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ទស្សនវស័ិ្យសស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ា នបូកបី ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2019  
ខ្ល ឹមសរគនល ឹឹះ 

ទស្សនវសិ្យ័ម៉ា ក្រសូស្ដ្ឋរចិ្ច និងបញ្ហា ក្បឈម  

១. សស្ដ្ឋរិច្ចតំបន់អាស៊ា នបូរបី ររាបានភាពធន់ដដ្លជំរញុសោយតក្មវូការរន ុងក្ស្រុ។ 

កំស ើនសស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់ត្តវូបានរំពឹងថា នឹងថមថយបនត ិច្មកត្តឹម ៥,១ ភាគរយកន ុងឆ្ន ំសនឹះ និង ៥

,០ ភាគរយកន ុងឆ្ន ំ ២០២០ ជាច្មបង

សោយសរការថមថយការនំសច្ញដដ្លបណ្តត លមកពីវដ្តននការថយច្ ឹះការចំ្ណ្តយមូលធន 

និងការចំ្ណ្តយសលើបសច្ចកវទិា 

និងភាពមិនច្ាស្់លាស់្ដដ្លសកើតស ើងសោយការអូស្បនល យការច្រចាពា ិជ្ជកមមរវាងចិ្ន និង

ស្ហរដ្ឋអាសមរកិ។ 

២. តំបន់សនេះក្បឈមនឹងហានភិ័យខាងសក្ៅរន ុងរយៈសពលខ្ល ីខាងមុខ្។ 

សោងតាមតារាងហានិភ័យរបស្់ AMRO ហានិភ័យធំជាងសគ 

សៅដតជាការសកើនស ើងននភាពតានតឹងននពា ជិ្ជកមមពិភពសលាក ដដ្លសកើតស ើងពកីារោក់

ពនធបដនែមរបស្់ស្ហរដ្ឋអាសមរកិ។ ការ ៍សនឹះ 

អាច្នឹងោក់ស្ម្ពា ធសៅសលើកំស ើនសស្ដ្ឋកិច្ចពិភពសលាកដដ្លអាច្នឹងថមថយសលឿនជាងការរំពឹ

ងទ ក សោយសរការថយច្ ឹះននការចំ្ណ្តយមូលធន និងការចំ្ណ្តយសលើ       បសច្ចកវទិា។ 

តំបន់អាច្នឹងទទួលរងឥទធិពលពីអស្ែ ិរភាព ដដ្លសកើតសច្ញពីទីផ្សារហិរញ្ញ វតថ ុ 

សោយសហត ផ្សលននការផ្លល ស្ប់ត រូចិ្តត និងការរំពឹងទ កោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្របស់្វនិិសោគិន។ 

៣.

 តំបន់ស្ថ ិតរន ុងសថ នភាពរងឹមំរន ុងទប់ទល់នឹងបញ្ហា ក្បឈមពីការថមថយននតក្មូវការ

ខាងសក្ៅ។ សដ្ើមបីសោឹះត្សយហានិភ័យនរយៈសពលខ្ល ីនិងសដ្ើមបីធានបានកំស ើន 

អនកសរៀបចំ្សោលនសោបាយកន ុងតំបន់គួរដកតត្មូវសោលនសោបាយច្ត្ម រឹះសអាយស្មត្ស្បតាមបរ ិ

បទននវដ្តសស្ដ្ឋកិច្ច និងឥ ទានសោយដ កៗពីោន  

ក៏ដូ្ច្ជាឱ្យស្មត្ស្បសៅតាមភាពងាយរងសត្ោឹះននវស័ិ្យខាងសត្ៅ និងហិរញ្ញ វតថ ុ។ ការវភិាគរបស់្ 

AMRO បានបងាា ញថា បណ្តត ត្បសទស្ជាស្ម្ពជ្ិកភាគសត្ច្ើនម្ពនទ នបត្ម រង 

និងត្ទនប់សរសពើពនធ ត្គប់ត្ោន់។ សលើស្ពីសនឹះ 

ត្បសទស្ជាស្ម្ពជ្ិកភាគសត្ច្ើនស្ែ ិតសៅវដ្តសស្ដ្ឋកិច្ចកត្មិតកណ្តត ល 

ដដ្លកំស ើនសស្ដ្ឋកិច្ចម្ពនកត្មិតត្បហាក់-ត្បដហលនឹងកំស ើននិនន ការរយៈសពលដវង 

សហើយគម្ពល តទិននផ្សលសស្ដ្ឋកិច្ចដកបរនឹងសូ្នយ (output gaps)     

