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ទស្សនវិស្័យសស្ដ្ឋកចិ្ចតំបន់អាស៊ា នបកូប ីឆ្ន  ំ២០១៩ 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2019 

សស្ច្កតីស្សខេប 

ទស្សនវស័ិ្យម៉ា ក្រសូស្ដ្ឋរចិ្ច នងិបញ្ហា ក្បឈម 

តំបនអ់ាស៊ា នបូរបីក្តូវបានរំពងឹថា នឹងររាបាននូវភាពធន ់សបើស ោះជាក្បឈមនូវហានភិ័យស្រល ដដ្ល

អាច្មនផលប៉ាោះពាលខ់្ល ំងជាងមុនដ្ល់ក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ចរំពុងរីរលូតលាស់្ (emerging economies) 

រ៏សោយ។ រំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចស្រលក្តូវបានរពំឹងថា អាច្នងឹថមថយរនុងឆ្ន ំ ២០១៩ - ២០២០ សោយសរភាពមន

រក្មិតននវដ្តសស្ដ្ឋរិច្ចរបស់្ក្បសទស្មហាអំណាច្សស្ដ្ឋរិច្ច ងំបី (G3), ការថយចុ្ោះននចំ្ណាយមូលធន នងិការចំ្ណាយ

សលើបសច្ចរវិទា, ក្ពម ងំភាពមិនក្បារដ្ក្បជាននស្ង្រ្គា មពា ិជ្ជរមមពភិពសលារ។ បណាត ក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ច

សបើរចំ្ហ នងិពងឹដផែរខ្ល ំងសលើពា ិជ្ជរមម អាច្នងឹទទួលរងនូវផលប៉ាោះពាលព់ីការថមថយននតក្មូវការខ្ងសក្ៅ។ 

ប៉ាុដនតស ោះជាយ៉ា ងណារ៏សោយ  តំបនអ់ាស៊ា នបូរបីបានខតិខកំ្បឹងដក្បងយ៉ា ងខ្ល ំង សដ្ើមបីររាមូលោឋ នក្្ោឹះរបស់្ខលួន។ 

ក្បសទស្ស្មជ្ិរភា្សក្ច្ើនស្ថ តិរនុងវដ្តសស្ដ្ឋរិច្ចរក្មតិរណាត ល (mid-phase of the business cycle) ដដ្លរំស ើន

សស្ដ្ឋរិច្ចស្ថ ិតរនុងអក្ាក្បហារក់្បដហលនងឹរំស ើនននិ្នន ការរយៈសពលដវង (long-term trend) សហើយ្មល តទិននផល

សស្ដ្ឋរិច្ច (output gap) ដរបរនឹងសូ្នយ ខ ៈដដ្លអតផិរណាស្ថ ិតរនុងរក្មិតសោលសៅសោលនសយបាយ (policy 

targets) ឬក្បហារ់ក្បដហលនងឹអក្ាននិ្នន ការយៈសពលដវង។ សបើស ោះជាលហំសោលនសយបាយ (policy space) 

កាន់ដតរួមតូច្រត ី អនរសរៀបចំ្សោលនសយបាយ្ួរបនតសក្បើក្បាស់្នូវ វិធសីង្រ្ស្ត សផសង  និងបសងកើនក្ទន្នប់ (buffers) 

សដ្ើមបទីប់ទលន់ឹងហានភិយ័ពខី្ងសក្ៅ រ៏ដូ្ច្ជាសដ្ើមបីក្្ប់ក្្ងភាពមនិក្បារដ្ក្បជា ដដ្លសរើតស ើងសោយសរ         

ភាពអនតរអាក្ស្យ័ននម៉ា ក្រូសស្ដ្ឋរិច្ច (macroeconomic interdependence)។  

 អស្ថ ិរភាពរនងុទីផារហិរញ្ញវតថុបានសរើតស ើងជាថមីមតងសទៀតចាប់ាំងពឆីមស្ទី ២ ឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្លភា្សក្ច្ើន

បណាត លមរពភីាពមិនក្បារដ្ក្បជាននពា ិជ្ជរមមស្រល។  ការចំ្ណាយសលើរមចីកាន់ដតខពស់្ជាងមុន នងិការស ើងនថលនន

