សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន

តំរន់អាស៊ានរូក្រីមានក្ំស

ើនសេដ្ឋក្ិចចក្នុងអប្ា ៥,៤% ដដ្លប្រប្រង់សោយតប្រូវការក្នុងប្េុក្ដដ្ល

មានភាពធន់ និងក្ំស

ើននំសចញដដ្លរឹងមាំជាងរុន

ឹ ការតភ្ជាប់, អភិវឌ្ឍវស
ិ ័យសសវាកម្ម និរអភិវឌ្ឍកម្ល ំរពលកម្មជំនាញ។
តំបន់អាស៊ានបូកបីគួរពង្ររ
ទីង្កុរម្៉ា នីឡា, ង្បសទសហ្វល
ី ព
ី ន
ី , ថ្ងៃទី ៣ ខែ ឧសភ្ជ ឆ្នំ ២០១៨ – សោរតាម្របាយការណ៍ងមីម្ួយខែល
សទើបខតង្តូវបានសេញផ្សាយនាថ្ងៃសនេះសោយការិោល័យង្សវង្ាវម្៉ា ង្កូសសែឋកិេចតំបន់អាស៊ានបូកបី

(AMRO)

កំ សណើន សសែឋ កិ េចកនុរតំបន់ អាស៊ានបូក បី ង្តូ វបានង្ទង្ទរ់ សោយសានភ្ជពសសែឋ កិេចសកល ខែលម្នលកខ ណៈ
អំសោយផ្សលនាសពលកនលរម្ក, តង្ម្ូវការកនរ
ុ ង្សុកខែលង្បកបសោយភ្ជពធន់ និរកំសណើនថ្នការនាំសេញ ែណៈខែល
អតិផ្សរោម្នសា ិរភ្ជព។
របាយការណ៍ង្បចំឆ្នំ ២០១៨ របស់ AMRO “របាយការណ៍ទសសនវិស័យសសែឋកិេចតំបន់អាស៊ានបូកបី
ិ អាស៊ាន
(AREO)” វាយតថ្ម្លទសសនវិសយ
័ សសែឋកិេច និរសា ិរភ្ជពហ្ិរញ្ញវតាុករ
នុ តំបន់ ខែលរួម្ម្នង្បសទសាសម្ជក
ទំរែប់ និរង្បសទសបូកបី ខែលរួម្ម្ន េិន, ហ្ុរកុរ (េិន), ជប៉ាុន និរកូសរ៉េ។ របាយការណ៍ឆ្នំ ២០១៨ សនេះ ក៏បាន
សិកាសលើង្បធានបទសនូ លម្ួយ ខែលម្នេំណរសជើរថា “ភ្ជពធន់ និរកំសណើនកនរ
ុ ពិភពសោកខែលសោរសពញសោយ

ការវវិ តត”។
សោកបណឌិត ែរ ហ្ូ អុី (Khor Hoe Ee) ខែលាង្បធានសសែឋ វិទូង្បចំ AMRO បានខងលរថា “សោយសរ

