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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္မွာ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေတြ ရွိေနၿပီလား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္မွာ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေတြရွိေနၿပီလား?

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရးျပႆနာဟာ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုထဲမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ အစဥ္အဆက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ၊ အာဏာရွိသူ၊ အစိုးရနဲ႕ နီး
စပ္တဲ့သူ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို ဦးေအာင္ရရွိတဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားကပဲ ခ်ယ္လွယ္လုပ္
ကိုင္ခြင့္ရေနတာပါ။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္မလဲ။
အတိတ္ရဲ႕ လက္က်န္ ဝိသမစီးပြားေရးသမားေတြကို တရားမွ်တမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆြဲတင္မလဲ။
အစိုးရမွာ ဒါေတြနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္သားတဲ့မူဝါဒရွိၿပီလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ။
ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ျပႆနာဟာ လြဲမွားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Mismanagement)
လို႔ျမင္ၾကပါတယ္။ Public Procurement law မရွိေသး တဲ့အတြက္ တင္ဒါကိစၥေတြကို မစည္းၾကပ္နိုင္
တာ။ အခြန္စနစ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အခြန္ကို စနစ္တက် မေကာက္ခံနိုင္တာ။ အက်င့္ပ်က္ျခ
စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ကိုယ္တိုင္က အေရးယူလို႕မရေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနတာ၊
ျပည္သူလူထုရဲ႕ သတင္း အခ်က္အလက္သိပိုင္ခြင့္ Right to know နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒထဲမွာ ထည့္ဆြဲမထားတာ။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ (Competition Law) ရွိေပမဲ့ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈ မရွိ
တာေတြဟာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကီးမားတဲ့ အတားအဆီးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစ
တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြလို႔ ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
အၾကပ္အတည္းနဲ ့အင္စတီက်ဴးရွင္း
ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ အၾကပ္အတည္း (Crisis) ေတြျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတဲ့
အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္ေနပါေစ စနစ္ (System) နဲ႔ ပံုစံက်ဖြဲ ့စည္းမႈ (Structure) မရွိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
စီးပြား ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္စနစ္ သြားခ်င္သလဲ ဆိုတာ ရွင္းလင္းဖို ့လိုအပ္
သလို
ဒီစနစ္နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ပံုစံက်ဖြဲ႕စည္းမႈေတြလည္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ
အေထာက္အကူျပဳ အစုအဖြဲ ့ျဖစ္တဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္း (Institution) ေတြက အေရးပါလာပါတယ္။ ဒီ
အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ထိန္းေပးတဲ့ စနစ္မ်ား
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းက အျပန္ အလွန္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္တယ္ဆိုတာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ တာ
ပဲျဖစ္တယ္” လို ့ မက္ခရိုစီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ဆိုပါတယ္။
လက္ရွိအေနအထားမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အားနည္းေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္က ဒါကို
အာရံုစိုက္ၿပီး မလုပ္နိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မ်ားက ႀကီးစိုးေနခဲ့တဲ့
လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတဲ့ စနစ္မ်ဳိး (Patron-client Relationship) ပဲဆက္လက္ရွင္သန္ေနသလို
ျဖစ္ေနဦးမယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ နီးစပ္ရာကို အခြင့္အေရးေပးတဲ့ ပံုစံ
မ်ိဳးျဖစ္လို႔ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကို တားဆီးေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တာဂ်က္ဂစၥတန္မွာ ေနတုန္းက ေစ်းကြက္မွာ ဦးပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးေတြ (Holding)
က ၈၀ ရာႏႈန္း ေလာက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာက ယွဥ္ၿပိဳင္သူ
ပေလယား (Player) ေတြမ်ားမ်ားရွိဖုိ ့ လိုအပ္တယ္။ Patron-client Relationship အရ ရလာတဲ့
အခြင့္အေရးေတြကို တဆင့္ လက္ေဝခံ ေရာင္းစားေနရင္ ထုတ္လုပ္မႈ တက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒါမ်ဳိးလုပ္ေနရင္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာအက်ပ္အတည္း ဆိုက္မွာပဲ” လို ့ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္ ့က ေျပာပါတယ္။

ရင္ၾကားေစ့စီးပြားေရးမူဝါဒနဲ ့ ခရိုနီ တျဖစ္လဲ တုိက္ကြန္
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကအခ်က္ ၁၂
ခ်က္ပါတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ “ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု
ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ တည္လာေစေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒအျဖစ္ က်င့္သံုးရန္” ဆိုတဲ့
အခ်က္တခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒကို ရင္ၾကားေစ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒလို႔လည္း ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနၾကတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။
တဖက္က ရင္ၾကားေစ့ေရး ကို ႀကိဳးပမ္းေနရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း ခရိုနီေတြနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ကို ဦးေမာ့ လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာကေတာ့ ျပႆနာရွိလာနိုင္ပါတယ္။ လတ္တ
ေလာကာလမွာေတာ့ အထူးအခြင့္ေရးရခဲ့တဲ့ လူေတြဆက္ရွိေန ဦးမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ တေျပးညီ ယွဥ္
ၿပိဳင္နိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း (level Playing Field) မရွိသမွ် စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခရိုနီေတြ၊ အာဏာ
ရွိသူနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာတတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပဲ အခြင့္အေရးရနို္င္ေျခ မ်ားတဲ့ အေၾကာင္း၊
ဒါေၾကာင့္ တေျပးညီယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္ဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒကို အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္
ေပးဖို႕လည္း လိုေၾကာင္း သံုးသပ္မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။
လက္ရွိအေနအထားက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္
ေတြကို ခိုင္မာေအာင္ခ်မွတ္ဖို႔ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ဒါကႏိုင္ငံေရးအတြက္သာ အေရးႀကီးတာ မဟုတ္
ဘဲ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ဒီလို ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္
ျမစ္ေတြထဲမွာ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဟာ စီးပြားေရးအတြက္လည္း အထူးအေရးပါတဲ့အေၾကာင္း ေဒါက္တာ
မ်ဳိးညြန္ ့ကေျပာဖူးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြျဖစ္တဲ့ (Rules of Game) ေတြမွ်မွ်
တတရွိမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္လာမွာ ျဖစ္သလို ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြကလည္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ ယွဥ္
ၿပိဳင္သူ (Rule based) ေတြ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ အားလံုးပ်က္
သြားမွာပါ။ ဒါဟာ နိုင္ငံေရးမွာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးမွာလည္း ဒီအတုိင္းျဖစ္ေနတာမို႔ ျမန္မာ့စီးပြား
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမွာအၾကပ္အတည္းေတြ အမ်ားအျပားရွိေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႕သံုးသပ္မိပါတယ္။
၂၀၁၆ နွစ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၇ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းလို႔ ျမန္မာနို္င္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အခုနွစ္ရဲ႕ တိုးတက္မႈနႈန္းကို ၅ဒႆမ ၉ % လို႔ ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။ ကမၻာဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ျမန္မာ နိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးလုပ္ရ
အခက္ခဲဆံုးနိုင္ငံ ၂၀ မွာပါဝင္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ
(Doing
Business) နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို နွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိ
တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ကအဆင့္ (၁၇၁) သတ္မွတ္ခံရ တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၇ မွာ (၁၇၀)သတ္မွတ္ခံ
ရေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ပါဝင္ေန
ဆဲျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး ေရးသားတင္ဆက္သည္။

