
 
 

សេចក្តបី្រកាេពត័ម៌ាន 

 

 

តរំនអ់ាស៊ា នរកូ្រ ីសៅរក្ាបានភាពធន ់ស ោះជាប្រឈមនងឹការសក្ើនស ើងននភាពតានតងឹផ្នែក្ពាណិជ្ជក្មម

ពភិពសោក្ នងិហានភិយ័ននក្តាត ខាងសប្ៅខាល ំងជាមនុ 

តំរនស់នោះគរួរំសពញឱ្យគ្នែ , ចារ់យក្រសចេក្ ិ ទ្យា  និងពប្ងងឹពុុភាគនីយីក្មម នងិេមាុរណក្មមតំរន ់

ុវជី្,ី នងៃា ី១ ផ្ែ ឧេភា ឆ្ែ ំ ២០១៩  - សោងតាមរបាយការណ៍ងមីប្រចំាឆ្ែ ំផ្ែលសចញនាយនងៃសនោះសោយការទ្យោលយ័

ប្សិប្ជាិមា៉ា ប្ក្ូសេែឋក្ិចេអាស៊ា នរូក្រ ី (AMRO) សរើស ោះជាមានការសក្ើនស ើងហានភិ័យពភិពសោក្ នងិក្តាត ខាងសប្ៅ

ខាល ំងជាងមុនក្តី តំរនអ់ាស៊ា នរូក្រី ប្តូិបានរំពងឹថានឹងរនតរក្ាបាននូិភាពធន ់ សោយនងឹមានក្ំសណើនងមងយរនតិច

រ៉ាុស ណ្ ោះក្ែងុឆ្ែ ំ ២០១៩ នងិ២០២០ សរើសធៀរសៅនងឹឆ្ែ ំមុន។  

របាយការណ៍ាេសន ទិ្យេ័យសេែឋក្ិចេតំរន់អាស៊ា នរូក្រី (AREO) ឆ្ែ ំ ២០១៩ សធវើការវាយតនមលសលើាេសន ទិ្យេ័យសេែឋក្ិចេ

តំរនអ់ាស៊ា នរូក្រី, ហានភិយ័ នងិរញ្ហា ផ្ែលរ ត្ ប្រសាេេមាជ្កិ្ក្ែងុតំរនក់្ំពងុប្រឈម។ ក្ែងុការសចញនាយឆ្ែ ំសនោះ 

របាយការណ៍ក្៏បានោក្់រញ្េូលនងផ្ែរនូិប្រធានរាេែូលផ្ែលសតត តេំខាន់សលើ “ការក្សងេមតថភាព និងការតភាជ រ់ 

េប្មារ់សេែឋក្ិចេងមី (new economy)”។ 

សោក្រណឌ ិត Hoe Ee Khor ប្រធានសេែឋ ទិ្យាូររេ់ AMRO បានសលើក្ស ើងថា “ែណៈផ្ែលក្ំសណើនក្ែងុតំរនន់ងឹ

ងមងយពី ៥,៣ ភាគរយ កាលពឆី្ែ ំមុន មក្ ៥,១ ភាគរយ ក្ែងុឆ្ែ ំ ២០១៩ និង ៥,០ ភាគរយ ក្ែងុឆ្ែ ំ ២០២០ មូលោឋ ន

ប្គឹោះសេែឋក្ិចេក្ែុងរយៈសពលផ្ិងសៅផ្តរឹងមា”ំ។ “អ្ែក្សគ្នលនសោបាយក្ែងុតំរន់គរួសប្តៀមែលួនក្ែងុការសប្រើប្បាេ់លំុ

សគ្នលនសោបាយផ្ែលមាន សែើមបីរនធូររនថយសគ្នលនសោបាយរូរិយិតថ ុ និងសរសពើពនធ ក្ែងុសគ្នលរំណងកាត់រនថយ

ហានភិយ័ នងិជ្ំរញុក្ំសណើន ប្រេិនសរើលក្ខែណឌ ននក្តាត ខាងសប្ៅកាន់ផ្តមិនអ្ំស្យនល”។ 

ហានភិយ័ផ្ែលតំរនក់្ំពងុប្រឈមភាគសប្ចើនជាហានភិ័យខាងសប្ៅ ផ្ែលសក្ើតសចញពីការសក្ើនស ើងននភាពតានតងឹនន

ពាណិជ្ជក្មមពភិពសោក្, ក្ំសណើនសេែឋក្ិចេពិភពសោក្យតឺជាងមុន នងិហានភិយ័ននការផ្ប្រប្រលួផ្ែលសក្ើតសចញពី    