ក្បារ់ដុ្លាល រអាសមរិរបានបងកឱ្យមនភាពានតឹងដផនរហិរញ្ញវតថ ុ (financial stress) រនុងក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ច

រំពុងរីរលូតលាស់្ ជាពិសស្ស្ក្បសទស្ដដ្លមនបញ្ហា រច្ន្នស្មព័នធ ដដ្លជ្ំរញុឱ្យ វិនិសយ្ិនមិនហា៊ា នក្បឈមនងឹ

ហានភិ័យ (risk aversion) សហើយលរ់ភា្ហ៊ានុសច្ញពីទីផារដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ចរពំុង រីរលូតលាស់្។ ការរតតបនតឹង

លរខខ ឌ ហិរញ្ញវតថុស្រលមនផលប៉ាោះពាល់ជាខ្ល ំងដ្លត់ំបនអ់ាសីុ្ ជាពិសស្ស្ក្បសទស្ឥ ឌូ សនសីុ្ និងហវលីពីនី 
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ដដ្លការចំ្ណាយសលើរមចីបានសរើនស ើងយ៉ា ង្ហំុរ។ លហំូរសច្ញមូលធនពីតំបន់មនក្បម ជា ៦ ប៊ា៊ីលានដុ្លាល រ

អាសមរិរ រនុងអំ ុងដខរញ្ហញ  និងតុលា សោយសរ វិនិសយ្និបានលរ់សច្ញនវូផលបក្តវិនិសយ្ (portfolios)។ 

 ការអនុវតតសោលនសយបាយរបិូយវតថុរបស់្ក្បសទស្ធំ មួយច្ំននួន្នសពលថមី សនោះ្ួរដតអាច្កាត់បនថយនូវ

ស្មព ធននលំហូរសច្ញមូលធនពីតំបន់។ ឈានចូ្លដ្លឆ់្ន ំ ២០១៩ ការថមថយននសូ្ច្ន្នររសស្ដ្ឋរិច្ចសំ្ខ្ន់  និង

ការរំពងឹទុរថាសស្ដ្ឋរិច្ចស្រលជារួម (រួមបញ្ចូល ងំចិ្ន) នងឹមនរំស ើនយឺតជាងមុន បានសធវើឱ្យទីផារហិរញ្ញវតថុ

កាន់ដតមនអស្ថ ិរភាព។ ក្បក្រតីយរមមសោលនសយបាយរូបិយវតថុរបស់្អាសមរិរ និងស្ហ្មនអ៍ឺរ ុបបានស្បញ្ហជ រ់

ឱ្យស ើញពរីតបីារមភ រ់ទងនងឹការថមថយននរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចស្រល។ ន្នសពលខ្ងមុខសនោះ ការបនធូរបនថយលរខខ ឌ

ហិរញ្ញវតថុស្រលនងឹអាច្ជ្យួក្ទក្ទង់រំស ើន ក្បសិ្នសបើសោលនសយបាយក្តូវបានអនុវតតឱ្យចំ្សោលសៅ ដដ្លអាច្

ជ្ួយផតល់ស្ញ្ហញ ដ៏្ក្តឹមក្តូវដ្លទី់ផារហិរញ្ញវតថ។ុ  

 សយងាមការវាយតនមលជាមូលោឋ ន (baseline) តំបនអ់ាស៊ា នបូរបីនងឹមនរំស ើនថមថយបនតិច្បនតួច្ 

រនុងឆ្ន ំ ២០១៩ -២០២០ សបើសក្បៀបសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ ២០១៨ ប៉ាុដនតជាមួយោន សនោះផងដដ្រ តំបន់សនោះនឹងជ្ួបក្បទោះនូវ

ភាពមិនក្បារដ្ក្បជាកាន់ដតសក្ច្ើនជាងមុន។ សបើស ោះជាទស្សនវិស័្យសស្ដ្ឋរិច្ចមនភាពថមថយរ៏សោយ រ៏មូលោឋ ន

ក្្ោឹះសស្ដ្ឋរិច្ចជារួម (underlying prospects) សៅបនតមនភាពរតងមផំងដដ្រ។  រំស ើនមូលោឋ នតំបនក់្តវូបានពាររ

