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“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို
ဒီဗြီဘီ သ တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ
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၂၀၁၇ နဲ႔ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအလားအလာ (ယမင္းျမတ္ေအး)
နိုင္ငံတကာကေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြ႔ဲ ( IMF ) က ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂
၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုကတ
္ ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ရ႔ဲ စီး
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ နႈန္းကို ၆ ဒႆမ ၃ %ေလာက္ပေ
ဲ ဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါ
တယ္။ၿပီးခဲတ့ဲ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္ရ႔ဲ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နႈနး္ ကို
၇ ဒႆမ ၃ လို႔ ေဖၚျပထားတဲ့ အတြက္ တစ္နွစ္အတြင္းမွာ GDP ရဲ႔ ၁%
ေလာက္က်ဆင္းသြား တယ္ လိ႔ဆ
ု ိုနိုင္ ပါတယ္။
အလားတူပဲ အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္အစိုးရရဲ႕၀င္ေငြက်ဆင္းေနတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။
၂၀၁၅- ၂၀၁၆ နွစ္မွာ အစိုးရရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ GDP ရဲ႕ ၁၈ ဒႆမ ၈% ရွိခ့ေ
ဲ ပမယ့္ NLD
အစိုးရတက္လာတဲ့ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး နွစ္မာွ ေတာ့ ၁၇ ဒသမ ၂ ကို က်ဆင္းသြား ပါတ
ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းနႈန္ က်ဆင္းတာကလည္းအစိုးရရဲ႕ ၀င္ေငြကို
က်ဆင္းေစ သလို၊ အရံႈးေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္လည္း
ထိခိုက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အစိုးရအသံုး စရိတ္ေတာ့ သိိသိသာသာက်ဆင္းသြားတာ
မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္းလိုေငြ ( Current Account Deficit ) ဟာ GDP ရဲ႕ ၆ ဒႆမ
၅ % အထိရလ
ွိ ာပါတယ္။ယခင္နွစ္ ၅ ဒႆမ ၂ % နဲ႔ နိႈင္းယွဥ္ရင္သိသိသာသာျမင့္မားသြား
တာေတြ႕ရပါတယ္။
လိုေငြန႔ပ
ဲ တ္သက္ရင္တက္လာတဲ့အစိုးရအဆက္ဆက္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဆက္တက
ို ္
ျပေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ပေၾကြးၿမီျမင့္မားေနတဲ့ နိုင္ငံလုိ႔ေျပာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့ တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာလည္း ငါးနွစ္အတြင္းဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ဘီလ်ံ
၁၁၀၀၀( ေသာင္းတစ္ေထာင္) ၀န္းက်င္ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့
ဘ႑ာနွစ္တစ္နွစ္ထဲန႔ဲ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ဘလ
ီ ်ံ ၄၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနပါတယ္။
“ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ေလွ်ာ့လက
ို တ
္ ာကေတာ့ဘ႑ာေရးလိုေငြကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ပါ။
အရင္က ၃၆ ခုရွိတာကေန အခု ၂၂ ခုပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
ေလ်ာ့သာြ းတယ္ဆိုတာ Decision Maker အေရ အတြက္ပဲ ေလ်ာ့သြားတာပါ။
၀န္ထမ္းဦးေရက် ေတာ့ မေလ်ာ့ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတဲ့အထဲမွာ
အဲဒီအခ်က္ လည္းပါပါ တယ္” လိ႔ု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို ( စီးပြားေရးေပၚလစီ) က ေျပာပါ
ေျပာပါတယ္။
ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာလည္း ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑ာေရးနွစ္မွာ ၉ ဒႆမ ၁ % ကေန
ကေန လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မာွ ၁၀ ဒႆမ ၁ % အေလာက္အထိ ျဖစ္လာမယ္လ႔ို IMF က
ေမွ်ာ္မွန္းထား တာေတြ႔ရတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြ အရဆိုရင္ ကုန္သြယ္မလ
ႈ ိုေငြျမင့္
မားေနတာကိုလည္း မေလ်ာ့ခ်နိုင္ေသးသလို ပိုမ်ားလာမယ့္ အေနအထား မ်ိဳးလို႔ေတာင္ သံုးသ
သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။
ဗဟို စာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္တ့ဲ ကိန္းဂဏန္းေတြ အရဆိုရင္ေတာ့ ယခင္ အစိုးရလ
အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာ နွစ္ကေန ၂၀၁၅ - ၁၆ ဘ႑ာနွစ္အထိ

စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခ့ဲ ပါတယ္။ ကုန္သယ
ြ မ
္ ႈလိုေငြေတြ
ဆက္တက
ို ္ျပေနတာဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီး ေဒၚလာေစ်း တက္ရတဲ့အဓိက
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာကုန္သြယ္မလ
ႈ ိုေငြကိုေလ်ာ့ခ်ဖို႔
ႀကိဳးစားေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။
အထူးသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႔ ရဲ႔ သြင္းကုန္ေတြျမင့္တက္ေနသလို ပုဂၢလိက က႑က
တင္သြင္းေနတာလည္း က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိခ့ပ
ဲ ါဘူး။ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြနွစ္စဥ္ျမင့္တက္ၿပီး
ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မား ေနတာ ေတြက လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစတဲ့ အတြက္
စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္ပေ
ျပည္ပေကၽြးျမီကို အားကိုးလာရမႈကို မေလ်ာ့ခ်နိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေတြကေတာ့စီးပြားေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိ္ုးတက္မႈက်ဆင္းခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲ အေထာက္အထား ( indicator ) ေတြပါ။
စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကေတာ့ အခုလို စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတာဟာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံ
မႈေတြထင္ သေလာက္၀င္မလာတာနဲ႔ လည္းပတ္သက္ေနတယ္လ႔သ
ို ံုးသပ္ၾကပါ တယ္။
ဥပမာ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ပမာဏဟာ ခန္႔မွန္းထားတာ ထက္ပိုၿပီး ၀င္
၀င္ေရာက္ခ့တ
ဲ ့ဲ အတြက္ အေမရီကန္ ေဒၚလာ ၉ ဒႆမ ၄ ဘီလ်ံ ေလာက္ အထိ
အထိ ၀င္သြားပါတယ္။ လက္ရဘ
ွိ ႑ာနွစ္မွာေတာ့ ၄ဒႆမ ၅၈ ဘီလ်ံ ေလာက္သာ
၀င္ေရာက္ေနပါေသးတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၅ဘီလ်ံေလာက္အထိ ခြင့္ျပဳေပးၿပီးပါၿပီ။ေမွ်ာ္မွန္းထားတာကေတာ့
ေျခာက္ဘီလ်ံပါ။ မနွစ္က အေနအထားနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ရင္ ဒီနွစ္ကေတာ့ FDI
အနည္းငယ္ က်သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ဒါေပမယ့္လာမယ့္ နွစ္လေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။
နွစ္လ အတြင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ Target
ကိုေရာက္ေအာင္ သြားနိုင္မွာပါ” လိ႔ု ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ေကာ္မ
ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈး ဦးေအာင္နိုင္ဦးက မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ေဆြးေႏြးပြဲ
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာကအစ၊
ေျမေစ်းေတြ ႀကီးေနတာအဆံုးအခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္။အလားတူပဲ SMEs
လုပ္ငန္းေတြနလံထူေရးနဲ႔ အလုပ္သမား ျပသာနာေတြက အစ ကၽြန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပႆနာေပါင္းစံုရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေတြကလ
ို တ
ြ ္ေတာ္၊ အစိုးရနဲ႔ နိုင္ငံမွာ ရွိတ့ဲ
stakeholder ေတြ အားလံုး ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာ္လြားသြားနုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လ႔ို ရန္ကုန္တိုင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သ႔ေ
ူ ငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင့္လြင္ကေျပာပါတယ္။
ျခံဳၿပီး သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ရ႔ျဲ မန္မာ့ စီးပြားေရးဟာ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ရင္းနွီး
ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြလည္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