ាីនារុរិញ្ញិ តថុ។ ងវីសរើាេសន ទិ្យេ័យមានលក្ខណៈងមងយជាងមុនរនតចិក្ត ីមូលោឋ នប្គោឹះសេែឋក្ិចេក្ែងុតំរន ់ក្ែងុរយៈសពល

ផ្ិងសៅផ្តរឹងមា ំផ្ែលគ្នប្ាំសោយការសប្រើប្បាេ់ នងិក្ំសណើនពាណិជ្ជក្មមក្ែងុតំរន ់សោយសរការសក្ើនស ើងននប្រជាជ្ន



ថាែ ក្ក់្ ត្ ល, ការសធវើនគរូរនយីក្មមឆ្រ់រុ័េ នងិការចារ់យក្រសចេក្ ទិ្យា ឌីជ្ីងល។ 

ស ោះោ៉ា ង្ក្៏សោយ ែណៈផ្ែលហានភិ័យកាន់ផ្តសលចររូរាង ប្រសាេេមាជ្កិ្គរួយក្ចិតតាុក្ោក្អ់្នុិតតសគ្នល-

នសោបាយឱ្យកាន់ផ្តេក្មមជាងមុន។ ស ោះជាជ្ំុ រសគ្នលនសោបាយមា៉ា ប្ក្ូុិរញ្ញិ តថនុាសពលរចេុរបនែមានលក្ខណៈ

េមប្េរជាាូសៅ អាជាា ធរក្ែងុតំរន់គរួផ្តសប្តៀមែលួនក្ែុងការផ្ក្តប្មូិសគ្នលនសោបាយចប្មុោះ សែើមបីរក្ាក្ំសណើន និង    

េិថ រភាពុិរញ្ញិ តថុ។ សគ្នលនសោបាយចប្មុោះ ងំសនោះ រួមមាន ការរនធូររនថយជ្ំុ រសគ្នលនសោបាយរូរិយិតថកុ្ែុងក្ប្មិត

េមរមយ, អ្នុិ តតសគ្នលនសោបាយសរសពើពនធផ្ែលគំ្នប្ាក្ំសណើន ប្ពម ងំប្ចបាច់រញ្េូល ទិ្យធានការសរសពើពនធសគ្នលសៅ 

(targeted fiscal measures) នងិសគ្នលនសោបាយរចនាេមពន័ធ សែើមបជី្ំរញុការផ្ក្េប្មួលរចនាេមពន័ធ នងិរក្ា

សគ្នលនសោបាយមា៉ា ប្ក្ូប្រុងប្រយ័តែ (macroprudential policy) ក្ែងុសគ្នលរំណងារ់ាលន់ឹងការសក្ើនស ើងនន        

ភាពងាយរងសប្គ្នោះផ្នែក្ុិរញ្ញិ តថុ។ 

សែើមបីគំ្នប្ាក្ំសណើនក្ែុងតំរនន់ងិពប្ងងឹភាពធន ់ តំរនអ់ាស៊ា នរូក្រីគួរនតលអ់ាាិភាពែល់សគ្នលនសោបាយរយៈសពលផ្ិង 

ជាពិសេេ សគ្នលនសោបាយផ្ែលសតត តសលើការក្សងេមតថភាព នងិការតភាជ រ់សែើមបី ញយក្អ្តថប្រសោជ្នន៍នរែិិតតន៍

ឧេាុក្មមាី ៤ នងិរក្ាក្សំណើនេប្មារ់សេែឋក្ិចេងម។ី ឈរសលើសម រតីសនោះ របាយការណ៍ាេសន ទិ្យេ័យសេែឋក្ិចេតំរន់

អាស៊ា នរូក្រ ីក្ប៏ានោក្់រញ្េូលការេិក្ាេតអី្ំព ីថាសតើតំរនស់នោះអាចសធវើោ៉ា ងែូចសមតចសែើមបីេសប្មចសគ្នលសៅរនាា រ់ពី

តំរន់សនោះមានការរកី្ចសប្មើនអ្េ់រយៈសពលជាងពីរាេសិតសរក៍្នលងមក្ តាមរយៈការអ្នុិតតយាុធសស្រេត  “ការនលតិសែើមបនំីា

សចញ” ។ 

ក្តាត ជ្ំរញុរីនងឹជ្ោះឥាធិពលែលក់ារក្សងេមតថភាព នងិការតភាជ រ់ក្ែងុតំរន់េប្មារ់រយៈសពលមធយម នងិផ្ិង។ ក្តាត