ខ្ ៈដដ្លអតិផ្សរណ្តស្ែ ិតកន ុងកត្មិតសោលសៅសោលនសោបាយ (policy targets) 

ឬម្ពនកត្មិតត្បហាក់ត្បដហលនឹងអត្តានិនន ការរយៈសពលដវង។ 

វដ្តឥ ទានរបស្់ត្បសទស្ស្ម្ពជ្ិកកន ុងតំបន់ភាគសត្ច្ើនស្ែ ិតកន ុងដ្ំណ្តក់កាលសងើបស ើងវញិ 

ឬថមថយ ខ្ ៈដដ្លកំស ើនឥ ទានក៏ម្ពនកត្មិតត្បហាក់ត្បដហលនឹងកំស ើន    រយៈសពលដវង។ 

៤. ជំហរសោលនសោបាយនាសពលបច្ច ុបបននមនលរខណៈស្មក្ស្ប 

រ៏ប៉ាុដនែអាជ្ញា ធររន ុងតំបនគួ់រសក្តៀមខ្ល នួ រន ុងការដរតក្មូវសោលនសោបាយច្ក្មេុះសដ្ើមបីោកំ្ទរំសណើន 

ខ្ណៈររាឱ្យបានស្ថ រិភាពហិរញ្ញ វតថ ុ។ 
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សោលនសោបាយទាងំសនឹះរាប់បញ្ច លូទាងំការបនធ រូបនែយជ្ំហរសោលនសោបាយរបិូយវតថ ុកន ុងកត្មិតស្

មត្ស្ប, រកាសោលនសោបាយសរសពើពនធដដ្លោំត្ទកំស ើន 

ត្ពមជាមួយនឹងការត្ច្បាច់្បញ្ជ លូវធិានសរសពើពនធ និងសោលនសោបាយ    

រច្នស្មា័នធ សដ្ើមបីជ្ំរ ញការដកស្ត្មួលរច្នស្មា័នធ  

និងរកាបានឱ្យ រ ងងម្ពំនូវសោលនសោបាយម្ព៉ា ត្កូត្ប រងត្បយ័តន 

សដ្ើមបីទប់សា ត់ការសកើនស ើងភាពងាយរងសត្ោឹះហិរញ្ញ វតថ ុ។ 

ថវីសបើទស្សនវសិ្យ័មនលរខណៈថមថយជ្ញងមុន 

មូលោឋ នក្គឹេះសស្ដ្ឋរចិ្ចរន ុងតំបន់នារយៈសពលដវងសៅដតរងឹមំ ដដ្លោតំ្ទសោយការសត្បើត្បាស្ ់

និងកំស ើនពា ិជ្ជកមមកន ុងតំបន់សោយសរការសកើនស ើងត្បជាជ្នថាន ក់កណ្តត ល, 

នគរបូនីយកមមោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្ និង          ការចាប់យកបសច្ចកវទិយឌជី្ថីល។ 

អាទិភាពសោលនសោបាយស្ត្ម្ពប់រយៈសពលដវង ដូ្ច្ជា ការកសងស្មតែភាព, ការតភាជ ប់ 

និងការអភិវឌឍទីផ្សារមូលធនកន ុងត្ស្ រក គួរត្តវូបានយកចិ្តតទ កោក់។ 

ក្បធានបទស្ន លូ: រសងស្មតថភាព នងិការតភាា ប់ស្ក្មប់សស្ដ្ឋរចិ្ចថម ី

៥.

 បនា ប់ពីតំបន់សនឹះម្ពនការរកីច្សត្មើនកន ុងរយៈសពលពីរទស្វតសរ៍កនលងមកតាមរយៈការអ

ន វតតយ ទធសស្រស្ត  “ការផ្សលិតសដ្ើមបីនំសច្ញ” ដដ្លជាស្ស្រស្ត មភដ៏្ស្ំខាន់, 

តំបន់សនឹះចាំបាច់្ត្តូវចាប់យកបសច្ចកវទិា, ពត្ងឹង ស្ម្ពហរ កមម និងពហ ភាគីនីយកមម 

សដ្ើមបដីត្បកាល យសៅជា “សស្ដ្ឋកិច្ចថមី (new economy)” សោយសជាគជ្័យ។ 

ស្ក្មប់ដំ្ណារក់ាលបនាា ប់រន ុងការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋរិច្ច តំបន់សនេះក្តវូដតខ្តិខ្ំសទវដ្ង 