ភ្ជពលអង្បសសើរស ើរថ្នតង្ម្ូវការពីតំបន់ខារសង្ៅ (external demand) កំសណើនសសែឋកិេចកនុរតំបន់ង្តូវបានរំពឹរថា
នឹររកាបាននូវកំសណើនកនុរអង្តា ៥,៤% កនុរឆ្នំ ២០១៨ និរ ៥,២% កនុរឆ្នំ ២០១៩។ ប៉ាុខនតសោយសរហានិភយ
័
ថ្នការរឹតបនតរ
ឹ លកខែណឌហ្ិរញ្ញវតាុសកល និរការគំោរោណិជាកម្ម អនកសរៀបេំសគលនសោបាយគួរផ្សតលអា
់ ទិភ្ជព
សលើសាិរភ្ជពហ្ិរញ្ញវតាុ ាារការសតតតសំខាន់ខតសៅសលើកំសណើនសសែឋកិេច។”
សបើសទេះាតង្ម្ូវការកនរ
ុ ង្សុកម្នភ្ជពធន់ ង្សបសពលខែលតង្ម្ូវការពីតំបន់ខារសង្ៅសង្ម្ប់ការនាំសេញ
ម្នភ្ជពរឹរម្ ំារម្ុនក៏សោយ ក៏តំបន់អាស៊ានបូកបីសនេះកំពុរខតង្បឈម្នឹរហានិភ័យរយៈសពលែលីេំនួនពីរ គឺ
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ការរឹតបនតឹរថ្នលកខែណឌហ្ិរញ្ញវតាុសកល តាម្រយៈការែំស ើរអង្តាការង្បាក់របស់សហ្រែឋអាសម្រិកខែលសលឿនារ
ការរំពឹរទុក និរភ្ជពកាន់ខតតានតឹរថ្នោណិជាកម្មសកល។ ង្បសិនសបើហានិភ័យសនេះនឹរសកើតស ើរខម្ន តំបន់សនេះ
នឹរទទួលររឥទធិពលអវិជាម្ន តាម្រយៈលំហ្ូរសេញថ្នម្ូលធន, ការេំោយសលើការែចីែពសា
់ រម្ុន ក៏ែូេាលំហ្ូរ
ោណិជាកម្ម និរការវិនសិ ោគខែលម្នកង្ម្ិតទបារម្ុន។
ភ្ជពលអង្បសសើរស ើរថ្នតង្ម្ូវការពីតំបន់ខារសង្ៅបានសធវឱ្
ើ យតំបន់អាស៊ានបូកបីអាេបសរកើនសម្តាភ្ជពទប់ទល់
នឹរការប៉ាេះទរគិេពីខារសង្ៅបាន។ កនុររយៈសពលប៉ាុនាមនឆ្នំេុរសង្កាយសនេះ អង្តាបតូរង្បាក់កនុរតំបន់ខែលង្បកបសោយ
ភ្ជពបត់ខបនារម្ុន បានសែើរតួនាទីកាន់ខតសំខាន់ករ
នុ ការកាត់បនាយការប៉ាេះទរគិេនានា (shock absorber)។
សែើម្បីពង្រឹរភ្ជពធន់ អនកសរៀបេំសគលនសោបាយកនុរតំបន់គួរបនតកសរសគលនសោបាយធំទូោយ (policy
space) ាពិសសសសគលនសោបាយរូបិយវតាុ សែើម្បីសតៀម្ែលួនស្លើយតបសៅនឹរការរឹតបនតរ
ឹ កាន់ខតខាលំរារម្ុនថ្ន
លកខែណឌហ្ិរញ្ញវតាុសកលនាសពលអនាគត។ សគលនសោបាយសរសពើពនធអាេនឹរសែើរតួនាទីកាន់ខតសំខាន់ារ
ម្ុន កនរ
ុ ការជំរញ
ុ កំសណើន ែណៈខែលសគលនសោបាយង្បុរង្បយ័តម្
ន ៉ា ង្កូសសែឋកិេច (macroprudential policy)
អាេជួយរកាសា ិរភ្ជពហ្ិរញ្ញវតា។
ុ
របាយការណ៍ង្បចំឆ្នំ ២០១៨ សនេះ ក៏បានសធវកា
ើ រសិកាសៅសលើង្បធានបទសនូ លម្ួយខែលសតតតសំខាន់សលើ
ថាសតើតំបន់សនេះអាេរកាបាននូវភ្ជពធន់ និរកំសណើនបានសោយរសបៀបោ សែើម្បីស្លើយតបសៅនឹរការតលស់បតូរា
ម្ូលោឋន និរសកលថ្នបសេចកវិទា ង្ពម្ទំរបោ
ត ញោណិជាកម្ម និរផ្សលិតកម្ម។ កតាតទំរអស់សនេះបានជេះឥទធិពល
ែល់យុទស
ធ ស្រសត “ការផ្សលិតសែើម្បីនាំសេញ (manufacturing for exports)” ខែលាយុទស
ធ ស្រសត ជំរញ
ុ កំសណើន
និរការអភិវឌ្ឍកនរ
ុ តំបន់ករ
នុ រយៈសពលប៉ានា
ុ ម នទសវតសកនលរម្កសនេះ។
ិ ័យកម្មនតសលកំពុរខតខង្បកាលយាវិស័យម្ួយ
បសេចកវិទាង្តូវបានចត់ទុកាអាវុធម្ុែពីរ សោយសហ្តុថាវស
ខែលម្នតង្ម្ូវការខផ្សនកសែើម្ទុន និរជំនាញ ាារកម្ល ំរពលកម្មសុទែ
ធ ូេកាលពីម្ន
ុ ។ បខង្ម្បង្ម្ួលរេនាសម្ពន
័ ធ
កនុរខែសេង្វវក់តថ្ម្លសកល (global value chains) បានជំរញ
ុ ឱ្យង្បសទសនីម្ួយៗម្នសម្តាភ្ជពផ្សលិតែលួនឯរកនុរង្សុក
សែើម្បីជំនួសការនាំេល
ូ វតាធា
ុ តុសែើម្។ ាម្ួយគនសនេះ បសេចក វិទាបានជួយសង្ម្ួលែល់ វិសយ
័ សសវាកម្ម ខែលអាេ
កាលយាកាលម្៉ា សុន
ី កំសណើនសសែឋកិេច និរជួយបសរកើតការង្វរងមីម្ួយនាសពលអនាគត។
សែើម្បីសោេះង្សយបញ្ហាង្បឈម្ទំរឡាយខែលសកើតម្ននាសពលកនលរម្ក តំបន់អាស៊ានបូកបីទរ
ំ ម្ូលគួរ
ឹ ការតភ្ជាប់ និរសម្ហ្រណកម្មករ
បសរកើនកិេចែត
ិ ែំង្បឹរខង្បរកនរ
ុ ការពង្ររ
នុ តំបន់ សែើម្បីទញយកអតាង្បសោជន៍ពី
ការសកើនស រ
ើ ថ្នតង្ម្ូវការេុរសង្កាយកនរ
ុ តំបន់

