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ဘတ္ဂ်တ္လေ
ို ငြ ႏွင့္ GDP တိုးႏွဳန္း ဆက္စပ္ပံု
ဘတ္ဂ်တ္လေ
ို ငြျဖစ္္ျခင္းမွာ အစိုးရက လိုေငြျပ ဘတ္ဂ်တ္ကို တမင္ေရးဆြဲက်င့္သံုးလို့လည္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ေနျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ျပည္သူ့၀န္ေဆာင္မူ

တစ္နည္းအားျဖင့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြတ္ရန္အတြက္

ျပည္သူ့အက်ိုးျပဳ

မိမိ၏ရေငြ

သံုးေငြဆိုင္ရာ

စာရင္းကို ႏွစ္စဥ္ျကိုတင္ တြက္ခ်က္ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရက ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲရသည္ဟု
ဆိုလိုသည္။

မည္မ်ွ၀င္ေငြရ

အစိုးရတစ္ရပ္သည္

မည္မ်ွသံုးမည္ဆိုသည္ကိုျကိုတင္တြက္သည့္

၀င္ေငြအမ်ားစုကို

သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္အခြန္ေကာက္ျခင္းမွ

တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္က္ိုက်င့္သံုးေသာ

နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏၀င္ေငြသည္မိမိႏိုင္ငံ၏

ရႏိုင္သည္။
့စုစုေပါင္းစားသံုးမူ၊

စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမုတ္ႏွံ့မူ၊ စုစုေပါင္းအစိုးရအသံုးစရိတ္ ႏွင့္ အသာတင္ပို့ကုန္တန္ဖိုး တို့၏အသံုးစရိတ္ကို
ကာမိရန္လိုအပ္သည္။ႏိုင္ငံ၏ဘက္ဂ်က္သည္

ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားကို

ျကိုတင္တြက္ခ်က္ျပီး

ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ စာရင္းလည္းျဖစ္သသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပသနာကို ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည္။ သိုေသာ္
ယေန႔ကာလထိ

လိုအပ္သလို

ျပသနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊

မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပါ။

ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပမူ

ႏွစ္စဥ္

လိုေငြျပ

ဘတ္ဂ်တ္သည္

ျကီးမားျခင္း၊

ခန္မွန္းေျခထက္

ပိုလြန္ကာလိုအပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မူကို ၾကန့္ၾကာေစသည္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပံု(၁) အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြသည္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္1 (GDP)၏ ၀.၉၄% မွ
၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၄.၄၂%၊ ၄.၁၁% သို႔ အသီးသီးတိုးလာခဲ့သည္။ ့GDP တိုးတက္မူသည္
၂၀၁၄

ခုႏွစ္တြင္

၈%

ရွိျပီး

၂၀၁၆

တြင္

၆%

သို့

က်ဆင္းခဲ့သည္။

၄င္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ

ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြသည္ GDP တိုးတက္မူကို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္႔ အက်ိုးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း
သိျမင္ႏိုင္သည္။
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အထက္ပါပံု(၁)တြင္ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြတို့းလာျခင္းက GDP တိုးတက္မူႏွုန္း့ကိုက်ဆင္းေစေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ဘက္ခ်က္လိုေငြသည္ အစိုးရက အေရးၾကီးစီမံေျဖရွင္းရမည့္ ျပသနာျဖစ္သည္။
အစိုးရသည္ ၀င္ေငြရွာနည္းကို စနစ္တက်ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္သာမက အသံုးစရိတ္ စီမံခန့္ခြဲမူတြင္
စနစ္တက်ေဆာင္ရြတ္ရန္လည္း

လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို့ေဆာင္ရြတ္ႏိုင္မွသာ

အစိုးရတစ္ရပ္သည္

မက္ခရိုစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုကို စနစ္တက် စီမံႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ေဆာင္ပံု အက်ဥ္း
2016 Central Statistical Organization က ထုတ္ျပန္တဲ႔ 2016 Myanmar Statistical Yearbook မွ
စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ Gross Domestic Product (GDP) မွာ
၇၂၇၈၀၄၆၄ မီလီယံက်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်တ္ စုစုေပါင္း