ថា នឹងស្ថ ិតរនុងអក្ា ៥,១ ភា្រយ រនុងឆ្ន ំ ២០១៩ -២០២០ (៥,៣ ភា្រយ រនុងឆ្ន ំ ២០១៨) សោយ្ិតបញ្ចូល ងំ

ផលប៉ាោះពាល់ដដ្លបណាត លមរពី វិននការោំពារពា ិជ្ជរមមន្នសពលរនលងមរ។ អតផិរណាក្តូវបានរពំឹងថានឹងមន

ស្ថ ិរភាពរនុងអក្ាក្បម  ២ ភា្រយ សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ ២០១៨។ ការពារររំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចក្បសទស្ចិ្នក្តូវបាន

ដរដក្បខពស់្ជាងមុនបនតិច្ សពាល្ឺរនងុអក្ា ៦,៣ ភា្រយ (សបើសធៀបនឹង ៦,២ ភា្រយ រនងុរបាយការ ៍របស់្ 

AMRO (២០១៩)) ស្ក្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩ នងិ ៦,២ ភា្រយ ស្ក្មប់ឆ្ន ំ ២០២០។ រំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចជ្ប៉ានុក្តូវបាន

ពាររថានឹងស្ថ តិរនុងអក្ា ០,៦ ភា្រយ រនុងឆ្ន ំសរសពើពនធ (fiscal year) ២០១៩ និងថមថយមរក្តឹម ០,៥ ភា្រយ

រនុងឆ្ន ំសរសពើពនធ ២០២០។ តំបន់អាស៊ា ន ងំមូលក្តូវបានពាររថា នឹងររាបាននូវរំស ើនរនុងអក្ា ៥,១ ភា្រយ 

រនុងឆ្ន ំ ២០១៩ នងិ ៥,២ ភា្រយរនងុឆ្ន ំ ២០២០។  

 តំបនអ់ាស៊ា នបូរបីនងឹមិនអាច្សជ្ៀស្ផុតពកីាររងការប៉ាោះទងាចិ្ពីហានភិយ័មួយច្នំនួ ដដ្លបណាត លមរពី

ការថមថយននពា ិជ្ជរមមស្រល។ ភាពមិនក្បារដ្ក្បជាជ្ុំវិញបញ្ហា ពា ិជ្ជរមមនងឹសៅដតបនតសរើនស ើង ខ ៈដដ្ល

ហានភិយ័ពភីាពានតងឹកាន់ដតខ្ល ំងស ើងននស្ង្រ្គា មពា ិជ្ជរមមពភិពសលារសៅដតជាបញ្ហា ច្មបង ដដ្ល ម រ

ការយរចិ្តតទុរោរ់ខពស់្ សបើស ោះជាមនវឌ្ឍនភាពខលោះ  រទ់ងនងឹការច្រចាពា ិជ្ជរមមរវាងចិ្ន នងិស្ហរដ្ឋអាសមររិ

រ៏សោយ។ ហានភិយ័ពីរិច្ចោំពារពា ិជ្ជរមមសនោះអាច្ជ្ោះឥទធិពលដ្ល់តំបន ់ ាមរយៈការនំ្នសច្ញ នងិដខសច្គវ រ់

តនមលស្រល (global value chains) សហើយទំហនំនផលប៉ាោះពាល់សនោះនឹង រីរកាន់ដតធំ សោយសរផលប៉ាោះពាល់

សោយក្បសយលសផសង សទៀត  (second-order effects) ដដ្លសរើតស ើងសៅសពលដដ្លសស្ដ្ឋរិច្ចពិភពសលារមន

រំស ើនយឺតជាងមុន។ ក្បសទស្រនុងតំបន់ដដ្លនំ្នសច្ញសក្ច្ើនសៅក្បសទស្ចិ្នសោយផ្ទា ល ់នងិសោយក្បសយលាមរយៈ

ដខសច្គវ រ់តនមលស្រលស្ក្មប់បំសពញតក្មូវការសក្ៅតំបន់ នឹងទទួលរងនូវការប៉ាោះទងាិច្ខ្ល ំងជាងក្បសទស្សផសងសទៀត     



 

ទំព័រទី 3 

 

រនុងរយៈសពលខល។ី ក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ចសបើរចំ្ហខ្ល ំង និងពឹងដផែរខ្ល ំងសលើពា ជិ្ជរមម ដូ្ច្ជាហុងរងុ, រូសរ , 

