“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြေလွ်ာ့ခ်လို႕ရနိုင္မလား?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လို႔ ရနိုင္မလား (ယမင္းျမတ္ေအး)
လက္ရွိဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရွာေဖြသြားမယ္လို႔ၿပီးခဲ့တဲ့
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုတဲ့အခမ္းအနားမွာ စီမံကိန္းနဲ႔
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းႀကီးျမင့္
ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာလည္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ကေတာ့ နိုင္ငံတကာစံနႈန္းေတြအ
တိုင္း ဘဏ္တိုးနႈန္းေတြကို ဆံုးရွံုးနိုင္ေျခအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး အတိုးႏႈန္းေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ လုပ္
ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကားထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္
ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိဆိုရင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တဲ့အႀကိမ္ေပါင္း ရွစ္ႀကိမ္ရွိသြားၿပီလို႔ သိရ
ပါတယ္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေလ်ာ့ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာထက္ ေငြေၾကးေဖာင္း
ပြမႈ ျမင့္မားလာခဲ့တဲ့အတြက္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့တဲ့ သာဓကေတြပဲမ်ားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုး
ရလက္ထပ္မွာဆိုရင္လည္းအပ္ေငြအေပၚအတုိးနႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြအေပၚအတိုးႏႈန္းေတြကို နွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္
ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ဘဏ္တိုးႏႈန္း
မွတ္မွတ္ရရ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕
လက္ရိွ ေငြေဖာင္းပြမႈနႈန္းက ၁၂ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့တဲ့အတြက္ စံခ်ိန္တင္ ကာလတစ္ခု
လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ၁၃ ရာခိုင္နႈန္းအထိျမင့္တက္ဖူး)။
ဘဏ္တိုးႏႈန္းျမင့္ေနတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးမွာ ကေမာက္ကမျဖစ္ေစတဲ့ အေနအထားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚ
ေစခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ရွိ နို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ၀ပ္ဆိုဒ္မွာ ေၾကညာထားတဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း
(Annual rate of Inflation ) ကေတာ့ ၆ဒႆမ ၄၁ % ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အစိုးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက စုေဆာင္းေငြ
အတိုးႏႈန္းထက္မ်ားခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ဘဏ္ေတြရဲ႕ စုေဆာင္းေငြအေပၚသတ္မွတ္ထား
တဲ့ အတုိးႏႈန္းက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ပဲရွိၿပီး ေငြေခ်းအေပၚသပ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိးႏႈန္းကေတာ့ ၁၃ %
ဝန္းက်င္ရွိေနပါတယ္။ ဒီအတုိး ႏႈန္းေတြက တစ္ႏွစ္ အတိုးႏႈန္း ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္လခ်င္းအေန
အထားနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပ္ေငြအတြက္ ဘဏ္တိုးနႈန္းက ၀ ဒႆမ ၆ % နဲ႔ ေခ်းေငြဘဏ္တိုးႏႈန္း
က ၁ % ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနတာပါ။
ဘဏ္ကေငြဆိုတာက အေပါင္ပစၥည္း ရွိမွ ရတဲ့အတြက္ အေပါင္ပစၥည္း မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ
က အျပင္မွာနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ေခ်းရပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုး လည္ပတ္
ေနတဲ့ေခ်းေငြရဲ႕ ျပင္ပအတိုးႏႈန္းေတြဟာ တစ္လ ၃% နဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလာက္အထိ ျမင့္
မားေနတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အီကိုနိုမီႀကီးတစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္သလို အထူးသျဖင့္
အေသးစား လုပ္ငန္းေတြ နလန္ထူဖို႔ မလြယ္တဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ
လုပ္ငန္းေတြက ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးနဲ႔ေခ်းယူလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနတဲ့ အတြက္
ျမန္မာနို္င္ငံရဲ႕ အေနအထားဟာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ အခါမွာလည္း အခက္
အခဲျဖစ္မယ့္ အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။
ဥပမာေဒသတြင္းက အာဆီယံႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမင့္ဆံုးနဲ႔
doing business report မွာ နံပတ္ ၁ အဆင့္မွာရွိေနတဲ့ စင္ကာပူနိုင္ငံအပါအ၀င္ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္း
ႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြမႈကို ၃%
ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းထားနိုင္ၾကတာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္

