Business Debte on TV

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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ခံစားေနရလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဒဏ္ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ခံစားေနရလဲ
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားေနတဲ့နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ဒါကလည္း NLD အစိုး
ရလက္ ထ က္ မွျ ဖစ္ လာတာေတာ့ မ ဟု တ္ ပါဘူး ။အစိုး ရအဆက္ ဆ က္ M ismanagementလို ႔ေ ခၚတဲ့
စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြ၊ လိုေငြေတြျပတိုင္းေငြစကၠဴရိုက္ထုတ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ေလ့လာသူေတြကေတာ့
ဗဟိုဘဏ္က
ေငြစကၠဴရိုက္ထုတ္မယ့္အစား
ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြ၊
ေငြတုိက္လက္မွတ္ေတြ ကိုပဲထုတ္ေရာင္းသင့္တယ္၊ ဒါမွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တားဆီးႏိုင္မယ္ လို႕
သံုးသပ္ေနၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။
အလားတူပဲ နွစ္စဥ္အစိုးရအသံုးစရိတ္က ၀င္ေငြထက္ျမင့္မားေနတာေတြ၊ သြင္းကုန္မ်ားၿပီး
ပို႔ကုန္နည္းေနတာေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေတြ၊ အလြန္အမင္း
ေစ်းကစားခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ျမင့္တက္လာခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတစ္ နိုင္ငံ
လို႔ေျပာရမွာပါ။တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္တက္ၿပီး ဂဏန္းနွစ္လံုး(Double Digit)
ျဖစ္လာတာဟာ အႏၱရယ္ရွိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပါ။
၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္းမွာဆိုရင္လည္း ေဒၚလာေစ်းဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး နွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ
ေစ်းကစားမႈေတြ သိသိသာသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။တစ္ေဒၚလာကို ၁၄၇၀ က်ပ္ ေလာက္ထိေအာင္ေရာက္
ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းျပည္ပမွာ နိုင္ငံျခားေငြဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္
ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာဖို ့ ပ်က္ကြက္တဲ့သူေတြကို နိုင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၈) ၊
ပုဒ္မ(၄၂) တို႔အရ အေရးယူသြား မယ္လို ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန့မွာ
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။ဒီေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တစ္ေဒၚလာကို
၁၄၇၀ က်ပ္အထိ ေရာက္သြားတဲ့ ေဒၚလာေစ်း ဟာ ၁၄၀၀ က်ပ္ ေအာက္ကို ျပန္လည္က်ဆင္း
လာခဲ့ပါတယ္။
“ဗဟိုဘဏ္ကေန႔စဥ္ Option လုပ္ေပးေနေပမယ့္ ဒီဘဏ္ေတြက ျပင္ပကို ထုတ္ေရာင္းတဲ့
ပမာဏ ေတာ္ေတာ္ကိုနည္းပါတယ္။Option လုပ္တယ္ဆိုတာက ေစ်းကြက္ထဲကို ျပန္ေရာင္းေပးဖို႔
လုပ္တာပါ။ျပန္မေရာင္းေပးဘူး ဆိုရင္ ဘာအဓိပၸါယ္ ရွိေတာ့မွာလဲ၊ ဘဏ္ေတြအတြက္လုပ္ေပးသလိုပဲ
ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္” လို႔ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရး ေပၚလစီ) က ဆိုပါတယ္။
“တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာေငြလဲလွယ္နႈန္း (exchange rate)ကို ဘယ္လို တည္ၿငိမ္ ေအာင္
လုပ္မလဲ ဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈက ဂဏန္းႏွစ္လံုး (double digit) ျဖစ္ေန တာကို
တတ္နိုင္ သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္နိုင္ဖို႕ လည္းလို ပါတယ္ လို႕
ဘဏ္လုပ္ငန္း ပညာရွင္ ဦးစံသိန္းကေျပာပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံဟာ ပို႕ကုန္သိသိသာသာက်ဆင္းၿပီး သြင္းကုန္ျမင့္တက္ေနတဲ့နိုင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္
ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ(Budget deficit) ေတြျပေနတာပါ။ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကလည္း ၁၂
ရာခိုင္နႈန္း အထက္ကိုေရာက္ေနပါတယ္။ဒါေတြဟာ အစိုးရေဟာင္းက အစိုးရသစ္အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့
ႀကီးမားတဲ့ အရႈပ္အေထြးေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆံုးလို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္
ေျပာလို႔ရ တဲ့ကာလတစ္ခုပါ။၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ အေမရီကန္ေဒၚလာေစ်းက ၁၃၆၀
(ဗဟိုဘဏ္ေစ်းနႈန္း) က်ပ္ ရွိေနပါတယ္။နို္င္ငံတကာမွာဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်ျဖစ္ရင္
ဗဟိုဘဏ္က ၀င္ထိန္းေပးပါတယ္။ ျမန္မာနိူင္ငံ မွာဒီလိုအေနအထားရွိပါရဲ႔လား။
ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ နိုင္ငံျခား
အရံေငြေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒႆမ ၀၃ ဘီလ်ံ ရွိေနပါတယ္။ဒီအထဲမွာ ဗဟို ဘဏ္မွာ