ម៉ា ស សីុ្, សិ្ងាបុរី នងិសវៀតណាម ្ឺជាក្បសទស្ដដ្លគយនងឹរងសក្ោោះផងដដ្រ។  

ចំ្សពាោះសស្ណារីយ៉ាអូវិជ្ជមន (adverse scenario) ភាពានតងឹកាន់ដតខ្ល ំងស ើងននស្ង្រ្គា មពា ិជ្ជរមមនងឹ

បណាត លឱ្យរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចមូលោឋ ន (baseline growth) រនុងតំបន់ថយចុ្ោះក្បម ជា ០,៤ ពនិាុភា្រយ។ រនងុ

ររ ីសនោះ ស្ហរដ្ឋអាសមរិរ នងិចិ្នរំ ត់យរពនធនំ្នចូ្ល ២៥ ភា្រយសលើទំនញិ ងំអស់្រវាងក្បសទស្ ងំពីរ។ 

ផលប៉ាោះពាល់រយៈសពលខលីដ្លរ់ំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចរបស់្ក្បសទស្ណាមួយរនុងតំបនន់ឹងមនទំហំកាន់ដតធំ រហូតដ្ល់សៅ 

-១,០ ពនិាុភា្រយ។ ជាការពិតណាស់្ ស្ហរដ្ឋអាសមរិរ នងិចិ្ននងឹអាច្ខ្តបង់កានដ់តខ្ល ំង ក្បសិ្នសបើវិននការ

មិនដមនពនធ (non-tariff measures)ក្តូវបានអនវុតត។  ចំ្សពាោះស្ហរដ្ឋអាសមរិរ ផលប៉ាោះពាលដ់្លរ់ំស ើន (absolute 

impact) អាច្មនទំហំតូច្ (-០,៣ ពនិាុភា្រយ) ស្ក្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០ សបើសក្បៀបសធៀបជាមួយច្និ (-០,៦ 

ពនិាុភា្រយ)។ រ៏ប៉ាុដនតផលប៉ាោះពាលស់ធៀបនឹងរំស ើន (relative impact) មនទំហំធំជាងស្ក្មប់ស្ហរដ្ឋអាសមររិ 

សពាល្ឺ ១៣ ភា្រយននរំស ើនមធយមក្បចំាឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០ សបើសក្បៀបសធៀបជាមួយចិ្ន (សក្កាម ១០ ភា្រយ)។  

សោយសហតថុាហានភិ័យរំពុងដតសរើនស ើងខ្ល ំងជាងមុន ក្បសទស្ន្នន្នរនុងតំបន់្ ួរបនតការយរចិ្តតទុរោរ់

រនុងការអនុវតតសោលនសយបាយឱ្យកាន់ដតស្រមមជាងមុន។ ក្បសទស្ស្មជ្រិមួយចំ្ននួបានអនុវតតនវូវិននការ

សោលនសយបាយបុសរស្រមម (pre-emptive or frontloaded policy measures) ដដ្លអាច្ជ្យួបនធូរបនថយ

ភាពានតងឹរនងុទីផារហរិញ្ញវតថ។ុ ក្បសទស្ស្មជ្រិខលោះសទៀតបានរតតបនតងឹសោលនសយបាយរូបិយវតថុរបស់្ខលួន សដ្ើមបី

ររានូវស្ថ ិរភាពនថល ងំរនងុក្បសទស្ និងសក្ៅក្បសទស្ រ៏ដូ្ច្ជាសដ្ើមបីកាត់បនថយហានភិ័យដដ្លអាច្ប៉ាោះពាល់ដ្ល់ស្ថ ិរភាព

ហិរញ្ញវតថ ុ ក្ស្បសពលដដ្លអក្ាការក្បារ់បនតមនរក្មិត បរនុងរយៈសពលយរូ។ វិននការសផសងសទៀត ដដ្លក្តូវបាន

អនុវតតសដ្ើមបកីាត់បនថយស្មព ធសលើ្  នីច្រនត (current account) រួមមន ការពនារសពលសលើ្ សក្មងសហោឋ រច្ន្ន-

