
 

ទំព័រទី 1 

 

 
 

របាយការណ៍ទស្សនវសិ្័យសស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ា នបូកបី ឆ្ន  ំ២០១៨ 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018 

ខ្លឹមសរគនលឹឹះ 

ទស្សនវស័ិ្យម៉ា ក្រសូស្ដ្ឋរចិ្ច នងិបញ្ហា ក្បឈម 

១. រំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចរនុងតំបនអ់ាស៊ា នបូរបីក្តូវបានពាររថា នឹងសរើនស ើងរនងុអក្ា ៥,៤% រនុងឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្ល

ក្ទក្ទង់សោយរំស ើនននតក្មូវការរនុងក្សុ្រ និងការនំសច្ញ ខ ៈដដ្លអតិផរណាមនស្ថ ិរភាព។ សស្ដ្ឋរិច្ចចិ្ន នងិ

ជប៉ា៉ុន ដដ្លជាសស្ដ្ឋរិច្ចធំជាងសេពីររនងុតំបន ់មនរំស ើនរងឹម។ំ 

២. សោងាមការវិភាេរបស់្ការិោលយ័ក្សវក្ជាវម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ចតំបនអ់ាស៊ា នបូរបី (AMRO), សថ នភាពសស្ដ្ឋរិច្ច

ននក្បសទស្ភាេសក្ច្ើនរនុងតំបនស់្ថ ិតរនងុវដ្តរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មិតរណាត ល (mid-business cycle) ដដ្លរំស ើន

សស្ដ្ឋរិច្ចរំព៉ុងសងើបស ើង ជាមួយនឹងទិននផលសស្ដ្ឋរិច្ចខិតសៅជិតសូ្នយ ខ ៈដដ្លអតផិរណាដដ្លមនស្ថ ិរភាព។ 

ចំ្ស ោះវដ្ដរំស ើនឥ ទានវិញ រំស ើនឥ ទានសៅរនងុបណាត ក្បសទស្ជាសក្ច្ើនរនុងតំបន ់ក្តូវបានស្សងេតស ើញថា

ស្ថ ិតរនងុសលបឿនយតឺជាងម៉ុន បនា ប់ពមីនរំស ើនខពស់្សលើស្ពីរំស ើនននិន ការ (above-trend growth) សោយសរ

អជាា ធរននក្បសទស្នីមួយៗរនុងតំបនប់ានអន៉ុវតតស្រមមភាពសោលនសោបាយប៉ុសរស្រមម។ 

៣. ភាពលអក្បសស្ើរស ើងននតក្មូវការពីតំបនខ់ាងសក្ៅ (external demand) បានជយួដ្លត់ំបនអ់ាស៊ា នបូរបី រនុង

ការបសងេើនស្មតថភាពទប់ទល់នងឹការប៉ាោះទងគិច្ពីខាងសក្ៅដដ្លអាច្សរើតមនស ើងនសពលអនេត។ អក្ាបតូរក្បារ់

រនុងតំបន់អាស៊ា នបូរបី ដដ្លក្បរបសោយភាពកាន់ដតបត់ដបនជាងម៉ុនរនុងរយៈសពលប៉ា៉ុនម នឆ្ន ំរនលងមរសនោះ បាន

សដ្ើរតួនទីោ៉ា ងសំ្ខាន ់រនុងការកាត់បនថយការប៉ាោះទងគិច្ពីខាងសក្ៅ។  

៤. ាមរយៈដផនទីហានភិយ័ស្រលរបស់្ AMRO (AMRO’s Global Risk Map) ដដ្លបានវិភាេសលើលទធភាព 

(likelihood) នងិរយៈសពល  (imminence) ននហានភិយ័ តំបនអ់ាស៊ា នបូរបីរពំ៉ុងជួបក្បទោះនូវហានភិយ័រយៈសពលខលី

ចំ្ននួពីរ ស លេឺការរឹតបនតឹងលរខខ ឌ ហិរញ្ញវតថុស្រល ដដ្លមនស្ភាពសលឿនជាងការរំពឹងទ៉ុរ និងការសរើនស ើង



 

ទំព័រទី 2 

 

ននភាពានតឹង  ិជជរមមស្រល។ ក្បសិ្នសបើហានភិ័យសនោះនឹងសរើតស ើងដមន តំបន់អាស៊ា នបូរបីសនោះនងឹទទួលរង

