹងការប៉ាោះទងាិច្ពខី្ងសក្ៅដដ្លអាច្សរើតមននាសពលអនាគត។ សោយ

សហតថុាការច្លូរួមរបស់្បរសទស្រនុងទីផារហិរញ្ញវតថរុនុងក្សុ្រសៅរនងុតំបនអ់ាសា នបូរបមីនរក្មិតខាស់្ ការដ្រ

ភាគហ នុបរសទស្សច្ញពកី្ទពយស្រមមរូបិយវតថរុនុងក្សុ្រ (local currency assets) និងលហំូរសច្ញថ្នមូលធន      

ភាៃ មៗ សៅរនងុ "សស្ណ្តរីយ៉ាដូដ្ល វិនិសោគនិាៃ ស់្បាូរការវិនិសោគពីតំបន់ដដ្លផាល់ទិននផលខាស់្ប៉ាុដនាក្បរបសោយ

ហានភិ័យខាស់្ សៅតំបន់ដដ្លមនហានភិ័យទបសបើសទោះជាទទួលបានទិននផលទបរ៏សោយ (risk-off scenario)" 

នងឹអាច្ោរ់ស្មា ធជាអវិជជមនសលើអក្ាបាូរក្បារ ់ នងិទុនបក្មុងអនារជាតិ។ ប៉ាុដនាសទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏សោយ រនុង      

រយៈសពលប៉ានុាម នឆ្ន ំរនៃងមរសនោះ អក្ាបាូរក្បាររ់នុងតំបន់ដដ្លក្បរបសោយភាពបត់ដបនជាងមុន បានសដ្ើរតនួាទី

កានដ់តសំ្ខ្ន់ជាងមុន រនុងការកាត់បនថយការប៉ាោះទងាិច្សផសងៗ (shock absorber)។ ការសធវើអនារាគមន៍ក្បរបសោយ

ការយរចិ្តាទុរោរ់ខាស់្ពីស្ណំ្តរ់អជាា ធរថ្នបណ្តា ក្បសទស្នីមួយៗអាច្ជួយក្គប់ក្គងសលបឿនថ្នការស្ក្មបសៅនងឹ

ការប៉ាោះទងាិច្ពីខ្ងសក្ៅ (pace of adjustment to external shocks) និងកាត់បនថយផលប៉ាោះ ល់ដ្ល់សស្ដ្ឋរិច្ច។ 

អនរសរៀបចំ្សគ្នលនសោបាយគរួបនារសាងសគ្នលនសោបាយធំទូលាយ (policy space) ជាពិសស្ស្សគ្នល-

នសោបាយរូបិយវតថ ុ សដ្ើមបីសក្តៀមខៃួនសឆៃើយតបសៅនងឹការរឹតបនាងឹកាន់ដតខ្ៃ ំងជាងមុនថ្នលរខខណឌ ហិរញ្ញវតថុស្រល។ 

ការអនុវតាសគ្នលនសោបាយច្ក្មុោះ (policy mix) ដដ្លរួមមនសគ្នលនសោបាយសារសពើពនធ, សគ្នលនសោបាយ

រូបិយវតថុ នងិសគ្នលនសោបាយក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ច (macroprudential policies) គអឺាក្ស័្យសៅសលើសាថ នភាព

បច្ចុបបននថ្នក្បសទស្នីមួយៗ ថាសតើវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ច និងវដ្ារំសណើនឥណទន (business and credit cycle) 

របស់្ក្បសទស្ទងំសនាោះ ស្ថ តិរនងុរក្មតិ នងិសាថ នភាពណ្ត។  

 ចំ្ស ោះក្បសទស្ដដ្លស្ថ ិតសៅរនុងវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មិតរណ្តា ល (mid-business cycle) អនរសរៀបចំ្

សគ្នលនសោបាយពុំចំាបាច់្បដនថមនូវរញ្ចប់រូបិយវតថុ ឬសារសពើពនធស្ក្មប់ជំរញុរំសណើន (monetary or 

fiscal stimulus)សនាោះសទ។ ដតផ្ុយសៅវិញ ចំ្ស ោះក្បសទស្ដដ្លស្ថតិសៅរនងុវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មិត

ចុ្ងសក្កាយ (late-business cycle) ដដ្លមនការសរើនស ើងនវូស្មា ធអតិផរណ្ត ឬអតលុយភាពថ្នវិស័្យ