ស្មព័នធដដ្ល ម រនវូការនំ្នចូ្លសក្ច្ើនស្នធរឹស្ន្នធ ប់ (import-intensive infrastructure projects)។ សោយដ រ

ចំ្សពាោះសោលនសយបាយសរសពើពនធ ការអនុវតតហិរញ្ញវតថសុនរ ៈបានលែ បានជ្យួជ្ំរញុឱ្យសោលនសយបាយ

សរសពើពនធបង្រ្ញ្ហច ស្វដ្ដធុររិច្ច (countercyclical) សដ្ើរតនួ្នទីយ៉ា ងសំ្ខ្ន់ សបើស ោះជាសៅមនរក្មិតរ៏សោយ។ ក្បសទស្

ស្មជ្រិរនងុតំបនប់ានអនវុតតសោលនសយបាយសរសពើពនធ វិាថ ររមម (expansionary policies) ឬ ក្បសទស្ណាមួយ

ដដ្លអនុវតតវិននសរសពើពនធ (fiscal rules) បានសធវើអាទិភាពសលើចំ្ណាយសរជាថមី ក្ស្បសពលដដ្លលំហសរសពើពនធ 

(fiscal space)រនុងតំបនប់ានរមួតូច្។  បន្នា ប់ពមីនរំស ើនខពស់្ជាងននិ្នន ការដដ្លក្ទក្ទង់សោយលរខខ ឌ ហិរញ្ញវតថុ

ធូររលងុអស់្មួយរយៈរនលងមរ ក្បសទស្ស្មជ្ិររនងុតំបន់មួយចំ្ននួរំពងុស្ថ តិរនងុដំ្ណារក់ាលយតឺននវដ្តឥ  ន 

(slowing phase of the credit cycle) សហើយក្បសទស្មួយចំ្ននួបានបនធូរបនថយវិននការម៉ា ក្រូក្បុងក្បយត័ន 

(macroprudential measures) សដ្ើមបកី្ទក្ទង់ដ្លក់ារខច។ី  

ស្ក្មប់រយៈសពលមធយម នងិដវងខ្ងមុខ ក្បសទស្នីមួយ រនុងតំបន់ចំាបាច់្ក្តូវបំសពញរិច្ចការជាសក្ច្ើន សដ្ើមបី

ក្ទក្ទង់ដ្ល់ទស្សនវិស័្យរំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ច រ៏ដូ្ច្ជាពក្ងឹងភាពធន់របស់្តំបន។់ រិច្ចការអាទិភាពរនុងដំ្ណារក់ាល

បន្នា ប់សទៀតដដ្លតំបន់្ ួរបនតរិច្ចខិតខំក្បឹងដក្បង ្ឺការអនុវតតសោលនសយបាយអាទិភាព ដដ្លរួមមនការរសង



 

ទំព័រទី 4 

 

ស្មតថភាព នងិការតភាជ ប់ ក្ពម ងំការពក្ងឹងការអភវិឌ្ឍទីផារមូលធនរនងុក្សុ្រឱ្យបានកានដ់តទូលំទូលាយ។ តំបន់

សនោះបាន រីរច្សក្មើនរនុងអំ ុង ២ ទស្វតសរ៍រនលងមរសនោះ សោយសរការអនុវតតយុទធសង្រ្ស្ត  “ការផលតិសដ្ើមបីនំ្នសច្ញ” 

ដដ្លជាស្ស្រស្តមភននក្បសទស្ជាសក្ច្ើនរនងុតំបន។់ ប៉ាុដនតស ោះជាយ៉ា ងណារ៏សោយ ការផ្ទល ស់្បតូរពកីារផលតិសៅសស្វារមម 

(transformation to services) ្ជឺាសរឿងមួយដដ្លមិនអាច្សជ្ៀស្ផតុ សហើយបញ្ហា ដដ្ល រ់ទងនងឹការវិនិសយ្

សលើវិស័្យសំ្ខ្ន់  ្ួរចំាបាច់្ក្តូវសោោះក្សយ សដ្ើមបីបសងកើត នងិររារសំ ើនសស្ដ្ឋរិច្ចរនងុតបំន។់  