ရေငြမွာ ၁၆၈၃၁၂၄၄က်ပ္မီလီယံ ရွိပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မွာ ၁၇၆၁၃၃၇၃ က်ပ္မီလီယံ
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပေငြ ပမာဏမွာ (-၇၈၂၁၂၉) က်ပ္မီလီယံျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းျပည္၏ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်တ္ကို တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်တ္ (State Budget) ဟုေခၚပါသည္။ State Budget
ေအာက္တြင္ (i) Current Account (ii) Capital Account (iii) Financial Accounts (iv) Reserve Fund
ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။
(i)

Current Account၏ ရေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ (a) Taxes (b) Ministries and Department
(c) State Economic Enterprise တို႕ပါ၀င္သည္။ အသံုးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ (a)
Ministries and Department (b) Interest (c) Contributions တို႔ပါ၀င္သည္။

(ii)

Capital

Account၏

ရေငြႏွင႔္

အသံုးစရိတ္ေအာက္တြင္

Ministries

and

Department

စာရင္းရွိပါသည္။
(iii)

Financial Account၏ ရေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ (a) Public Debt (b) Investment ဟူ၍
၂မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ Foreign Receipts စာရင္းမွာ Financial Account ေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။
အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ (a) Public Debt (b) Investment (c) Saving ဟူ၍
(၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။

(iv)

Reserve Fund သည္ အသုံးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သီးျခားရွိေသာ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။
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State Budget Functions
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အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္ ႏွင႔္ မက္ခရိုစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုးအတြင္းကျပသနာအခ်ိဳ႕
အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အခြန္မွရေငြနည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လ
ည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပေလ့ရိွသည္။ ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႉအားေကာင္းေနေသာေၾကာင္႔
စီးပြားေရးမွာတိုးတက္လာႏိုင္ျပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔အမွ်

ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ား၏

တိုးတက္မ်ားျပားလာမည္။

အသုံးစရိတ္မ်ား(၀ယ္လိုအားမ်ား)မွာလည္း

သို႔ေသာ္

ထိုအသုံးစရိတ္မ်ားသည္

ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မူထက္ပိုလ်ံေသာ၀ယ္လိုအားျဖစ္ကာ

သြင္းကုန္က႑တြင္သာသုံးစြမ
ဲ ႈမ်ားေၾကာင့္

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ျပလာပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္တြင္း၌ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးတိုးတက္မႈ (Export - led Growth)
ရိွခ့ပ
ဲ ါလ်ွင္

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပျခင္းကို

မျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု ္ပါ။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈသည္

စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြ

( Current Account) တြင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေနၿပီး ျပည္တြင္းစုေဆာင္းမႈ ကိုေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။
၄င္းသည္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျဖစ္ေပါ္မူကို ၾကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မူ ျဖစ္ေပၚ္ေစသည္။
အစိုးရသည္

လိုေငြျပမႈကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္

ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ား၏အသားတင္ဝင္ေငြ
သြင္းကုန္က႑တြင္
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ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။

အသုံးစရိတ္(၀ယ္လိုအား)

ေလ်ာ႕နည္းေစႏိုင္ပါသည္။

အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့ပါလ်ွင္

အေၾကာင္းမွာ

ထို႔ေၾကာင့္

ျပန္လည္က်ဆင္းလာႏိုင္ၿပီး

ေရရွည္တြင္

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို

အသားတင္ဝင္ေငြတစ္ယူနစ္

က်ဆင္းသြားတိုင္း

သြင္းကုန္အေရအတြက္တစ္ယူနစ္ ေလ်ာ့နည္းစြာသုံးစြျဲ ခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင႔္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုေငြျပမႈမ်ား ျပႆနာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘတ္ဂ်တ္ပိုေငြျပခဲ႔သည္မွာ ၁၉၆၈ထိျဖစ္သည္။ ထို
၁၉၆၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပလ်က္ရွိသည္မွာ

