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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 

 

តំរន់អាស៊ា នរកូ្រមីានក្សំ ើនសេដ្ឋក្ិចចក្នុងអប្ា ៥,៤% ដដ្លប្រប្រង់សោយតប្រវូការក្នុងប្េុក្ដដ្ល

មានភាពធន់ នងិក្ំស ើននសំចញដដ្លរឹងមាជំាងរុន 

តំបន់អាស៊ា នបូកបីគរួពង្ររឹការតភ្ជា ប់, អភិវឌ្ឍវស័ិយសសវាកម្ម និរអភិវឌ្ឍកម្ល រំពលកម្មជំនាញ។ 

ទងី្ករុម្៉ានឡីា, ង្បសទសហ្វលីពីនី,  ថ្ងៃទ ី៣ ខែ ឧសភ្ជ ឆ្ន ំ ២០១៨  – សោរតាម្របាយការណ៍ងមីមួ្យខែល

សទើបខតង្តវូបានសេញផ្សាយនាថ្ងៃសនេះសោយការោិលយ័ង្សវង្ាវម្៉ា ង្កូសសែឋកិេចតំបនអ់ាស៊ា នបូកបី (AMRO) 

កំសណើនសសែឋកិេចកនុរតំបន់អាស៊ា នបូកបីង្តូវបានង្ទង្ទរ់សោយសា នភ្ជពសសែឋកិេចសកល ខែលម្នលកខណៈ

អំសោយផ្សលនាសពលកនលរម្ក, តង្មូ្វការកនរុង្សុកខែលង្បកបសោយភ្ជពធន ់នរិកំសណើនថ្នការនំាសេញ ែណៈខែល

អតផិ្សរោម្នសា ិរភ្ជព។ 

របាយការណ៍ង្បចំឆ្ន ំ ២០១៨ របស់ AMRO “របាយការណ៍ទសសនវិស័យសសែឋកិេចតំបន់អាស៊ា នបូកបី 

(AREO)” វាយតថ្ម្លទសសនវិស័យសសែឋកិេច នរិសា ិរភ្ជពហ្រិញ្ញវតាុកនរុតំបន់ ខែលរួម្ម្នង្បសទសាសម្ជកិអាស៊ា ន

ទរំែប់ និរង្បសទសបូកបី ខែលរួម្ម្ន េិន, ហ្ុរកុរ (េិន), ជប៉ាុន និរកូសរ៉េ។ របាយការណ៍ឆ្ន ំ ២០១៨ សនេះ កប៏ាន

សិកាសលើង្បធានបទសនូលមួ្យ ខែលម្នេំណរសជើរថា “ភ្ជពធន ់នរិកំសណើនកនរុពភិពសោកខែលសោរសពញសោយ

ការ វវិតត”។ 

សោកបណឌ ិត ែរ ហ្ូ អុី (Khor Hoe Ee) ខែលាង្បធានសសែឋវិទូង្បចំ AMRO បានខងលរថា “សោយសរ

ភ្ជពលអង្បសសើរស ើរថ្នតង្ម្ូវការពីតំបនខ់ារសង្ៅ (external demand) កំសណើនសសែឋកិេចកនុរតំបនង់្តូវបានរំពឹរថា

នឹររកាបាននូវកំសណើនកនុរអង្តា ៥,៤% កនុរឆ្ន ំ ២០១៨ និរ ៥,២% កនុរឆ្ន ំ ២០១៩។  ប៉ាុខនតសោយសរហានភិយ័

ថ្នការរឹតបនតរឹលកខែណឌ ហ្ិរញ្ញវតាុសកល និរការគំោរោណិជាកម្ម អនកសរៀបេំសគលនសោបាយគួរផ្សតលអ់ាទិភ្ជព

សលើសា ិរភ្ជពហ្ិរញ្ញវតា ុាារការសតត តសំខាន់ខតសៅសលើកំសណើនសសែឋកិេច។”  

សបើសទេះាតង្មូ្វការកនរុង្សុកម្នភ្ជពធន់ ង្សបសពលខែលតង្មូ្វការពីតំបនខ់ារសង្ៅសង្ម្ប់ការនំាសេញ

ម្នភ្ជពរឹរម្ាំរមុ្នក៏សោយ ក៏តំបន់អាស៊ា នបូកបីសនេះកំពុរខតង្បឈម្នឹរហានិភ័យរយៈសពលែលីេំនួនពីរ គ ឺ
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ការរឹតបនតឹរថ្នលកខែណឌ ហ្ិរញ្ញវតាុសកល តាម្រយៈការែំស ើរអង្តាការង្បាក់របស់សហ្រែឋអាសម្រិកខែលសលឿនារ

ការរំពឹរទុក និរភ្ជពកាន់ខតតានតរឹថ្នោណិជាកម្មសកល។ ង្បសិនសបើហានភិ័យសនេះនរឹសកើតស ើរខម្ន តំបន់សនេះ

នឹរទទួលររឥទធិពលអវិជាម្ន តាម្រយៈលំហ្ូរសេញថ្នមូ្លធន, ការេំោយសលើការែចីែពស់ារមុ្ន ក៏ែូេាលំហ្ូរ

ោណិជាកម្ម និរការវិនសិោគខែលម្នកង្ម្ិតទបារមុ្ន។  

ភ្ជពលអង្បសសើរស ើរថ្នតង្ម្ូវការពីតំបន់ខារសង្ៅបានសធវើឱ្យតំបន់អាស៊ា នបូកបីអាេបសរកើនសម្តាភ្ជពទប់ទល់

នឹរការប៉ាេះទរគិេពីខារសង្ៅបាន។ កនុររយៈសពលប៉ាុនាម នឆ្ន ំេុរសង្កាយសនេះ អង្តាបតូរង្បាក់កនុរតបំន់ខែលង្បកបសោយ