ខ្ងសក្ៅ អនរសរៀបចំ្សគ្នលនសោបាយអាច្ពចិារណ្តដរដក្បសគ្នលនសោបាយរូបិយវតថុ នងិកាត់បនថយ



 

ទំព័រទី 4 

 

រញ្ចប់សារសពើពនធស្ក្មប់ជំរញុរំសណើន (fiscal stimulus)។  

 សោយសាររំសណើនថ្នឥណទនរនុងរយៈសពលជាសក្ច្ើនឆ្ន ំរនៃងមរសនោះ សបើសទោះជាក្បសទស្ភាគសក្ច្ើនរនងុតំបន់

សនោះមនសាថ នភាពសស្ដ្ឋរិច្ចស្ថ តិសៅរនុងច្សនាៃ ោះវដ្ារំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មិតដំ្បូង និងរណ្តា ល (early-to-

mid-business cycle) រ៏សោយ អនរសរៀបចំ្សគ្នលនសោបាយគួរផាលអ់ាទិភាពសៅសលើស្ថ ិរភាពហរិញ្ញវតថនុាសពល

ដ៏្ខៃីខ្ងមុខសនោះ ជាជាងការសាា តសំ្ខ្ន់ដតសៅសលើរំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ច សហើយគរួ រឹតបនាឹងសគ្នលនសោបាយ

រូបិយវតថរុបស់្ខៃួន។  

 ចំ្ស ោះក្បសទស្ណ្តដដ្លរំពុងក្បឈមនឹងការសរើនស ើងថ្នភាពង្វយរងសក្គ្នោះរនុងវិស័្យមួយចំ្ននួ ដូ្ច្ជា   

អច្លនក្ទពយ ការរឹតបនាឹងសគ្នលនសោបាយក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ចអាច្ជួយររាស្ថ រិភាពហិរញ្ញវតថ។ុ 

ក្បសទស្ភាគសក្ច្ើនរនងុតំបនប់ាន រឹតបនាងឹសគ្នលនសោបាយក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ចរបស់្ខៃួន ក្បរបសោយ

សាម រតីបុសរស្រមម។ 

 សោយសហតថុាសគ្នលនសោបាយរូបិយវតថុង្វយនងឹទទួលរងឥទធិពលពកីារវិវតាថ្នសាថ នភាពសស្ដ្ឋរិច្ច និង

ភូមិសាស្រស្ានសោបាយស្រល សគ្នលនសោបាយសារសពើពនធនងឹអាច្សដ្ើរតនួាទីកាន់ដតសំ្ខ្ន់ជាងមុន រនងុ

ការជំរញុរំសណើន ដដ្លអាច្ជយួកាត់បនថយភាពរឹតបនាងឹខ្ៃ ំងថ្នសគ្នលនសោបាយម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ចជារួម។ 

ប៉ាុដនាសទោះជាោ៉ា ងណ្តរ៏សោយ ការអនុវតាសគ្នលនសោបាយសារសពើពនធសនោះ ក្តូវដតមនការគិតគូរឱ្យបាន

ក្គប់ក្ជងុសក្ជាយដ្លល់ំហលវិកា (fiscal space)និងវិធានសារសពើពនធ (fiscal rules) ផងដដ្រ។ 

 ចំ្ស ោះការសរៀបចំ្សគ្នលនសោបាយ ក្បសទស្នីមួយៗរនុងតំបន់ក្តូវដតគិតគូរឱ្យបានម៉ាត់ច្ត់ សោយពិចារណ្ត

ដ្ល់ឧបស្គានានា ដដ្លបណ្តា លមរពីភាពង្វយរងសក្គ្នោះទងំរនុងក្សុ្រ និងសក្ៅក្សុ្រ ដូ្ច្ជាការខចីបំណលុ

បំសពញបដនថម (leverage) នងិរក្មិតថ្នការពងឹដផអរសៅសលើហិរញ្ញបបទនបរសទស្។ សគ្នលនសោបាយ 

ដរទក្មង់រច្នាស្មាន័ធគរួក្តូវបានបនាអនុវតា សដ្ើមបីពក្ងងឹស្មតថភាពផលិតភាពថ្នសស្ដ្ឋរិច្ច (productive 

capacity)។ 

ក្បធានបទស្នូលៈ ភាពធន ់នងិរសំណើនសស្ដ្ឋរចិ្ចរនងុពភិពសលារដដ្លស រសពញសោយការវវិតា 

ជំពរូសនោះសធវើការសិ្រា ថាសតើតំបនអ់ាសា នបូរបីសនោះអាច្ររាបាននូវភាពធន ់ និងរំសណើនបានសោយ