ကုန္သြယ္မႈ

လိုေငြပမာဏာမွာ

ယေန႕ေခတ္ကာလ(၂၀၁၇)

တစ္ႏွစ္ထက္

တစ္ႏွစ္

အထိျဖစ္သည္။3

တိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္ကို

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ကာလႏွင္႔ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ကာလကို
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပို႕ကုန္တန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းသြားသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္သြင္းကုန္မ်ားကို
မေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္လွ်င္

ပို႕ကုန္မ်ားတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမွာ တရုတ္ျဖစ္သည္ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုအတိုင္းေတြ႕ရသည္။

2

အသားတင္ဝင္ေငြ=စုစုေပါင္း၀င္ေငြ- အခြန္

3

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရး ေတြးျမင္ခ်က္ႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အဓိက

5

6
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

သြင္းကုန္အမ်ားဆံုး

တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမွာ

တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္သလို၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ပို႕ကုန္အမ်ားဆံုး တင္ပို႕ေသာႏိုင္ငံမွာလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆက္ဆံ
ကုန္သြယ္ရာတြင္

တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းကိုသာ

အဓိကအသံုးျပဳသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ အမ်ားစု ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႕ တင္ပို့လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္
အမ်ားစု တင္ပို႔သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အသာစီးရလ်က္ရွိသည္။
ထို႕အျပင္ ၄င္းတိ႕ု ၏ယြမ္ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးခ်ထားျခင္းေၾကာင္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းခ်ိဳသာသျဖင္႔
ပို၍ပင္ အသာစီးရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပမႈျပသနာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ အဓိက
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တရား၀င္တင္သြင္းမႈ ေပးခ်င္ေသာ
ဆႏၵမရွိေပ။ အကယ္၍ ျပသနာျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ
အရည္အေသြးမမွီေသာေၾကာင္႔ဟု
တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္

ကာကြယ္ေျပာဆိုတတ္ျပီး၊

အရည္အေသြးနိမ္႕ပစၥည္းမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။

တင္သြင္းေနေသာ

အေၾကာင္းမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အစိုးရသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအင္အား၊ စီးပြားေရး အင္အားမရွိေပ။
ဥပမာဆိုရေသာ္

ႏိုင္ငံေရးအင္အားအရ

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိစၥတြင္

တိုက္ရိုက္ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ စီးပြားေရး အင္အားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္အေသြးနိမ႕္ ေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွလ၍
ြဲ (တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ) ကုန္သြယ္ရန္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင္႔
အစိုးရသည္

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပမႈကို

ကာကြယ္မႈေပးရမည္

ကာကြယ္ရန္

ျပည္ပမွ

၄င္းကျပည္သူမ်ား၏
အေပၚတြင္လည္း

ေျဖရွင္းရာတြင္

ျဖစ္သည္။

တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္

တင္သြင္းလာေသာ

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

သြင္းကုန္အေပၚ၀ယ္လိုအား
အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ

သြင္ကုန္ပစၥည္းေစ်းကိုတက္ေစျပီး
ထိုေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို
စီးပြားေရးျပသနာမ်ားစြာကို

က်သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ျခင္း

ျပည္သူမ်ားက
အစိုးရက

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းရွိ

ထပ္ျပီး

ထိုသို႕ျပည္တြင္း

ေျဖရွင္းခ်င္သည္႔ဆႏၵရွိသည္တိုင္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အခြန္တိုးျမင္႔ေကာက္ခံႏိုင္သည္။
စားသံုးသူေစ်းဆႏူန္းကိန္းမ်ား
သြင္းကုန္ခန
ြ ္တိုးျမွင့္ျခင္းသည္