ក៏ែូេាពង្រឹរភ្ជពធន់កនុរតំបន់សែើម្បីទប់ទល់នឹរការប៉ាេះទរគិេពី

ខារសង្ៅ ែូេាការគំោរោណិជាកម្ម ាសែើម្។ ង្បសទសនីម្យ
ួ ៗកនរ
ុ តំបន់គួរបសរកើតភ្ជពធន់តាម្រយៈការសធវព
ើ ិពធ
ិ កម្ម
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កាលម្៉ា សុន
ី កំសណើនសសែឋកិេច ខែលរួម្ម្នវិស័យសសវាកម្ម។
សោកបណឌិត ែរ ហ្ូ អុី (Khor Hoe Ee) បានសលើកស រ
ើ ថា “ធនធានែ៏សង្េើនសនធក
ឹ សនាធប់ និរភ្ជពេង្ម្ុេះ
ថ្នការអភិវឌ្ឍកនរ
ុ តំបន់អាស៊ានបូកបីទរ
ំ ម្ូល គឺាង្បភពកម្ល ំរែ៏ រឹរម្ ំរបស់តំបន់សនេះ។ ាម្ួយគនសនេះផ្សរខែរ
ឹ ការតភ្ជាប់តាម្រយៈការវន
ិ ិសោគសលើសហ្ោឋរេនាសម្ពន
តំបន់ទរ
ំ ម្ូលគួរពង្ររ
័ ធ, អនុវតតសគលនសោបាយសង្ម្ួល
ោណិជាកម្ម, អភិវឌ្ឍវិស័យសសវាកម្ម និរអភិវឌ្ឍកម្ល ំរពលកម្មជនា
ំ ញ តាម្រយៈការបណុត េះបោ
ត លជំនាញ,
សទសនតង្បសវសន៍ និរការអប់រ។
ំ ”

សត ីអំពី AMRO:
ការិោល័យង្សវង្ាវម្៉ា ង្កូសសែឋ កិេចអាស៊ានបូកបី (AMRO) ង្តូវបានបសរកើតស ើរ សែើម្បីរួម្េំខណក កនុរ
ការធានាបាននូវសា ិរភ្ជពសសែឋកិេច និរហ្ិរញ្ញវតាុរបស់តំបន់អាស៊ានបូកបី ខែលរួម្ម្ន ង្បសទសសម្ជិក
អាស៊ានទំរែប់,ង្បសទសេិន (រួម្បញ្ចូ លទំរហ្ុរកុរ), ជប៉ាន
ុ និរកូសរ៉េ។ AMRO សែើរតួនាទីាសាប័នឃ្ល ំសម្ើល
សានភ្ជពម្៉ា ង្កូ សសែឋ កិ េច, គំ ង្ទការអនុ វតត កិ េចង្ពម្សង្ពៀរហ្ិ រ ញ្ញវតាុ កនុ រ តំ បន់ តាម្រយៈពហ្ុ ភ្ជ គីនី យ កម្ម
គំ និ តផ្សតួ េសផ្សតើ ម្សឈៀរថ្ម្៉ា (Chiang Mai Initiative Multilateralisation – CMIM) ង្ពម្ទំរផ្សតល់
ិ ។
ជំនួយបសេចកសទសែល់ ង្បសទសសម្ជក

សង្ម្ប់ពត
័ ម្
៌ នបខនាម្ សូម្ទក់ទរៈ
កញ្ហញ Huong Lan Vu, ម្ស្រនតខី ផ្សនកទំនាក់ទន
ំ រសធារណៈ, AMRO
សរសអ ិកង្តូនិកៈ vu.lanhuong@amro-asia.org
សលែទូរស័ពទថ្ែៈ +៦៥ ៨៨៧៦ ៣៥៩៨
សលែទូរស័ពទកា រិោល័យៈ +៦៥ ៦៣២៣ ៩៨៨៥
សគហ្ទំព័រៈ www.amro-asia.org
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amro-asia/

បញ្ហាក់ៈ សសេកតីង្បកាសព័ត៌ម្នាភ្ជសខែមរសនេះ ង្តូវបានខង្បសង្ម្ួលសេញពីសសេកតីង្បកាសព័ត៌ម្នសែើម្ាភ្ជស
អរ់សគលស ខែលអាេទញយកបានតាម្រយៈតំណភ្ជាប់សនេះ (http://www.amro-asia.org/the-asean3-regiongrows-at-5-4-supported-by-resilient-domestic-demand-and-stronger-export-growth)។ សសេកតីង្បកាស
ព័តម្
៌ នសនេះង្តូវបានខង្បសង្ម្ួលោ៉ារង្បុរង្បយ័តនបផ្ស
ំ ុត ប៉ាុខនតង្បសិនសបើម្នកំហ្ុស្គរ ឬែវេះេសនាលេះង្តរ់េំណេ
ុ
ោម្ួយសនាេះ សសេកតីង្បកាសព័តម្
៌ នាភ្ជសអរ់សគលសង្តូវបានកំណត់យកាសគល។

ទំព័រទី
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