သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားႏွင့္ ပုိမိုခိုင္မာသည့္ ပုိ႔ကုန္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးမႈတိ႔ု၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ASEAN+3 ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၅.၄% သို႔ေရာက္ရွိ
ေဒသသည္ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္ရမည္၊ သြက္လက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးရမည္၊
ကြ်မ္းက်င္ေသာ လုပ္သားအင္အားတိုးတက္ရမည္။
မနီလာ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻ႔အေျခအေနမ်ားက
ျမွင့္တင္အားေပးခဲ့ေသာ ASEAN+3 ေဒသရွိ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအား၊ ပုိ႔ကုန္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

တည္ၿငိမ္ျခင္းတို႔က

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလွ်က္ရွိသည္ဟု

ASEAN+3

မက္ခရိုစီးပြားေရး သုေတသနရုံးက ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
AMRO ၏ ေဒသဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈနွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ASEAN+3 ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရး
အျမင္ (AREO) တြင္ ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအျမင္ႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈကုိ ဆန္းစစ္ထားသည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္းႀကီး၏အဖြ႔၀
ဲ င္ ၁၀ ႏိုင္ငံအျပင္ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊
ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ထုတ္ေ၀ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ "ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီး
တြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ" ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေလ့လာမႈလည္းပါ၀င္သည္။
"ျပည္ပ၀ယ္လုိအား တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၅.၄% ႏွင့္ ၂၀၁၉
ခုႏွစ္အတြက္ ၅.၂% တိုးတက္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္" ဟု AMRO ၏အႀကီးအကဲ စီးပြားေရးပညာရွင္ Dr. Hoe Ee
Khor ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ "သုိ႔ရာတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား
ကာကြယ္ေရးကုန္သြယ္မႈတို႔၏ အရဲစြန္႔ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကး
တည္ၿငိမ္မႈကုိဦးစားေပးရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရမည္" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားလိုက္
သည္။
ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားႏွင့္ ပုိမိုခိုင္မာေသာ ျပည္ပ၀ယ္လုိအားရွိေနသည့္
ၾကားမွပင္ ေဒသသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ား
တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမုိလ်င္ျမန္လာေသာတင္းက်ပ္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာမႈ
ဟူေသာ အနီးကပ္ကာလ စြန္႔စားမႈႏွစ္ရပ္ကုိ ႀကဳံေတြ႔လွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစြန္႔စားမႈမ်ား ရုတ္ခ်ည္းေပၚေပါက္လာပါက
အရင္းအႏွီးယုိစမ့္မႈမ်ား၊ ေခ်းငွားမႈစရိတ္ျမင့္မားမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ား ေဒသသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔
လာမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ပ၀ယ္လိုအား တိုးတက္လာျခင္းသည္ ေဒသအားျပည္ပရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစေသာ ၾကားခံ
လႊာမ်ားအား ပုိမိုခိုင္မာလာေစသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ ပုိမိုတိုးသာဆုတ္သာ
ရွိလာၿပီး ဒဏ္ခံကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ပုိမိုႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။
ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ တိုးတက္ေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ပုိမိုတင္းက်ပ္လာေသာ
ကမာၻ႔ေငြေၾကးအေျခအေနအား ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မူ၀ါဒလြတ္လပ္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ
တြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သင့္သည္။ အာမခံခ်က္ႀကီးမားေသာမူ၀ါဒသည္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈ အကာအကြယ္
ကုိ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ အဓိကက႑မွ ပါ၀င္လာႏိုင္သည္။
AREO 2018 တြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကြန္ရက္မ်ားရွိ
အေျခခံႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအား
မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္လည္း ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအင္အားကုိ
"ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ" ဟူေသာ ေဒသ၏မဟာဗ်ဴဟာတြင္ စမ္းသပ္ရန္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ထိုမဟာ
ဗ်ဴဟာသည္ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ပုိမိုအေလးေပးလာလွ်က္ရွိရာ နည္းပညာသည္
ႏွစ္ဘက္သြားဓားျဖစ္လာရန္ အခိုင္အမာသက္ေသျပလွ်က္ရွိၿပီး ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ားစြာကုိလည္း ခန္႔ထား
မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကမာၻ႔တန္ဖိုးရွိ အက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံမ်ားအား
ၾကားခံသြင္းအားစုမ်ားကုိ တင္သြင္းမည့္အစား ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိေစသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ နည္း
ပညာသည္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈတိ႔ုအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ေမာင္းႏွင္အား
တစ္ခုအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္၊ ေဒသတြင္း အၿပီးသတ္ ၀ယ္လုိအားဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈကုိ ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ရန္
ႏွင့္

ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး၀ါဒကဲ့သုိ႔ေသာ

ျပင္ပရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ

ေဒသတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္

ခံႏိုင္ရည္

တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑အပါအ၀င္ တြန္းအားေပါင္းစုံ တိုးတက္ေရးမွတစ္ဆင့္ ခံႏိုင္
ရည္ရွိမႈကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။

"ASEAN+3 ေဒသအတြင္း ေပါၾကြယ္၀ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အမ်ိဳးအစား စုံလင္မႈ
တို႔သည္ ခြန္အား၏အေျခခံမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသသည္ ကုန္သြယ္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အတူ
အေျခခံ အေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ရမည္။ သြက္လက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည္၊
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးတက္ေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔မွတစ္ဆင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ
လုပ္သားထုတစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္" ဟု Dr Khor ကေျပာၾကားလိုက္သည္။
------

AMRO အေၾကာင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႀကီး၏ အဖြ႔၀
ဲ င္ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား
ႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ေသာ ASEAN+3 ေဒသ၏ စီးပြားေရးလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ASEAN+3
မက္ခရိုစီးပြားေရးသုေတသနရုံး (AMRO) ကုိတည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ AMRO
သည္ မက္ခရိုစီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အား အကူအညီေပးျခင္း၊ ခ်င္းမိုင္ ပဏာမဘက္ေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ (CMIM) ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား နည္းပညာ
အကူအညီေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။
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