រសបៀបណ្ត សដ្ើមបីសឆៃើយតបសៅនងឹការាៃ ស់្បាូរជាមូលោឋ ន នងិស្រលថ្នបណ្តា ញ ណិជជរមម នងិផលតិរមម ក្ពមទងំ

បសច្ចរ វិទា រ៏ដូ្ច្ជាបញ្ហា ក្បឈមក្បជាសាស្រស្ា។ តំបនអ់ាសា នបូរបីបានអនុវតាយុទធសាស្រស្ា  “ការផលិតសដ្ើមបីនំាសច្ញ 

(manufacturing for exports)” រនងុរយៈសពលប៉ានុាម នទស្វតសរ៍ចុ្ងសក្កាយសនោះ។ ក្បសទស្ដដ្លចាប់សផាើមអនុវតា

យុទធសាស្រស្ា សនោះដ្ំបូងសគរនុងតបំន ់គជឺប៉ាុន នងិរសូរ  បន្ាប់មរក្បសទស្ស្មជរិអាសា នធំៗមួយចំ្ននួ នងិក្បសទស្

ស្មជិរអាសា នរំពងុអភិវឌ្ឍនន៍ាសពលបច្ចុបបននសនោះ។ យុទធសាស្រស្ា សនោះបានបសងកើតនូវជវភាពស្ក្មប់តំបន់ ដដ្លជយួ



 

ទំព័រទី 5 

 

ជំរុញរំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ច, បសងកើតការង្វរ រ៏ដូ្ច្ជាបសងកើនផលិតភាព នងិក្បារឈ់នួ ល។ ការបសងកើតដខសច្ង្វវ រ់តថ្មៃស្រល 

(Global Value Chains) ដដ្លបានយរក្បសទស្ចិ្នសធវើជាមូលោឋ នផលិតរមមរនុងអំ ុងមួយទស្វតសរ៍ចុ្ងសក្កាយសនោះ

បានសធវើឱ្យក្បសទស្រនុងតំបន់អាច្ជំរុញការនំាសច្ញ នងិទទួលបាននូវអតថក្បសោជន៍ជាសក្ច្ើនពលីំហរូវិនិសោគា្ល់

ពីបរសទស្ស្ក្មប់ការនំាសច្ញ (export-oriented FDI) សដ្ើមបីបសងកើនស្មតថភាពរមមនាសាល (manufacturing 

capacity)។ 

យុទធសាស្រស្ា  “ការផលតិសដ្ើមបនំីាសច្ញ” សនោះ រំពងុដតក្បឈមនងឹការាៃ ស់្បាូររច្នាស្មា័នធថ្នដខសច្ង្វវ រ់តថ្មៃ

ស្រលដដ្លរពំុងស្ថ តិរនុងសាថ នភាពក្ទឹង ក្ស្បសពលដដ្លស្មតថភាពផលតិភាពរនងុក្សុ្រ (domestic productive 

capacity) មនលរខណៈលអក្បសស្ើរជាងមុន ដដ្លអាច្ឱ្យក្បសទស្នានាសធវើការផលតិ ជាជាងនំាចូ្លវតថធុាតុសដ្ើម។ ដខស

ច្ង្វវ រ់តថ្មៃស្រលអាច្សធវើឱ្យតំបនអ់ាសា នបូរបីទងំមូល កាៃ យជាតំបន់មួយដដ្លមនស្មតថភាពក្បរួតក្បដជងកាន់ដត

ខ្ៃ ំងជាងមុន រនងុការទរទ់ញការ វិនិសោគា្លព់ីបរសទស្ នងិកាៃ យជាមូលោឋ នផលតិរមមតបំនផ់ងដដ្រ។ ប៉ាុដនាសទោះជា

ោ៉ា ងណ្តរ៏សោយ ដខសច្ង្វវ រត់ថ្មៃស្រលសនោះអាច្ជោះឥទធិពលអវិជជមនកាន់ដតខ្ៃ ំងជាងមុនដ្ល់ដខសច្ង្វវ រផ់ាតផ់ាង់

រនុងតំបន់ទងំមូល សោយសារបញ្ហា ក្បឈមរយៈសពលខៃីមួយចំ្ននួ ដដ្លរួមមនការគំ្ន រ ណិជជរមម ជាសដ្ើម។ 