လက္၀ယ္ ရွိတဲ့ ပမာဏဟာ ၅ ဒႆမ ၄၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး Private sector လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ပမာဏက
၄ ဒႆမ ၅၄ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ ဒီပမာဏဟာ နိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက
ပိုင္ဘဏ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္မွာ ရွိတဲ့ reserve money ပမာဏဟာ အနည္းဆံုးသြင္းကုန္ရဲ႕ သံုးလစာရွိရမယ္ဆိုတဲ့
နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ IMF ရဲ႕ျပဌာန္းခ်က္က ထည့္စဥ္းစားစရာပါ။ လက္ရွိကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏနဲ႔ ၾကည့္ရင္ အရံေငြေၾကးဟာ လံုေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့
ေစ်းကစားမႈေတြ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနိုင္မယ့္ အေနအထားေတာ့
ရွိပါ့မလားဆိုတာ ေျပာဖို႔ခက္ေနပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေဒၚလာေစ်းကြက္က တရား၀င္ (Formal) လမ္းေၾကာင္းထက္ တရားမ၀င္
(Informal)လမ္းေၾကာင္း လည္ပတ္ေနတဲ့ ပမာဏႀကီးမားေနတဲ့အတြက္ အလြန္ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲတယ္
လို႔ဘဏ္လုပ္ငန္း ပညာရွင္ဦးစံသိန္းက သံုးသပ္ပါတယ္။“ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕
မလြယ္ေသးဘူး။ဗဟိုဘဏ္မွာရွိတဲ့ အရန္ေငြနဲ႔ ၀င္ထိန္း (Intervene) ရင္ အဲဒီပိုက္ဆံသာကုန္သြားမယ္။
အဲ့ဒီေစ်း ကြက္ကို ကို ထိန္းဖို႕မလြယ္ဘူး။၀င္ထိန္းရင္လည္း ကိုယ္မႏိုင္တဲ့ ၀န္ကိုထမ္း တာပဲျဖစ္မယ္”
လို႔ ဦးစံသိန္းက ေျပာပါတယ္။
စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနယ္(လ္) ကေတာ့ ခုထိ ေၾကညာထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ၾကည့္ရင္
အစိုးရသစ္ဟာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ သတိႀကီးႀကီးထားေနတဲ့ ပံုရတဲ့အေၾကာင္း၊ အလားတူပဲ
ဘ႑ာေရးစနစ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ (reform) အတြက္လည္း စီမံခ်က္ေတြရွိပံုရတဲ့အေၾကာင္း
ေျပာပါတယ္။သူ႔ရဲ႕ “စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက မာရသြန္ တာေ၀းေျပးပြဲ” ဆိုတဲ့ ဧရာ၀တီ အြန္လိုင္း
မဂၢဇင္းက ေဆာင္းပါးထဲမွာေတာ့ “ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရဟာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈနဲ႕
မယံုၾကည္နိုင္ ေလာက္ေအာင္ နည္းပါးတဲ့ အရန္ေငြေၾကး ကိုသာ NLD အစိုးရအတြက္ ထားခဲ့တယ္” လို႕
ေရးသားထား ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ဗဟိုဘဏ္ဟာ တကယ္ပဲ သီးျခားျဖစ္သြားၿပီလားဆိုတာစဥ္းစားစရာပါ။၂၀၁၁
ခုနွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာတဲ့အခါမွာ ဗဟိုဘဏ္ကို သီးျခားရပ္တည္နိုင္ တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႕
နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ (Financial Sector Reform) လုပ္ဖို႕ ေဆြးေႏြးေျပာ
ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္မွာ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ( Central Bank of Myanmar Law ) ထြက္ေပၚလာခဲ့
တဲ့အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို ဦးတည္လာၿပီလားလို ့ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွာ NLD ပါတီဟာ အာဏာရအစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီ
အစိုးရေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ( Good Governance ) ျဖစ္ဖို႕အေရး
ႀကီးလာတဲ့အတြက္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ယခင္ကာလထက္ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိလာမလားလို႕ ထပ္ဆင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ား ျပည္သူကို
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပလာတာမ်ိဳး သိပ္ေတာ့ မေတြ႕ ရေသးပါဘူး။ဗဟိုဘဏ္ဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို
တကယ္ပဲ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါ့မလား။ စီးပြားေရးသမားေတြ ေငြေၾကးေစ်း ကြက္အတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္
ခ်ယ္လွယ္ႀကီးစိုးေနၾကတာကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကေတာ့ေမးခြန္းထုတ္စရာအခ်က္ေတြပါ။
အစိုးရအေနနဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တကယ္ပဲေလွ်ာ့ခ်နိင္မလား။ေလွ်ာ့ခ်နိုင္မယ့္ မႈဝါဒေတြေကာ
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလား။ျပည္သူေတြေကာ
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကိုဘယ္ေလာက္ထိခံေနရျပီလဲ
ဒီတပတ္ ဒီဗီြဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္အစီစဥ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
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