 ងំសនោះរួមមាន តប្មូិការងមីផ្ែលសក្ើតស ើងពកីារតល េ់រតូរជាេក្លសៅរក្រែិិតតន៍ឧេាុក្មមាី ៤ ឬសៅរក្សេែឋក្ិចេ

ងមី, ការសក្ើនស ើងននប្រជាជ្នសពញិយ័ និងប្រជាជ្នថាែ ក្់ក្ ត្ លសៅអាេីុរូពា៌, នងិអ្តលុយភាពរវាងការសក្ើនស ើងនន

តប្មូិការក្ែុងតំរន់ នងិរញ្ហា ផ្ែលសក្ើតសចញពនីនិាែ ការគំ្នពានយិមក្ែងុពាណិជ្ជក្មម នងិរសចេក្ ទិ្យា ។ 

នាុយពកី្តាត ជ្ំរុញខាងសលើ ប្រសាេក្ំពុងអ្ភិិឌឍនស៍ៅក្ែុងតំរន់រនតប្រឈមនឹងរញ្ហា រីជាចមបង សែើមបីរក្ាក្ំសណើន   

សេែឋក្ិចេ៖ គមាល តង ទិ្យកា, គមាល តរូរិយរ័ណណររសាេ និងគមាល តរចនាេមពន័ធ។ គមាល តង ទិ្យកា េំសៅសលើភាពែវោះខាតរវាង         

ការេនសកំ្ែុងប្េុក្ផ្ែលមានក្ប្មិត រ និងតប្មូិការធំននការ ទិ្យនិសោគេប្មារ់ប្រសាេផ្ែលមានចំណូល រ ចំផ្ណក្ឯ

គមាល តរូរិយរ័ណណររសាេ េំសៅសៅសលើរញ្ហា ផ្នែក្ុិរញ្ញរប នររេ់ប្រសាេផ្ែលមានសេែឋក្ិចេក្ំពងុ រីក្លតូោេ់ 

ផ្ែលសក្ើតស ើងសោយសរការរក្ាាុក្នូិ ាុនរប្មុងអ្នតរជាតោិ៉ា ងសប្ចើនេនធកឹ្េនាធ រ់ សែើមបីកាត់រនថយហានភិ័យពី     

លំុ ូរសចញមូលធនភាល មៗ។ គមាល តក្តាត ជ្ំរញុពាក្់ពន័ធ េំសៅសលើឧរេគគផ្ែលមិន ក្់ាងនឹងុិរញ្ញិ តថុ ផ្ែលរួមមាន

តប្មូិការក្ែុងការអ្ភិិឌឍធនធានមនុេស, ជ្ំនាញ ទិ្យជាជ ជ្ីិៈ, េមតថភាពរសចេក្ ទិ្យា  នងិប្ក្រែ័ណឌ អ្ភបិាលក្ិចេ។ 



សែើមបីសោោះប្សយរញ្ហា ប្រឈម ងំសនោះ ប្រសាេេមាជ្ិក្អាស៊ា នរូក្រីចំាបាច់ប្តូិ ញយក្អ្តថប្រសោជ្នព៍ីការេនស ំ

និង ទិ្យនិសោគក្ែងុតំរន,់ ពប្ងងឹេំ្ញេុ់ិតថិភាពុិរញ្ញិ តថុតរំន់ ផ្ែលរួមមានពុុភាគនីីយក្មមគំនិតនតួចសនតើមសឈៀងនម៉ា 

(CMIM) នងិែិតែំប្រឹងផ្ប្រងក្ែុៃងការអ្ភិិឌឍេមតថភាពរសចេក្ ទិ្យា ររេ់ប្រសាេេមាជ្ិក្អាស៊ា នរូក្រី, ជ្នំាញ ទិ្យជាជ ជ្ីិៈក្ែុង

 ិ ទ្យេ័យសនសងៗ និងរនតពប្ងឹងេមតថភាពសថ រ័នេប្មារ់ក្ំសណើន នងិអ្ភិបាលក្ិចេ។  

សោក្រណឌ ិត Hoe Ee Khor បានសលើក្ស ើងថា “ក្ំសណើនសេែឋក្ិចេោ៉ា ងឆ្រ់រុ័េក្ែុងតរំនអ់ាស៊ា នរូក្រ ីនងឹរសងកើត