ភ្ជពបតខ់បនារមុ្ន បានសែើរតួនាទីកាន់ខតសំខាន់កនរុការកាត់បនាយការប៉ាេះទរគិេនានា (shock absorber)។  

សែើម្បីពង្រឹរភ្ជពធន ់អនកសរៀបេំសគលនសោបាយកនុរតំបនគ់ួរបនតកសរសគលនសោបាយធំទូោយ (policy 

space) ាពិសសសសគលនសោបាយរូបិយវតាុ សែើម្បីសតៀម្ែលួនស ល្ើយតបសៅនឹរការរឹតបនតរឹកាន់ខតខាល ំរារមុ្នថ្ន

លកខែណឌ ហ្ិរញ្ញវតាុសកលនាសពលអនាគត។ សគលនសោបាយសរសពើពនធអាេនរឹសែើរតនួាទីកាន់ខតសខំាន់ារ

មុ្ន កនរុការជំរុញកំសណើន ែណៈខែលសគលនសោបាយង្បុរង្បយត័នម្៉ា ង្កូសសែឋកិេច (macroprudential policy)

អាេជយួរកាសា ិរភ្ជពហ្ិរញ្ញវតា។ុ  

របាយការណ៍ង្បចំឆ្ន ំ ២០១៨ សនេះ ក៏បានសធវើការសិកាសៅសលើង្បធានបទសនូលមួ្យខែលសតត តសំខាន់សលើ 

ថាសតើតំបន់សនេះអាេរកាបាននវូភ្ជពធន់ នរិកំសណើនបានសោយរសបៀបោ សែើម្បីស ល្ ើយតបសៅនឹរការតល ស់បតូរា

មូ្លោឋ ន នរិសកលថ្នបសេចកវិទា ង្ពម្ទរំបោត ញោណិជាកម្ម និរផ្សលិតកម្ម។ កតាត ទរំអស់សនេះបានជេះឥទធិពល

ែលយ់ុទធសស្រសត  “ការផ្សលតិសែើម្បីនំាសេញ (manufacturing for exports)” ខែលាយុទធសស្រសតជំរញុកំសណើន 

នរិការអភិវឌ្ឍកនរុតំបន់កនរុរយៈសពលប៉ានុាម នទសវតសកនលរម្កសនេះ។  

បសេចកវិទាង្តូវបានចត់ទុកាអាវុធមុ្ែពីរ សោយសហ្តុថាវិស័យកម្មនតសលកពំុរខតខង្បកាល យាវិស័យមួ្យ 

ខែលម្នតង្មូ្វការខផ្សនកសែើម្ទុន និរជនំាញ ាារកម្ល រំពលកម្មសុទធែូេកាលពីមុ្ន។ បខង្ម្បង្ម្ួលរេនាសម្ពន័ធ

កនុរខែសេង្វវ កត់ថ្ម្លសកល (global value chains) បានជំរញុឱ្យង្បសទសនីមួ្យៗម្នសម្តាភ្ជពផ្សលតិែលួនឯរកនុរង្សុក 

សែើម្បីជំនួសការនំាេូលវតាធុាតសុែើម្។ ាមួ្យគន សនេះ បសេចកវិទាបានជយួសង្មួ្លែល់វិស័យសសវាកម្ម ខែលអាេ

កាល យាកាលម្៉ា សីុនកំសណើនសសែឋកិេច និរជួយបសរកើតការង្វរងមីមួ្យនាសពលអនាគត។  

សែើម្បីសោេះង្សយបញ្ហា ង្បឈម្ទរំឡាយខែលសកើតម្ននាសពលកនលរម្ក តំបន់អាស៊ា នបូកបីទរំមូ្លគួរ  

បសរកើនកិេចែិតែំង្បឹរខង្បរកនរុការពង្ររឹការតភ្ជា ប់ នរិសម្ហ្រណកម្មកនរុតំបន់ សែើម្បទីញយកអតាង្បសោជន៍ពី     

ការសកើនស ើរថ្នតង្មូ្វការេុរសង្កាយកនរុតំបន់ ក៏ែូេាពង្រឹរភ្ជពធនក់នុរតំបន់សែើម្បីទប់ទលន់ឹរការប៉ាេះទរគិេពី

ខារសង្ៅ ែូេាការគំោរោណិជាកម្ម ាសែើម្។ ង្បសទសនីមួ្យៗកនរុតំបនគ់ួរបសរកើតភ្ជពធនត់ាម្រយៈការសធវើពិពធិកម្ម
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កាលម្៉ា សីុនកំសណើនសសែឋកិេច ខែលរួម្ម្នវិស័យសសវាកម្ម។ 

សោកបណឌ ិត ែរ ហ្ូ អុី (Khor Hoe Ee) បានសលើកស ើរថា “ធនធានែ៏សង្េើនសនធកឹសនាធ ប់ នរិភ្ជពេង្មុ្េះ

ថ្នការអភិវឌ្ឍកនរុតំបនអ់ាស៊ា នបូកបទីរំមូ្ល គឺាង្បភពកម្ល រំែ៏រឹរម្រំបស់តំបន់សនេះ។ ាមួ្យគន សនេះផ្សរខែរ 

តំបនទ់រំមូ្លគរួពង្ររឹការតភ្ជា ប់តាម្រយៈការវិនិសោគសលើសហ្ោឋ រេនាសម្ពន័ធ, អនុវតតសគលនសោបាយសង្ម្លួ
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កញ្ហញ  Huong Lan Vu, ម្ស្រនតខីផ្សនកទំនាក់ទំនរសធារណៈ, AMRO  

សរសអ ិកង្តនូិកៈ vu.lanhuong@amro-asia.org 
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