នវូឥទធិពលអវិជជមន ាមរយៈលហំូរសច្ញននមូលធន, ការសរើនស ើងននចំ្ណាយសលើការខចី ក្ពមទាងំាមរយៈលំហូរ

  ិជជរមម និងវិនិសោេផងដដ្រ។ 

៥. សដ្ើមបីសោោះក្សយហានិភយ័ទាងំសនោះ នងិររារំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ច អនរសរៀបចំ្សោលនសោបាយេរួបនតរសង 

សោលនសោបាយធំទូលាយ (policy space) ជាពិសស្ស្សោលនសោបាយរូបិយវតថុ សដ្ើមបីសក្តៀមខលួនស ល្ើយតបសៅ

នងឹការរឹតបនតងឹហិរញ្ញវតថុស្រលកាន់ដតខាល ំងនសពលអនេត។ សោលនសោបាយសរសពើពនធអាច្សដ្ើរតួនទីកាន់ដត

សំ្ខាន់ជាងម៉ុនរនងុការជំរ៉ុញរំស ើន ប៉ា៉ុដនតការសក្បើក្បាស់្សោលនសោបាយសនោះតក្មូវឱ្យអនរសរៀបចំ្សោលនសោបាយ

េិតេូរពិចារណាឱ្យបានម៉ាត់ច្ត់ដ្លល់ំហថវិកា (fiscal space) នងិ វិននសរសពើពនធ (fiscal rules)។ ចំ្ស ោះ     

 វិស័្យណា ដដ្លរំព៉ុងក្បឈមនឹងការសរើនស ើងននភាពងាយរងសក្ោោះសោយសររំស ើនឥ ទាននសពលរនលងមរ 

ការរឹតបនតឹងសោលនសោបាយក្បុងក្បយ័តនម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ចអាច្ជយួររាស្ថ ិរភាពហិរញ្ញវតថបុាន។ 

ក្បននបទស្នូលៈ ភាពធន ់នងិរសំ ើនសស្ដ្ឋរចិ្ចរនងុពភិពសលារដដ្លស រសពញសោយការវវិតត 

៦. ក្បសទស្ននរនុងតំបន់អាស៊ា នបូរបបីានអន៉ុវតតយ៉ុទធសស្រស្ត  “ការផលតិសដ្ើមបីនំសច្ញ (manufacturing for 

exports)” រនងុរយៈសពលពីរបីទស្វតសរនលងមរសនោះ ដដ្លការក្បកាន់ខាជ ប់នូវយ៉ុទធសស្រស្ត សនោះបានជួយឱ្យតំបនអ់ាស៊ា ន

បូរបីបសងេើតបាននវូជវភាពរបស់្ខលួន សដ្ើមបីជំរ៉ុញរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ច, បសងេើតការងារ រ៏ដូ្ច្ជាបសងេើនផលិតភាព នងិ

ក្បារឈ់នួ ល។  

៧. យ៉ុទធសស្រស្ត  “ការផលតិសដ្ើមបីនំសច្ញ” សនោះ រំព៉ុងដតក្បឈមនឹងការផ្លល ស់្បតូររច្នស្មព័នធននដខសច្ងាា រ់តនមលស្រល

ដដ្លរំព៉ុងស្ថ ិតរនុងសថ នភាពក្ទឹង ក្ស្បសពលដដ្លស្មតថភាពផលតិភាពរនងុក្សុ្រ (domestic productive capacity) 

មនលរខ ៈលអក្បសស្ើរជាងម៉ុន ដដ្លអាច្ឱ្យក្បសទស្ននសធាើការផលិត ជាជាងនំចូ្លវតថុនត៉ុសដ្ើម។ សដ្ើមបីស ល្ ើយតប

សៅនឹងបញ្ហា ក្បឈមសនោះ ការសរើនស ើងននតក្មូវការច្៉ុងសក្កាយរនងុតំបន ់ (intra-regional final demand) សដ្ើរ   

តួនទីោ៉ា ងសំ្ខាន់ រនងុការជយួក្ស្ូបយរនូវការនំសច្ញសៅរនងុតំបនប់ានសក្ច្ើនជាងម៉ុន ក្ពមទាងំអាច្ជយួទប់ទលន់ងឹ

ការប៉ាោះទងគិច្ពខីាងសក្ៅដដ្លបណាត លមរពីការោំ រ  ិជជរមម។  

៨. បសច្ចរវិទាក្តូវបានចាត់ទ៉ុរជាអាវ៉ុធម៉ុខពីរ ដដ្លេរំាមរំដហងដ្ល់ការអន៉ុវតតយ៉ុទធសស្រស្ត  “ការផលិតសដ្ើមបនំីសច្ញ”។ 

ការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទា និងស្ា ័យក្បវតតិរមម (automation)សៅរនុងវិស័្យរមមនតសល មនន័យថាវិស័្យសនោះនឹងមិន



 

ទំព័រទី 3 

 

បសងេើតឱ្កាស្ការងារបានសក្ច្ើនដូ្ច្កាលពីម៉ុនសទៀតសនោះសទ។ ប៉ា៉ុដនតសទាោះជាោ៉ា ងសនោះរត ីបសច្ចរវិទាបានជួយស្ក្មួល

ដ្ល់វិស័្យសស្វារមម ដដ្លអាច្កាល យជារាលម៉ាស្៉ុីនរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចថមីមួយ និងបសងេើតឱ្កាស្ការងារផងដដ្រ។ 

៩. សដ្ើមបីស ល្ ើយតបសៅនឹងបញ្ហា ក្បឈមទាងំសនោះ តំបន់ទាងំមូលេរួពក្ងឹងការតភាជ ប់ និងស្មហរ រមមរនុងតំបន ់

ស្ក្មប់បំសពញរំស ើនតក្មូវការរនុងតំបន់ រ៏ដូ្ច្ជាពក្ងងឹភាពធនរ់នុងតំបន់ សដ្ើមបីទប់ទលន់ឹងការប៉ាោះទងគិច្ពខីាងសក្ៅ។ 

អន៉ុសស្ន៍េនលោឹះស្ក្មប់ក្បសទស្នីមួយៗរនុងតំបន់ េកឺាររសងភាពធនា់មរយៈការសធាើពពិធិរមមរាលម៉ាស្៉ុនីរំស ើន

សស្ដ្ឋរិច្ច ដដ្លរួមមនាមរយៈវិស័្យសស្វារមម។  

១០. ធនននដ៏្សក្ច្ើនស្នធឹរស្នធ ប់ និងភាពច្ក្មុោះននការអភិវឌ្ឍរនុងតំបន់អាស៊ា នបូរបីទាងំមូល េឺជាក្បភពរមល ងំ  

ដ៏្ រឹងមរំបស់្តំបន់សនោះ។ សោលនសោបាយននេរួដតសផ្លត តការយរចិ្តតទ៉ុរោរ់សៅសលើការពក្ងឹងការតភាជ ប់ ាមរយៈ

ការវិនិសោេសលើសហោឋ រច្នស្មព័នធ ទាងំរនុងក្សុ្រ និងរនងុតំបន់ រ៏ដូ្ច្ជាការអន៉ុវតតសោលនសោបាយស្ក្មួល

  ិជជរមម។ សោលនសោបាយដដ្លជយួជំរ៉ុញដ្លក់ារអភិវឌ្ឍវិស័្យសស្វារមម និងធនននមន៉ុស្ស រួមមនសស្រី- 

ភាវូបនីយរមមននវិស័្យសស្វារមម និងការសក្បើក្បាស់្ធនននមន៉ុស្សដដ្លមនក្សប់រនុងតំបនអ់ាស៊ា នបូរបី ាមរយៈ

ការអន៉ុវតតសោលនសោបាយដដ្លោំក្ទដ្ល់សទស្នតក្បសវស្ន៍។   

បញ្ហជ រ់ៈ ខលឹមសរេនលឹោះជាភាសដខមរសនោះ ក្តូវបានដក្បស្ក្មួលសច្ញពខីលឹមសរេនលោឹះសដ្ើមជាភាសអង់សេលស្ ដដ្លអាច្

ទាញយរបានាមរយៈតំ ភាជ ប់សនោះ (http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018-

key-messages)។ ខលឹមសរេនលោឹះសនោះក្តូវបានដក្បស្ក្មលួោ៉ា ងក្បងុក្បយត័នបំផ៉ុត សដ្ើមបនីនភាពក្តឹមក្តូវក្ស្បាម    

សំ្ស រសដ្ើម ប៉ា៉ុដនតក្បសិ្នសបើមនរហំ៉ុស្ គ្ង ឬខាោះច្សនល ោះក្តង់ចំ្ ៉ុច្ណាមួយសនោះ ខលឹមសរេនលោឹះជាភាសអង់សេលស្

ក្តូវបានរំ ត់យរជាសោល។ 
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