រន ុងការពក្ងងឹស្មតថភាព និងការតភាា ប់ឆ្លងដដ្ន។ 

៦. រត្តែ ជំរុញបីនឹងជេះឥទធ ិពលដ្ល់ការរសងស្មតថភាព 

និងការតភាា ប់រន ុងតំបន់ស្ក្មប់រយៈសពលមធយម និង     ដវង។ កតាត ទាងំសនឹះ រមួម្ពន 

តត្មូវការថមីដដ្លសកើតស ើងពីការផ្លល ស្់បត រូជាស្កល សៅរកបដ្វិតតន៍ឧស្ាហកមមទី៤ 

ឬសៅរកសស្ដ្ឋកិច្ចថមី, ការសកើនស ើងត្បជាជ្នសពញវយ័ និងត្បជាជ្នថាន ក់កណ្តត លសៅអាស្ ីបូពា៌ា  

និងអត លយភាពរវាងការសកើនស ើងននតត្មូវការកន ុងតំបន់ 

និងបញ្ហា ដដ្លសកើតសច្ញពីនិនន ការោំពានិយមកន ុងពា ិជ្ជកមម និង    បសច្ចកវទិា។ 

៧. ក្បសទស្រំពុងអភិវឌ្ឍន៍រន ុងតំបន់បនត ក្បឈមនឹងបញ្ហា  ៣ 

ជ្ញច្មបងដដ្លអាច្ប៉ាេះពាល់ដ្ល់រំសណើន សពាលគឺគមល តថវកិា (funding gap), 

គមល តរបូយិបណ័ណ បរសទស្ (foreign exchange gap) និងគមល តរត្តែ ជំរុញពារ់ព័នធ (factor 

gap)។ គម្ពល តថវកិា សំ្សៅសលើភាពខ្វឹះខាតរវាងការស្នសកំន ុងត្ស្ រកដដ្លម្ពនកត្មិតទាប 

និងតត្មូវការធំននការវនិិសោគស្ត្ម្ពប់ត្បសទស្ដដ្លម្ពនចំ្ ូលទាប 

ចំ្ដ កឯគម្ពល តរបិូយប័ ណ បរសទស្ស្ំសៅសៅសលើបញ្ហា ដផ្សនកហិរញ្ញបបទានរបស្់ត្បសទស្ដដ្លម្ពនសស្

ដ្ឋកិច្ចកំព ង រកីលូតលាស្់ ដដ្លសកើតស ើងសោយសរការរកាទ កនូវទ នបត្ម រងអនត រជាតិោ៉ា ងសត្ច្ើន

ស្នធ ឹកស្នធ ប់ សដ្ើមបីកាត់បនែយហានិភ័យពីលំហូរសច្ញមូលធនភាល មៗ។ គម្ពល តកតាត ជ្ំរ ញពាក់ព័នធ  

ស្ំសៅសលើឧបស្គគដដ្លមិនទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតថ ុ 

ដដ្លរមូម្ពនតត្មូវការកន ុងការអភិវឌឍធនធានមន ស្ស, ជ្ំនញវជិាជ ជ្ីវៈ, ស្មតែភាពបសច្ចកវទិា 

និងត្កបខ័្ ឌ អភិបាលកិច្ច។ 

៨. សដ្ើមបសីោឹះត្សយបញ្ហា ត្បឈមទាងំសនឹះ 

ក្បសទស្ស្មជិរអាស៊ា នបូរបីចបំាច្់ក្តវូទាញយរអតថ ក្បសោជនពី៍   ការស្នស ំ

និងវនិិសោគរន ុងតំបន់; ពក្ងឹងស្ំណាញស់្ុវតថ ិភាពហរិញ្ញ វតថ ុតបំន់ ដដ្លរមួម្ពនពហ ភាគីនីយកមម

គំនិតផ្សត ចួ្សផ្សតើមសឈៀងនម៉ា (CMIM) 

និងខ្ិតខ្ំសទវដ្ងរន ុងងការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពបសច្ចរវទិារបស្់ក្បសទស្ស្មជិរ អាស៊ា នបូរបី, 
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ជំនាញវជិ្ញា ជីវៈរន ុងវសិ្័យសសសងៗ និងបនែពក្ងឹងស្មតថភាពសថ ប័ន ស្ត្ម្ពប់កំស ើន និង             