(ေငြေၾကးေဖာင္းပြမ)ႈ
ခံစားရဦးမည္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ကို

ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေစသည္။
ဤအခ်က္သည္

ထင္သေလာက္မလြယ္ကူသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးကို ဦးစားမေပးလွ်င္ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိပင္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕
ေတြ႕ရပါသည္။
စိတ၀
္ င္စားေသာ

သို႕ေသာ္
က႑မွာ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာရန္
လက္ေတြ႕တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

သဘာ၀သံယံဇာတ

ျဖစ္သည္မွာ

အစိုးရမွ

ႏိုင္ငံတကာမွ

ၾကိဳးစားေနသည္ကို

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္

အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။

အျမတ္မရွိ၊

စြန႕္ စားမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ရေသာ လယ္ယာထုတ္ကုန္က႑ကို မည္သူမွ် မလုပ္ခ်င္သည္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဇယားအရ သိႏိုင္သည္။

7

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပသနာမွာ ျပည္နယ္ႏွင႔္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား အလုိက္ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈ မညီမွ်ျခင္းျဖစ္သည္။
ကယားျပည္နယ္၊

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင္႔

မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္

အစိုးရအတြက္

ရေငြမွာလည္း

သိသာစြာေလွ်ာ႕နည္းသလို သံုးေငြမွာလဲ ေလ်ာ႕နည္းေပသည္။

သို႕ေသာ္ ရေငြေလ်ာ႕နည္းေသာ္လည္း သံုးေငြတြင္ မ်ားျပားလ်က္ရွိေသာ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း
ႏွင္႔ မေကြးတိုင္းတိ႕ု တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုသံုးရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသာ
ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အစိုးရရေငြမွာ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ပိုသံုးရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

8
စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင္႕

မေကြးတိုင္းတို႕မွာ

ရေငြထက္

သံုးေငြမ်ားျပားေနျခင္းမွာ

၄င္းတို႕

ေဒသတြင္ရွိေသာ

စိုက္ပ်ိဳးက႑မ်ား အလုပ္ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရမွာ သံုးစြေ
ဲ နရျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံေရးအရ

ကုန္သြယ္မူ

မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ေပးျခင္း

စီးပြားေရးအရ

ျပသနာကို

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(သို႕မဟုတ)္

တိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္

ေကာင္းမြန္လာရန္
FDI

အစိုးရမွ

ျပည္တြင္း

တြင္

တရုတ္ႏိုင္ငံကို

ထိုသို႕ကူညီရာတြင္

အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသာ

အဓိကက်သည္မွာ

Law

တရုတ္ႏိုင္ငံႏင
ွ ႔္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္းမွာ

နည္းပညာမ်ားကူးေျပာင္းရရွိမႈရွိေစရန္

ေျဖရွင္းရန္အတြက္
ဤနည္းမွာ

မိမႏ
ိ င
ုိ င
္ ရ
ံ ိွ

အကူအညီေပးျခင္း

ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပေနေသာေၾကာင္႔
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လိုေငြျပေနေသာ

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

နည္းပညာျဖစ္သည္။

ထည္႕သြင္းဆြထ
ဲ ားေသာ္လည္း

လက္ေတြ႕တြင္

ထင္သေလာက္ FDI မ်ားလာတိုင္း နည္းပညာကူးေျပာင္းမႈ မရွိလာေပ။ ထို႕ေၾကာင္႔ နည္းပညာမ်ားရရွိေစရန္
အစိုးရမွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ၀ယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္ စဥ္းစားရမည္မွာ
ထိုသို႕

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

မျဖစ္ေစေရးျဖစ္သည္။

ကူညီရာတြင္

ထိုကဲ႕သို႕

လူမိုက္အားေပး

စီးပြားေရး

ကဲ႔သို႕ေသာ

(Moral

လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းမြန္လာလွ်င္လည္း

Hazard)