ក្បននបទស្នូលៈ ការរសងការតភាជ ប ់នងិស្មតថភាពស្ក្មបស់ស្ដ្ឋរចិ្ចថម ី

ការរសងការតភាជ ប់ នងិស្មតថភាព នឹងកាល យជាការគរជាអាទិភាពរបស់្តំបនអ់ាស៊ា នបូរបី ខ ៈដដ្ល

តំបន់សនោះរពំងុពាយមដក្បកាល យខលួនសៅជា “សស្ដ្ឋរិច្ចថមី (new economy)” នងិចាប់សផតើមឈានសជ្ើងសលើវិថីរំស ើន

រនុងដំ្ណារ់កាលបន្នា ប់។ តំបនស់នោះបានរីរច្សក្មើនរនងុអំ ុង ២ ទស្វតសរ៍រនលងមរសនោះ សោយសរការអនុវតតយុទធសង្រ្ស្ត  

“ការផលតិសដ្ើមបនំី្នសច្ញ” ដដ្លជាស្ស្រស្តមភននក្បសទស្ជាសក្ច្ើនរនុងតំបន់។ ខ ៈដដ្លបសច្ចរវិទាមនការវិវតតកាន់ដត

ខ្ល ំងស ើង សហើយវិស្មភាពននការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទាសៅដតបនត ការផ្ទល ស់្បតូរសៅសស្វារមម្ ជឺាសរឿងមួយដដ្លមិនអាច្

សជ្ៀស្ផតុ ដដ្ល ម រឱ្យមនការ្ ិត្រូស ើងវិញសៅសលើនយិមនយ័នន “ស្មតថភាព (capacity)” នងិ “ការតភាជ ប់ 

(connectivity)”។ ការវិនិសយ្មិនក្្ប់ក្ោន់ (underinvestment) ជាបញ្ហា ច្មបងមួយ ដដ្លនងឹជ្ោះឥទធិពលអវិជ្ជមន

ដ្លរ់ំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ច ក្បសិ្នសបើបញ្ហា សនោះមិនក្តូវបានសោោះក្សយឱ្យបានក្តឹមក្តូវ។ ក្បននបទស្នូលស្ក្មប់ឆ្ន ំ 

២០១៩ សនោះ ក្តូវបានច្ងក្រងស ើងបនតពកី្បននបទស្នូលរនុងឆ្ន ំ ២០១៧ ដដ្លសផ្ទត តសំ្ខ្ន់សលើការពក្ងងឹសស្ដ្ឋរិច្ច 

នងិតលុយភាពរនងុតំបន់បន្នា ប់ព ីវិបតតហិិរញ្ញវតថអុាសីុ្ (Asian Financial Crisis) និងក្បននបទស្នូលរនុងឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្ល

សផ្ទត តសំ្ខ្ន់សលើការពក្ងងឹភាពធន់ នងិរំស ើន។  

មនរាត ជ្ំរញុ (drivers) ចំ្ននួ ៣ ដដ្លនងឹជ្ោះឥទធិពលដ្លក់ាររសងស្មតថភាព និងការតភាជ ប់រនងុតំបន់

ស្ក្មប់រយៈសពលខលី នងិមធយមខ្ងមុខ។ ទីមួយ បសច្ចរវិទា ឬ បដិ្វតតន៍ឧស្ាហរមមទី ៤  (technological or Fourth 

Industrial Revolution) ដដ្លជ្ំរុញឱ្យមនស្វយ័ក្បវតតិរមម, បដិ្ឧស្ាហនយីរមម (deindustrialization) និងការសងើបស ើង

ននវិស័្យសស្វារមម។ ទីពីរ  រំស ើនននក្បជាជ្នសពញវយ័ (maturing population) នងិការរីរសយននក្បជាជ្នថាន រ ់     

រណាត ល (middle class) នឹងជ្យួជ្ំរុញដ្ល់ការរសងស្មតថភាពផលិតរមមក្បរបសោយចំ្ស ោះដឹ្ង និងចំ្ស ោះសធវើ 

ក្ពម ងំបសងកើនតក្មូវការ ងំទំនញិ នងិសស្វារនងុតំបន ់ដដ្លរមួមនរដនលងរស់្សៅដដ្លមនភាពក្បសស្ើរស ើង រ៏ដូ្ច្ជា

