
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရး ေနာက္ဆုံးအေျခအေန 

                   

 အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈ အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးလာသည္ကို ယခုႏွစ္တြင္ 

ေတြ႔ျမင္ရ       ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ဤေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ တ႐ုတ္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အရွိန္ျပန္ရလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဝင္ေငြျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ နာလန္ထူလာမႈေၾကာင့္ အာရွ 

ပစိဖိတ ္ေဒသတြင္းမွ လာသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားကုိ ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။  

 ျခံဳငံုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း      ရာမွ ယခုႏွစ္ႏွင့္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း   ႔           လာမည္ျဖစ္သည္။  

 ဘ႑ာေရး       အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင္                    ကန္႔သတ္ေနမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္မူ တိုးတက္မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီး အနည္းငယ္    လ်ာ့က်မည္ ျဖစ္သည္။  

 တရုတ္ႏုိင္ငံမွလြဲၿပီး က်န္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ၄.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ 

တုိးတက္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ 

ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းထိန္းညွိ လုပ္ကိုင္မႈတုိ႔ကိ ုၿပီးစီးလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။  

 တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရး နာလန္ထူလာမႈမွ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလုိက္ မည္သို႔အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ ေနသည္မွာ 

၎ႏုိင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားတုိ႔ေပၚတြင္ မွီတည္ေနပါ သည္။  

 တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားသည္  ျပည္ပပုိ႔ကုန္တင္ပို႔မႈကိ ု တုိးတက္ေစရာတြင္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ရွိေနပါသည္။  

 ဥပမာ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ဧၿပီလတြင္ ၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာမွ ဤႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္  ျပည္ပ တင္ပို႔မႈမ်ား 

အားေကာင္းခဲ့သည့္ အတြက္ ၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

 လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈေပၚတြင္ မွီခုိေနရသည့္ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ 

၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္မႈ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား 

က်ဆင္းလာျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နည္းပါးေသာ အစုိးရ၏ ဝယ္ယူစားသုံးမႈႏွင့္ ေႏွးေကြးသည့္ ေခ်းေငြတိုးခ်ဲ႕ေပးမႈ 

တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 ဤေဒသ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ သံုးစြမဲႈမ်ား၊ မေလးရွား တြင္ 

အားေကာင္းသန္မာသည့္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ရွိေနမႈ၊ ဖိလစ္ပုိင္ရွိ ေငြလႊဲေပးပို႔မႈ မ်ားက့ဲသို႔ေသာ ေတာင့္ တင္းခုိင္မာသည့္ 

ပုဂၢလိက စားသုံးမႈက ေထာက္ပ့ံေပးထားပါသည္။ 

 သိသာထင္ရွားသည္ ့မေရရာမႈမ်ားကေတာ့ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကမာၻ႔စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈက ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္လာမည္ဆုိလွ်င္၊ ကမာၻ႔ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားက ထူးထူးျခားျခား 

တင္းက်ပ္မည္ဆိုလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ပထဝီဝင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ လာမည္ဆိုလွ်င္ 

အဆိုပါေဒသ၏ စီးပြားေရး ေလာကအျမင္သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမုိျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။  

 ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္မရွိဟု ထင္ရေသာ္လည္း မြန္ဂိုလီးယားရွိ သတၳဳတင္ပုိ႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ေက်ာက္မီးေသြး 

တင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသို႔ ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သိသာသည့္ အေနအထား အရွိန္ 

က်ဆင္းသြားမည္ဆိုပါက အဆုိပါေဒသတြင္                                                     



 ဤစြန္႔စားရမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေလ်ာ့ရဲသည့္ 

ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ႏိႈးဆြမႈ ရွည္ၾကာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး နိမ့္က်လာမႈမ်ားကုိ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အျပင္၊ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္မႈကို အားေကာင္းေစရန္                       

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးယ ူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အပါအဝင္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 ဥပမာ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ လာအို PDR တုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေရးမူဝါဒမ်ားကုိ 

တင္းက်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ပိုမိုျဖည့္တင္းၿပီး မထိေရာက္သည့္ အ႐ႈံးခံ 

စိုက္ထုတ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး ၾကားခံနယ္မ်ားကိ ု တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပည္လည္ 

တည္ေဆာက္ေနစဥ္ တစ္ဖက္ က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေစသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး       

ေငြေၾကးမ်ားကုိ ပိုမုိ သံုးစြႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 တရုတ္ႏုိင္ငံကိုၾကည့္လွ်င္ ႀကီးထြားလာေနေသာ စြန္႔စားရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ဦးတည္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းၾကားတြင္ မွ်ေျခတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္သည္ ့ အတြက္ေၾကာင့္  အစိုးရကသာ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ယခင္ကဖယ္ထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ မ်ားမွေန၍ ေဒဆုိင္ရာ 

အစုိးရ အေၾကြးကိ ု ဆက္ႀကီးမလာေအာင္ တားဆီးထားၿပီး အတုအေယာင္ဘဏ္လုပ္ငန္းကိ ု ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကိ ုခုခံႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

 ေရရွည္လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိသည္မွာ ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ 

ၿပိင္ဆုိင္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ စီးပြားေရး   အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုး၏ စီးပြားေရး နာလန္ထူလာမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားဆုံး ရရိွေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ပိုမုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ 

ေဆာင္မႈအပိုင္းတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတုိက႐္ိုကရ္င္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈအပိုင္းတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။  