សដ្ើមបីសឆៃើយតបសៅនងឹបញ្ហា ក្បឈមទងំសនោះ ការសរើនស ើងថ្នតក្មូវការចុ្ងសក្កាយរនុងតំបន ់(intra-regional final 

demand) សដ្ើរតនួាទីោ៉ា ងសំ្ខ្ន់ រនងុការជយួក្ស្ូបយរនូវការនំាសច្ញសៅរនងុតំបន់កានដ់តសក្ច្ើនជាងមុន ក្ពមទងំ

អាច្ជយួទប់ទលន់ងឹការប៉ាោះទងាចិ្ពីខ្ងសក្ៅដដ្លបណ្តា លមរពីការគំ្ន រ ណិជជរមម។  

បសច្ចរវិទាក្តូវបានចាត់ទុរជាអាវុធមុខពីរ ដដ្លគរំាមរំដហងដ្លក់ារអនុវតាយុទធសាស្រស្ា  “ការផលតិសដ្ើមបនំីា

សច្ញ”។ ការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទា នងិស្វយ័ក្បវតារិមម (automation) សៅរនងុវិស័្យរមមនាសាល មននយ័ថា វិស័្យសនោះ

នងឹមិនបសងកើតឱ្កាស្ការង្វរបានសក្ច្ើនដូ្ច្កាលពីមនុសទៀតសនាោះសទ។ ររណីសិ្រាថ្នវិស័្យោនយនា នងិវិស័្យ

កាត់សដ្ររនងុតំបន់ក្តូវបានសលើរយរមរពិភារារនងុជពំូរសនោះផងដដ្រ។ ររណីសិ្រាសនោះបានបង្វា ញឱ្យស ើញថា 

ក្បសទស្ណ្ត ដដ្លមិនបានបណាុ ោះបណ្តា លជនំាញដ្លព់លរររបស់្ខៃួន រ៏ដូ្ច្ជាមិនបានពក្ងងឹស្មតថភាពសដ្ើមបី

ចាប់យរ នងិសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទាលមីៗ នឹងទទួលរងនវូផលប៉ាោះ លអ់វិជជមនខ្ៃ ំងជាង រនុងការររាបាននូវភាពធន ់

នងិរំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ច។  

ម៉ាាងវិញសទៀត បសច្ចរវិទាបានជយួស្ក្មួលដ្ល់វិស័្យសស្វារមម ដដ្លអាច្កាៃ យជារាលម៉ា សីុ្នរំសណើន

សស្ដ្ឋរិច្ចលមីមួយ និងបសងកើតការង្វរ។  វិស័្យសស្វារមមក្តូវបានចាត់ទុរថា ជាវិស័្យមួយដដ្លមនផលិតភាពទប នងិ

បសងកើតការង្វរដដ្លមនក្បារ់ចំ្ណូលទប។ ប៉ាុដនាផ្ុយសៅវិញ ក្បសិ្នសបើមនការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរ វិទាក្តឹមក្តូវ  វិស័្យ

សនោះនងឹកាៃ យជាវិស័្យមួយ ដដ្លមនផលិតភាពខាស់្ នងិអាច្បសងកើតការង្វរដដ្លមនក្បារ់ចំ្ណូលខាស់្។ បសច្ចរវិទា

អាច្ជួយអភិវឌ្ឍ វិស័្យសស្វារមម ាមរយៈការសធវើឱ្យវិស័្យសនោះអាច្ជញួដូ្របានជុំវិញពភិពសលារ នងិបសងកើតឱ្កាស្

ការង្វរជំនាញ ដូ្ច្ដដ្លបានសរៀបរាប់សៅរនុងររណីសិ្រាស្ា ីពីរិច្ចដំ្សណើរការធុររិច្ចសោយសក្បើក្បាស់្ក្បភពធនធានពី



 

ទំព័រទី 6 

 

ខ្ងសក្ៅ (Business Process Outsourcing)។ បសច្ចរវិទារប៏ានសធវើឱ្យ “សស្វារមមកាៃ យជាទំនញិដដ្លអាច្ជញួដូ្របាន 

(commoditize)” និងសធវើឱ្យ “ការសក្បើក្បាស់្សស្វារមមមនភាពង្វយក្ស្លួាមរយៈការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទាច្ល័ត 

(uberize)” ដដ្លការរីរច្សក្មើនថ្នបសច្ចរវិទាសនោះ ជយួស្ក្មលួដ្លក់ាររំណត់តក្មូវការទីផារសស្វារមម នងិជយួ