ជាតប្មូិការសុោឋ រចនាេមពន័ធងមី នងិពប្ងងឹការសតត តការយក្ចិតតាុក្ោក្់សលើការស ល្ើយតរសៅនឹងក្ងវោះខាតការ ទិ្យនិសោគ

ផ្ែលបានសប្គ្នងាុក្”។ “ការតល េ់រតូរសៅកានស់េែឋក្ិចេងមីផ្ែលពឹងផ្នែក្សោយរសចេក្ ទិ្យា  នងិសេវាក្មម អាចរងាា ញឱ្យ

ស ើញកាន់ផ្តចាេ់នូិតប្មូិការផ្ែលសក្ើតសចញពីគមាល តផ្ែលតំរន់ក្ពំុងប្រឈម សុើយវាជាការចំាបាច់ផ្ែលប្រសាេ

ក្ំពុងអ្ភិិឌឍនប៍្តូិ ទិ្យនិសោគសលើធនធានមនុេស និងរំសពញឱ្យគ្នែ សៅ ទិ្យញសៅមក្សៅក្ែុងតំរន់។ ែូចសនោះ វាជាការចំាបាច់

ផ្ែលមិនធាល រ់មានពីមនុមក្េប្មារ់តំរន់អាស៊ា នរូក្រី ក្ែុងការចារ់យក្រសចេក្ ទិ្យា , េមាុរណក្មម, ពុុភាគីនីយក្មម 

នងិពប្ងងឹរផ្នថមនូិេំ្ញេុ់ិតថិភាពុិរញ្ញិ តថតុំរន់” ។ 

--- 

េត ីអ្ំព ីAMRO: 

ការទ្យោល័យប្សិប្ជាិមា៉ា ប្ក្ូសេែឋក្ិចេអាស៊ា នរូក្រី (AMRO) ប្តូិបានរសងកើតស ើង សែើមបីរួមចំផ្ណក្ ក្ែុង     

ការធានាបាននូិេថ ិរភាពសេែឋក្ិចេ និងុិរញ្ញិ តថុររេ់តំរន់អាស៊ា នរូក្រី ផ្ែលរួមមាន ប្រសាេេមាជ្ិក្អាស៊ា ន

 ងំែរ់,ប្រសាេចិន (រួមរញ្េូល ងំុងុក្ងុ), ជ្រ៉ានុ នងិក្សូរ៉េ។ AMRO សែើរតនួាាីជាសថ រ័នឃ្ល សំមើលសថ នភាព          

មា៉ា ប្ក្ូសេែឋក្ិចេ,គំ្នប្ាការអ្នុិតតក្ិចេប្ពមសប្ពៀងុិរញ្ញិតថុក្ែុងតំរន់ តាមរយៈពុុភាគីនីយក្មមគំនិតនតួចសនតើម

សឈៀងនម៉ា (Chiang Mai Initiative Multilateralisation – CMIM) ប្ពម ងំនតល់ជ្ំនួយរសចេក្សាេែល់

ប្រសាេេមាជ្ិក្។ 

 



េប្មារ់ពត័ម៌ានរផ្នថម េូម ក្់ាងៈ  

ក្ញ្ហញ  Huong Lan Vu, មស្រនតីផ្នែក្ាំនាក្់ាំនងសធារណៈ 

សរសអ្ ិក្ប្តនូិក្ៈ vu.lanhuong@amro-asia.org 

សលែាូរេ័ពានែ: +៦៥ ៨៨៧៦ ៣៥៩៨ 

សគុាំព័រៈ www.amro-asia.org 

LinkedIn | Flickr | YouTube: AMRO Asia 

រញ្ហជ ក្់ៈ សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ានជាភាសផ្ែមរសនោះ 

ប្តូិបានផ្ប្រេប្មលួសចញពីសេចក្តីប្រកាេព័តម៌ាន

សែើមជាភាសអ្ង់សគលេ ផ្ែលអាចសេគនសែើមបី ញ

យក្បាន  (scan to download)។ សេចក្តីប្រកាេ

ព័ត៌មានសនោះប្តូិបានផ្ប្រេប្មលួ ោ៉ា ងប្រងុប្រយ័តែ

រំនុត សែើមបធីានាភាពប្តឹមប្តូ បិ្េរតាមេំសណរសែើម 

រ៉ាុផ្នតប្រេិនសរើមានក្ំុ ុេ គ្ង ឬែវោះចសនាល ោះប្តង់

ចំណចុ្មួយសនាោះ សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានជា

ភាសអ្ង់សគលេប្តូិបាន

ក្ំណតយ់ក្ជាសគ្នល។ 
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