អភិបាលកិច្ច។  

--- 

ឧបស្មពន័ធ 

ការពារររំសណើនស.ស្.ស្. និងអតសិរណា ២០១៩-២០២០ 

 កំស ើនផ្ស.ស្.ស្.ពិត  អតិផ្សរណ្ត 

(ជាភាគរយ ឆ្ន សំលើឆ្ន ំ) (ជាភាគរយ ឆ្ន សំលើឆ្ន ំ) 

  2018 2019 p/ 2020 p/   2018 2019 p/ 2020 p/ 

តំបន់អាស៊ា ន+៣ 5.3 5.1 5.0   2.0 2.1 1.9 

ត្ប៊ា យស  0.1 2.1 2.0   0.1 0.4 0.5 

កមព ុជា 7.2 7.1 7.0   2.5 2.8 3.0 

ចិ្ន 6.6 6.3 6.2   2.1 2.2 1.8 

ហ ងក ង 3.0 2.7 2.7   2.4 2.5 2.3 

ឥ ឌ សូនស្  ី 5.2 5.1 5.1   3.1 3.5 3.5 

ជ្ប៉ា ន (ឆ្ន ំសរសពើពនធ ) 0.6 0.6 0.5   0.8 0.8 0.7 

កូសរ៉េ 2.7 2.6 2.6   1.5 1.0 1.4 

ឡាវ 6.5 6.6 6.9   2.0 2.2 2.5 

ម្ព៉ា ស ស្  ី 4.7 4.6 4.7   1.0 1.6 2.2 

មីោ៉ា ន់ម្ព៉ា  

(ឆ្ន ំសរសពើពនធ ) 
7.3 7.3 7.4   5.0 4.5 4.5 

ហវ ីលីពីន 6.2 6.4 6.6   5.2 3.0 3.0 

សិ្ងាបូរ ី 3.2 2.5 2.6   0.4 1.1 1.5 

នថ 4.1 3.8 3.7   1.1 1.0 1.0 

សវៀតណ្តម 7.1 6.6 6.7   3.5 3.8 3.7 

ត្បភព: អាជាា ធរជាតិ; និងការពាកររបស្់ប គគលិក AMRO 

ស្ម្ពគ ល:់ ស្ត្ម្ពប់ត្បសទស្ជ្ប៉ា ន, ទិននន័យកំស ើនផ្ស.ស្.ស្.ពិតឆ្ន ំ ២០១៨, ២០១៩ និង២០២០ គិតតាមឆ្ន ំសរសពើពនធ ដដ្លបញ្ចប់សៅដខ្មីន ឆ្ន ំ ២០១៩, ២០២០, 

និង២០២១ សោយដ កពីោន ។ ស្ត្ម្ពប់ត្បសទស្មីោ៉ា ន់ម្ព៉ា  ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៨ ទិនិនន័យកំស ើនផ្ស.ស្.ស្.ពិត គិតតាមឆ្ន ំសរសពើពនធថមីដដ្លចាប់សផ្សតើមកន ុងដខ្ត លា។ 

ស្ត្ម្ពប់ត្បសទស្ជាស្ម្ពជ្ិកសផ្សសងសទៀតដដ្លទិននន័យឆ្ន ំ ២០១៨ មិនទាន់ម្ពនសៅស ើយ ទិននន័យទាងំសនឹះ ជាការពាកររបស្់ AMRO។ ស្ត្ម្ពប់ត្បសទស្ឥ ឌ សូនស្ ី 

ទិននន័យអតិផ្សរណ្ត ស្ំសៅសលើតួរសលខ្ច្ ងឆ្ន ំ។        

បញ្ហជ ក់ៈ ខ្ល ឹមសរគនល ឹឹះជាភាសដខ្មរសនឹះ 

ត្តវូបានដត្បស្ត្មួលសច្ញពីខ្ល ឹមសរគនល ឹឹះសដ្ើមជាភាសអង់សគលស្ 

ដដ្លអាច្សស្គនសដ្ើមបីទាញយកបាន  (scan to download)។ 

ខ្ល ឹមសរគនល ឹឹះសនឹះត្តវូបានដត្បស្ត្មួលោ៉ា ងត្ប រងត្បយ័តនបំផ្ស ត 

សដ្ើមបធីានភាពត្តឹមត្តវូត្ស្បតាមស្ំស រសដ្ើម ប៉ា ដនត ត្បស្ិនសបើម្ពនកំហ ស្ឆ្គង 

ឬខ្វឹះច្សនល ឹះត្តង់ចំ្  ច្ណ្តមួយសនឹះ ខ្ល ឹមសរគនល ឹឹះជាភាស

អង់សគលស្ត្តវូបានកំ ត់យកជាសោល។ 

 

  

 