ដ្លក់ាររំណត់បសច្ចរវិទាឱ្យក្តូវនឹងតក្មូវការទីផារសស្វារមម ក្បរបសោយក្បសិ្ទធភាព ជាមួយនងឹតថ្មៃស្មរមយ 

ដដ្លជាអតថក្បសោជន៍ដ្លអ់នរសក្បើក្បាស់្។ ទន្ឹមនឹងសនោះ រសំណើនតក្មូវការសស្វារមមរនុងតបំន់ ដូ្ច្ជារនុងវិស័្យ

សទស្ច្រណ៍ រ៏អាច្បសងកើតនូវរាលម៉ា សីុ្នរំសណើនសស្ដ្ឋរិច្ចសផសងសទៀតផងដដ្រ។  

សដ្ើមបីទញយរនូវអតថក្បសោជនព៍ីតក្មូវការរនងុតំបន,់ បសច្ចរវិទា នងិវិស័្យសស្វារមម រ៏ដូ្ច្ជាសដ្ើមបីពក្ងងឹ

ភាពធន់របស់្ក្បសទស្នីមួយៗ ក្ពមទងំតំបនទ់ងំមូល ការសបាជាា ចិ្តា និងស្រមមភាពសគ្នលនសោបាយពិតជាមន

សារៈសំ្ខ្នណ់្តស់្។ អនសុាស្នគ៍នៃោឹះស្ក្មប់ក្បសទស្នីមួយៗរនុងតំបនអ់ាសា នបូរបី ដដ្លរំពងុក្បឈមនងឹការ វិវតា

ថ្ន ណិជជរមម, ផលតិរមម នងិបសច្ចរវិទា គកឺារពក្ងងឹភាពធន់ ាមរយៈការសធវើពិពធិរមមថ្នរាលម៉ា សីុ្នរំសណើន

សស្ដ្ឋរិច្ច ដដ្លរួមមនាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័្យសទស្ច្រណ៍ ជាសដ្ើម។ ស្ក្មប់តំបនអ់ាសា នបូរបីទងំមូល     

អនសុាស្នគ៍នៃឹោះរួម គកឺារពក្ងងឹការតភាជ ប់ នងិស្មហរណរមមរនុងតំបន់ សដ្ើមបីបំសពញតក្មូវការចុ្ងសក្កាយរនងុតំបន។់ 

ខណៈដដ្លតំបន់សនោះសៅដតបនាសបើរចំ្ហចំ្ស ោះ ណិជជរមម នងិវិនិសោគស្រល ការពឹងដផអរសៅសលើតក្មូវការ  

រនុងតំបន់ នងឹជយួពក្ងងឹភាពធន់រនងុតំបន ់ សដ្ើមបទីប់ទល់នងឹការប៉ាោះទងាិច្ពីខ្ងសក្ៅ ឧទហរណ៍ដូ្ច្ជាការគំ្ន រ

 ណិជជរមម ជាសដ្ើម។ ធនធានដ៏្សក្ច្ើនស្នធរឹស្នាធ ប់ នងិភាពច្ក្មុោះថ្នការអភិវឌ្ឍរនងុតំបនអ់ាសា នបូរបីទងំមូល គឺជា

ក្បភពរមៃ ងំដ៏្រឹងមរំបស់្តំបនស់នោះ។ 

 ការពក្ងឹងការតភាជ ប់ាមរយៈការវិនិសោគដផនរសហោឋ រច្នាស្មាន័ធរនុងក្សុ្រ នងិរនុងតំបន ់ជាមួយនងឹសគ្នល-

នសោបាយស្ក្មលួ ណិជជរមមនានា អាច្បសងកើនក្បសិ្ទធភាពថ្នដខសច្ង្វវ រ់តថ្មៃស្រលរនុងតំបន ់សហើយ   

ាមរយៈការកាត់បនថយចំ្ណ្តយ រ់ពន័ធនានា រអ៏ាច្សធវើឱ្យតបំន់សនោះកាន់ដតមនភាពក្បរតួក្បដជងជាងមុន 

រនុងការអនុវតាយុទធសាស្រស្ា  “ការផលតិសដ្ើមបីនំាសច្ញ”។ សដ្ើមបីពក្ងឹងស្មហរណរមមថ្នដខសច្ង្វវ រ់តថ្មៃស្រល 

ការកាត់បនថយចំ្ណ្តយសលើការនំាចូ្លវតថធុាតុសដ្ើម គឺមនសារៈសំ្ខ្នក់្បហារ់ក្បដហលនងឹការជំរញុ