សស្វាថមី  នងិតក្មូវការរនងុការពក្ងឹងការតភាជ ប់។ ទីបី រិច្ចោំពារពា ិជ្ជរមមពីក្បសទស្សលារខ្ងលិច្ ក្ពម ងំការ

សរើនស ើងននតក្មូវការរនងុតំបន់ នងឹជ្យួជ្ំរញុស្មហរ រមមតបំនឱ់្យកាន់ដតសីុ្ជ្សក្ៅដថមសទៀត។ 

 ក្បសទស្រពំុងអភិវឌ្ឍន ៍ ជាពិសស្ស្ក្បសទស្ដដ្លមនសស្ដ្ឋរចិ្ចរំពងុរីរលតូលាស់្ រំពងុជ្បួក្បទោះនូវបញ្ហា

ក្បឈមយ៉ា ងលបំារជាសក្ច្ើនរនុងការវិនិសយ្រយៈសពលដវង សលើ វិស័្យមួយចំ្ននួដដ្លក្បសទស្ ងំសនោះមនិមន

លទធភាពហិរញ្ញវតថុក្្ប់ក្ោន់សដ្ើមបីវិនិសយ ស្ោយខលួនឯង។ ការវិនិសយ ស្នោះរួមមន ការវិនិសយ ស្លើសហោឋ រច្ន្នស្មព័នធ

សនរ ៈ, ធនននមនុស្ស និងវតថុអរូបិយសផសងសទៀតដដ្លជ្ួយបសងកើនផលិតភាពជាតិ (national productivity)។ 

រំស ើនសស្ដ្ឋរិច្ចយ៉ា ងឆ្ប់រហស័្រនុងតំបនអ់ាស៊ា នបូរបីនឹងបសងកើតឱ្យមនតក្មូវការសហោឋ រច្ន្នស្មព័នធថមី  រ៏ដូ្ច្ជា



 

ទំព័រទី 5 

 

បងកឱ្យមនរងវោះការ វិនិសយ្កាន់ដតធំជាងមុន។ បញ្ហា បដក្មបក្មួលអាកាស្នតរុ៏បានរួមចំ្ដ រសធវើឱ្យក្បសទស្រនុង

តំបន់ ដដ្លមនសហោឋ រច្ន្នស្មព័នធទន់សខាយ ក្បឈមនូវហានភិ័យដដ្លសធវើឱ្យសស្ដ្ឋរិច្ចមនរំស ើន បជាងមុន។  

្មល តចំ្ននួបី ដដ្លជ្ោះឥទធិពលដ្ល់ការរសងស្មតថភាព នងិការតភាជ ប់ រួមមន ្មល តថវិកា (funding  gap), 

្មល តរូបិយប័ ណបរសទស្ (foreign exchange gap) នងិ្មល តរាត ជ្ំរញុពារព់ន័ធ (factors gap)។ ្មល តថវិកា 

សំ្សៅសលើ្ មល តរវាងការវិនិសយ្រនងុក្សុ្រ (រួម ងំការវិនិសយ្សលើសហោឋ រច្ន្នស្មពន័ធសនរ ៈ) នងិការស្នសរំនងុ

ក្សុ្រ។ ្មល តរូបិយប ណបរសទស្ ្ឺជាបញ្ហា ដផនរហិរញ្ញបប ន ដដ្លសរើតស ើងសោយសរការររាទុរនវូទុនបក្មុង

អនតរជាតយិ៉ា ងសក្ច្ើនស្នធឹរស្ន្នធ ប់ សដ្ើមបីកាត់បនថយហានភិយ័ពលីហំូរសច្ញមូលធនភាល ម ។ ្មល តរាត ជ្ំរញុពារ់ពន័ធ 

សំ្សៅសលើឧបស្្ា ងំឡាយណាដដ្លមិន រ់ទងនងឹហិរញ្ញវតថុ សពាល្សឺ្មតថភាពរនងុក្្ប់ក្្ង នងិអនុវតត្សក្មង

សហោឋ រច្ន្នស្មពន័ធន្នន្ន (សៅសពលដដ្លមនហិរញ្ញបប នក្្ប់ក្ោន់), រមល ងំពលរមមចំាបាច់្, ក្ពម ងំជ្ំន្នញ រ៏