ဖို႔ဆိုရင္ ဘဏ္အတိုးနႈန္းနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်သြားေစမယ့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ သံုးသပ္ၾက
တာလည္းရွိပါတယ္။
လုပ္ငန္းရွင္ေတြနည္းတူ ျပည္သူလူထုခံစားေနရတဲ့ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ
ေတြကို နွစ္ရွည္အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးရာမွာ လက္ရွိဘဏ္အတိုးႏႈန္းေၾကာင့္ဝယ္ယူသူေတြ အ
ေနနဲ႔ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတန္ဖိုးကို ႏွစ္ခန္းစာေလာက္နီးပါးေပးၿပီး ဝယ္ယူေနရတဲ့ အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းကိုတကယ္ပဲေလွ်ာ့ခ်နိုင္မလား
လတ္တေလာမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကေနၿပီး ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔ ျပင္
ဆင္ေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြထြက္ေပၚေနသလို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကလည္း ပမာဏ
မ်ားျပားတဲ့ ဘဏ္အပ္ေငြေတြအေပၚမွာ အခြန္ေကာက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚ
ေနပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာနဲ႔ ပမာဏမ်ားျပားတဲ့ ဘဏ္အပ္ေငြေတြအ
ေပၚ အခြန္ေကာက္ခံတာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ေတြကိုအပ္ေငြေလွ်ာ့က်သြားနိုင္တဲ့
အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈ ႀကီးလာနိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာ
လည္းရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္ ဒါေပမယ့္ အပ္ေငြအေပၚအခြန္
ေကာက္တာကိုေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ျမင္ၾကတယ္။
ျခံဳငံုၿပီး သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိသ
လို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်လို႔မရနိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္လည္းရွိေနပါတယ္။ ျမန္
မာနုိင္ငံဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဘဏ္တိုးႏႈန္းအျမင့္မားဆံုးနိုင္ငံ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္
အာဆီယံစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဝန္းအဝိုင္းေပၚလာရင္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းစတဲ့ဘဏ္တိုးႏႈန္းနိမ့္တဲ့ အာဆီယံ
ေဒသနိုင္ငံေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာခက္ခဲေစမယ့္အေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကတာပါ။
ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာ နဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ေငြေဖာင္းပြမႈနႈန္းကလည္း ေလ်ာ့က်သြားမယ္ ဆိုတဲ့
အျမင္ေပၚမွာလည္း ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘဏ္တိုးနႈန္အေျပာင္းအလဲ လုပ္တတ္တဲ့ အေနအထား
တစ္ရပ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာပိုၿပီးအေျပာင္း အလဲလုပ္တတ္ ေပမယ့္
တက္ေနတဲ့ ကာလမွာေျပာင္းတာမ်ိဳးလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ စီးပြားေရးက်ဆင္း
ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေလ့ရိွၿပီး၊ စီးပြားေရး အရိွန္ျမင့္ေနတဲ့ ကာလေတြမွာေတာ့ ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားလာတတ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကိုပါ လိုက္ျမႇင့္ေလ့ရွိပါတယ္။
အဲဒီလိုအတိုးႏႈန္းေျပာင္းလဲလိုက္တာေတြဟာ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ စတာေတြ
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ေတာ့ စီးပြားေရးတက္လာလို႔ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ ကပ္ပါလာတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မဟုတ္ဘဲတ
ရားမ၀င္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေတြကို မထိန္းသိမ္းနို္င္ေသးတာ၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း
ေပၚကိုလည္း ဆြဲမတင္နိုင္ေသးတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရနိုင္တာ၊ ပဋိပကၡ စီးပြားေရးေတြအားေကာင္းေနတာ
ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အပိုင္းမွာေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ၀င္မလာနိုင္ေသးတာ၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေတြ ဆက္
တိုက္ျပခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ အေနအထားလို႔ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
စီးပြားေရး တံု႔ဆိုင္းတာက stagnation၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ေနတာက inflation
ျဖစ္ၿပီး ဒီနွစ္ခုကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲခံစားရရင္ေတာ့ ( stagflation ) ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။
ျမန္မာနို္င္ငံဟာ စတစ္ဖေလးရွင္းျဖစ္ေနတဲ့ နိုင္ငံတစ္နို္င္ငံလား၊ ဒီျပႆနာဘယ္ေလာက္အထိႀကီးထြား
ေနၿပီလဲ၊ ဒီတစ္ပတ္ DVB စီးပြားေရး ဒီဘိတ္အစဥ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