တစ္ဖက္တြင္

၀င္ေငြမညီမွ်မႈ(Income Inequality) ကဲ႕သို႕ေသာျပသနာမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
အစိုးရအေနျဖင္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိသို႕မဟုတ္ပါက လူတန္းစား မညီမွ်မႈက႔သ
ဲ ို႔
ျဖစ္ပာြ းႏိုင္ျပီး ဆင္းရဲမႈတိုးလာမည္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမူအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္
အေပါင္းလကၡဏာ
ရိုးရွင္းေသာ

သို႔မဟုတ္

အဓိပၸါယ္အရ

အစိုးရတစ္ရပ္

သို႔မဟုတ္

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္ကို

ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္

စီးပြားေရး

အေဆာက္အအုံအတြက္

ယတိျပတ္ေျပာဆိုရန္ခဲယင္းေပသည္။

၀င္ေငြထက္

အသုံးစရိတ္က

ပိုမ်ားေနျခင္းကို

ဆိုလိုသည္မွာ အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရတိုင္းသည္ အေၾကြးမကင္းၾကေပ။ အေၾကြးႏွင့္
ေရွာင္လႊဲ၍ မရေပ။ အေၾကြးပမာဏ အနည္းအမ်ားသာ ကြာျခားသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဘ႑ာေရး
လိုေငြျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ (၀င္ေငြထက္ အသုံးစရိတ္မ်ားေနျခင္း)၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္
ေပၚႏိုင္သည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြေခ်းၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကလည္း
အသြားႏွစ္ဖက္ရွိသည္။

အားသာခ်က္ရွိသလို

အျခားတစ္ဖက္တြင္

ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရမည့္

စိန္ေခၚခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပိုသုံးစြဲမိလွ်င္ ၎ကိုျပန္လည္ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံရွာ
ရမည္။ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အဖြ႕ဲ အစည္းထံမွာ ေငြေခ်းမလား၊ ပိုက္ဆံရိုက္ထုတ္မလား၊ အစိုးရ၏
ေငြတိုက္

စာခ်ဳပ္ေတြကို

ထုတ္ေခ်းမလား

စသျဖင့္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈကို

ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ဘ႑ာေရး ႏွစ၊္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီမ်ားသည္

ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ေက်ာ္ရသ
ိွ ည့္ အျပင္၊ အဆိုပါ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီးမ်ား သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၃
ရာခိုင္မွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားရွိခဲ့သည္။

9
အသုံးစရိတ္မ်ား ကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္၏
အသုံးစရိတ္မ်ားအရ

အမ်ားဆုံး

အသုံးစရိတ္မွာ

စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးႏွင့္

ဘ႑ာေရး

က႑အတြက္

စုစုေပါင္း

အသုံးစရိတ္၏ ၂၃.၄၉ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ ၂၁.၈
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံးမွာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၁၄.၁၆
ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္4။
၀င္ေငြထက္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ပိုမိုသုံးစြျဲ ခင္းက အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ သုံးစြမ
ဲ ႈမ်ိဳး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ိဳးျဖစ္သင့္ေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ သုံးစြလ
ဲ ိုက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း၊

စီပာြ းေရး

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးျဖစ္သင့္ ေပသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေရရွည္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ကို ရႈ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္း
စသည္တို႔ လိုအပ္ေပသည္။
မ်ားေသာအားျဖင္႔

အသုံးစရိတ္ကို

အသားေပးေရးဆြဲထားေသာ

စီးပြားေရးမႈ၀ါဒမ်ားတြင္

လိုေငြ

ဘတ္ဂ်တ္ပစ
ုံ ံကို ျမင္ေတြ႔ရေလ႕ရွိပါသည္။ ထိုမ၀
ူ ါဒမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳး ျဖစ္လာေစရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စာြ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လုိအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတတ္ပညာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ။
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