ដូ្ច្ជាការសក្បើក្បាស់្បសច្ចរវិទា។ 

សដ្ើមបីកាត់បនថយ្មល ត ងំសនោះ តំបន់អាស៊ា នបូរបីចំាបាច់្ក្តវូ ញយរអតថក្បសយជ្ន៍ពីការវិនិសយ្រនុង

តំបន ់និងពងឹដផែរសលើសំ្ណាញ់សុ្វតថិភាពហរិញ្ញវតថតុំបន់ (regional financial safety net) សហើយជាមួយោន សនោះដដ្រ 

ក្តូវខិតខំអភិវឌ្ឍជ្នំ្នញ, បសច្ចរវិទា និងសថ ប័ន។ តំបន់សនោះសៅមនស្កាត នពុលរនុងការវិនិសយ្រយៈសពលដវង សដ្ើមបី

ពក្ងឹងស្មតថភាព នងិការតភាជ ប់រនុងតំបន។់ ក្បសទស្អាស៊ា នបូរបីដដ្លមនសស្ដ្ឋរិច្ចរំពងុររីលតូលាស់្្រួបនតអនវុតត

ាមឧតតមនុវតតនអ៍នតរជាតិរបស់្ក្បសទស្អភិវឌ្ឍន ៍ ដដ្លសៅដតបនតររាតនួ្នទីយ៉ា ងសំ្ខ្ន់ស្ក្មប់តំបនអ់ាស៊ា នបូរបី 

រនុងការវិនិសយ្សលើការសផារបសច្ចរ វិទា រ៏ដូ្ច្ជាការផ្ទល ស់្បតូរសៅ “សស្ដ្ឋរិច្ចថមី”។ ពហុភា្ីនយីរមម្នំិតផតួច្សផតើម

សឈៀងនម៉ា (Chiang Mai Initiative Multilateralisation) ជាទំនញិសនរ ៈរនងុតំបន ់ (regional public 

good)មួយ ដដ្លផតលន់វូសំ្ណាញ់សុ្វតថិភាពហិរញ្ញវតថុស្ក្មប់តំបន់អាស៊ា នបូរបី។ ភាពច្ក្មុោះននការអភិវឌ្ឍធននន

មនុស្ស, ជ្នំ្នញ នងិបសច្ចរវិទារនងុតំបនអ់ាស៊ា នបូរបី សធវើឱ្យរិច្ចស្ហក្បតិបតតកិាររនងុតំបន់សនោះកានដ់តមនភាព-

ជ្ិតស្ន ិទធជាងមុន សដ្ើមបីបក្ងួម្មល តសៅបណាត ក្បសទស្ស្មជ្រិរនងុតំបន ់ នងិនន្នឱ្យបាននវូការសក្បើក្បាស់្ឱ្យអស់្ពី

លទធភាពនូវធនននរក្មរបស់្តំបន់ រ៏ដូ្ច្ជាការផតល់អតថក្បសយជ្នស៍ៅដ្លត់ំបន់វិញផងដដ្រ។ ទនាឹមនឹងសនោះ តំបន ់    

អាស៊ា នបូរបី្រួបសងកើតនវូ្នំិតផតួច្សផតើមថមី បដនថមសទៀត សដ្ើមបពីក្ងងឹស្មហរ រមម នងិការតភាជ ប់រនងុតំបន់។  

 

បញ្ហជ រ់ៈ សស្ច្រតីស្សងខបជាភាសដខមរសនោះ ក្តូវបានដក្បស្ក្មលួសច្ញពសីស្ច្រតីស្សងខបសដ្ើមជា

ភាសអង់ស្លស្ ដដ្លអាច្សស្ានសដ្ើមបី ញយរបាន  (scan to download)។ សស្ច្រតីស្សងខប

សនោះក្តូវបានដក្បស្ក្មួលយ៉ា ងក្បងុក្បយត័នបំផុត សដ្ើមបនីន្នភាពក្តឹមក្តូវក្ស្បាមសំ្ស រសដ្ើម 

ប៉ាុដនតក្បសិ្នសបើមនរហំុស្ឆាង ឬខវោះច្សន្នល ោះក្តង់ចំ្ ចុ្ណាមួយសន្នោះ សស្ច្រតីស្សងខបជាភាស

អង់ស្លស្ក្តូវបានរំ តយ់រជាសោល។ 

 

 