ការនំាសច្ញ សហើយការបសងកើតតបំន់សស្ដ្ឋរិច្ចពិសស្ស្ (Special Economic Zones) រនងុតំបនរ់អ៏ាច្ជយួ   

ស្ក្មលួដ្លក់ារនំាចូ្លវតថធុាតសុដ្ើមសដ្ើមបីដរថ្ច្នស្ក្មប់ការនំាសច្ញផងដដ្រ។ 

 សដ្ើមបីអភិវឌ្ឍវិស័្យសស្វារមមឱ្យកាន់ដតមនភាពរស់្រសវីរ ក្បសទស្នីមួយៗរនងុតំបនក់្តូវដតក្បកាន់ខ្ជ ប់នូវ

សគ្នលនសោបាយក្បរបសោយភាពច្ាស់្លាស់្ និងក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ សោយចាប់សផាើមពីការពនិតិយស ើង វិញ

នូវសគ្នលនសោបាយណ្តដដ្លអាច្ជោះឥទធិពលអវិជជមនដ្ល ់វិស័្យសស្វារមម សហើយការអភិវឌ្ឍវិស័្យ

សស្វារមមសនោះ គួរដតទទួលបាននូវការយរចិ្តាទុរោរក់្បហារក់្បដហលនឹងការអភិវឌ្ឍ វិស័្យរមមនាសាល

ផងដដ្រ។ ការសធវើសស្រីភាវូបនីយរមមវិស័្យសស្វារមមឱ្យចូ្លក្បរួតក្បដជងរនុងទីផារអនារជាតិ នងឹអាច្ជួយ
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បសងកើនផលតិភាពរបស់្វិស័្យសនោះ ខណៈដដ្លបសច្ចរវិទានងឹជយួជំរុញដ្លក់ារសធវើសស្រីភាវូបនយីរមមសនោះ។ 

 សោយសហតថុាវិស័្យសស្វារមមដដ្លមនតថ្មៃបដនថមខាស់្ក្តូវការធនធានមនុស្ស និងរមៃ ងំពលរមមដដ្លមន

ជំនាញ ក្បសទស្នីមួយៗរនុងតំបន់គួរសក្បើក្បាស់្ធនធានមនុស្សដដ្លមនក្សាប់សៅរនុងតំបន ់សោយអនុវតា

សគ្នលនសោបាយសទស្នាក្បសវស្ន៍ដដ្លស្មរមយ សដ្ើមបីជួយស្ក្មួលដ្ល់លំហូរថ្នរមៃ ងំពលរមមរនុង

តំបន់។ ជាមួយគ្នន សនោះផងដដ្រ តំបន់សនោះក្តូវដតសោោះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមថ្នបសច្ចរវិទា និងស្វ ័យក្បវតាិរមម

ដ្ល់រមៃ ងំពលរមមដដ្លគ្នម នជំនាញ ាមរយៈការអនុវតាសគ្នលនសោបាយអនារវិស័្យក្បរបសោយ  

ភាពក្គប់ក្ជុងសក្ជាយ ដដ្លរមួមនសគ្នលនសោបាយអភិវឌ្ឍរមៃ ងំពលរមមជនំាញ, សគ្នលនសោបាយ

សទស្នាក្បសវស្ន៍ សដ្ើមបទីញយរអតថក្បសោជន៍ពកីារសក្បើក្បាស់្រមៃ ងំពលរមមជនំាញរនងុតំបនអ់ាសា ន

បូរបី និងសគ្នលនសោបាយអប់រនំានា។ 

បញ្ហជ រ់ៈ សស្ច្រាីស្សងខបជាភាសាដខមរសនោះ ក្តូវបានដក្បស្ក្មលួសច្ញពសីស្ច្រាីស្សងខបសដ្ើមជាភាសាអង់សគៃស្ ដដ្លអាច្

ទញយរបានាមរយៈតំណភាជ ប់សនោះ (http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018)។ 

សស្ច្រាីស្សងខបសនោះក្តូវបានដក្បស្ក្មួលោ៉ា ងក្បងុក្បយ័តនបំផុត សដ្ើមបីធានាភាពក្តឹមក្តូវក្ស្បាមសំ្សណរសដ្ើម ប៉ាុដនា

ក្បសិ្នសបើមនរំហុស្ឆាង ឬខវោះច្សនាៃ ោះក្តង់ចំ្ណចុ្ណ្តមួយសនាោះ សស្ច្រាីស្សងខបជាភាសាអង់សគៃស្ក្តូវបានរំណត់

យរជាសគ្នល។ 

http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018

