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ບາງເນືອ້ໃນໃຈຄວາມສໍາຄນັ 

ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

ເຖງິວ່າບນັດາເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ໄດຜ່້ານຜ່າຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກໄດເ້ປັນຢ່າງດີໃນປີ 2016 

ແຕ່ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນດາ້ນນະໂຍບາຍໃນລະດບັສາກນົພດັເພີ່ ມສູງຂຶນ້ຫາຼຍ ໂດຍສະເພາະໃນພາບລວມດາ້ນການຄາ້ 

ໂລກທີ່ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລດັທປົິກປ້ອງທາງການຄາ້ພາຍໃນ. ບນັດາຕະຫາຼດການເງນິສາກນົຍງັຄງົຜນັຜວນ 

ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍບນັດາຕະຫາຼດໃໝ່ໃນພາກພືນ້ຂອງພວກເຮາົ.  

• ໃນຂະນະທີ່ ຈງັຫວະການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິທີ່ ເປັນພືນ້ຖານຄ່ອຍໆມກີານປັບປຸງດຂີຶນ້ໃນບນັດາເສດຖະ 

ກດິສໍາຄນັຂອງໂລກແຕ່ການຟືນ້ຕວົທາງເສດຖະກດິດັ່ ງກ່າວຍງັຄງົບອບບາງຕໍ່ ການຖກືກະທບົຈາກຄວາມບ່ໍແນ່ 

ນອນທາງນະໂຍບາຍ. ຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ວາລະການສົ່ ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງລດັຖະ 

ບານທຣັມ ສະແດງທ່າແຮງໃນທາງບວກຕ່ໍເສດຖະກດິສະຫະລດັອາເມລກິາ ເຖງິວ່າບນັດານະໂຍບາຍດາ້ນການ 

ຄາ້ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານທີ່ ມລີກັສະນະຈາໍກດັຫາຼຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າອາດຈະກດົໜ່ວງການເຕບີໂຕດັ່ ງກ່າວ. 

ສ່ວນຢູ່ສະຫະພາບເອຣີົບ, ຈງັຫວະການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກດິໃນເຂດທີ່ ໃຊເ້ງນິເອີໂຣ ແລະ ອງັກດິ ເຫນັວ່າມ ີ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງສູງກວ່າທີ່ ຄາດ ໄວ ້ແຕ່ພວກເຮາົມທີດັສະນະລະມດັລະວງັໄວກ່້ອນຕໍ່ ພາບລວມເສດຖະກດິຂອງ 

ພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວເມື່ ອພຈິາລະນາເບິ່ ງຈາກບນັດາການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຈະມຂີຶນ້ໃນຫຼາຍປະເທດສໍາຄນັທີ່ ໃຊ ້ເງນິເອໂີຣ 

ແລະ ຜນົຈາກເຈລະຈາອອກຈາກສະຫະພາບເອຣີບົຂອງປະເທດອງັກດິ.  

• ຜນົສະທອ້ນຈາກຄວາມບ່ໍແນ່ນອນດາ້ນນະໂຍບາຍໃນລະດບັສາກນົທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົຕ່ໍພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ແມ່ນ 

ເປັນໄປໄດທ້ງັຜ່ານຊ່ອງທາງການຄາ້ ແລະ ການເງນິ. ໃນດາ້ນການຄາ້, ເຖງິວ່າບນັດາສນັຍານຂອງການຟືນ້ຕວົ 

ຂອງການຄາ້ໂລກ ແລະ ລາຄາສນິຄາ້ອຸປະໂພກ ມທ່ີວງທ່າທີ່ ດຂີຶນ້ແຕ່ການຟືນ້ຕວົດັ່ ງກ່າວພດັອາດຖກືໄພຂົ່ ມ 

ຂູ່ຈາກບນັດາສນັຍານຂອງລັດທປົິກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນທີ່ ອອກມາຈາກລັດຖະບານທຣັມ ໂດຍສະ 

ເພາະແລວ້ສນັຍານເຫຼ ົ່ ານັນ້ມເີປົາ້ໝາຍເລັ່ ງໃສ່ບນັດາເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ທີ່ ມກີານເກນີດຸນທາງ 

ການຄາ້ສອງຝ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ກບັສະຫະລດັອາເມລກິາ. ໃນຕະຫຼາດການເງນິ, ເງ ື່ອນໄຂການເງນິໂລກກໍາລງັມ ີ

ການບບີຮດັແໜນ້ຂຶນ້ ໂດຍທະນາຄານກາງສະຫະລດັອາເມລກິາ ກໍາລງັຈະມກີານປັບຂຶນ້ອດັຕາດອກເບຍ້ບວກ 

ກບັຄວາມບ່ໍແນ່ນອນທາງດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ່ໍການຜນັຜວນຂອງຕະຫາຼດການເງນິ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 

ທີ່ ເກດີຈາກການໄຫອຼອກຂອງທນຶຈາກບນັດາຕະຫາຼດໃໝ່ໂດຍລວມ. 

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິຢູ່ ສປ.ຈນີ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ຄາດວ່າຈະຍງັຄງົມສີະຖຽນລະພາບໃນປີ 2017 ໂດຍມ ີ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກີດການເຕີບໂຕໃນລະດັບຕ່ໍາອັນເປັນຜົນມາຈາກລັດທິການປົກປ້ອງທາງການຄ້າພາຍ
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ໃນທີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ້ຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ. ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງສອງປະເທດດັ່ ງກ່າວ ຈະຄໍາ້ຢັນໃຫ ້

ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເຕບີໂຕຊາ້ລງົເລັກນອ້ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 5.2 

ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ 5.1 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ຕາມລໍາດບັ. 

• ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ສປ.ຈນີ ໃນໄລຍະສັນ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັສນັຍານຂອງການປັບສະຖຽນລະພາບ 

ແລະ ການສບືຕ່ໍດດັສມົໂຄງສາ້ງທາງເສດຖະກດິ ໃນຂະນະທີ່ ລາຄາຜູຜ້ະລດິ ໄດປັ້ບຕວົສູງຂຶນ້ໃນປະຈບຸນັ. ການ 

ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກດິທີ່ ມສີະຖຽນລະພາບຂອງ ສປ.ຈນີ ຈະສືບຕ່ໍຄໍາ້ຢັນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງ 

ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ແລະ ດງຶດູດສນິຄາ້ນໍາເຂົາ້ຈາກພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວ. ທດິທາງໃນຕ່ໍໜາ້, ການເລັ່ ງຄວາມໄວຂອງ 

ການປັບປຸງປະຕຮູິບລດັວສິາຫະກດິ, ການສບືຕ່ໍຫຼຸດຄວາມສາມາດເກນີຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ການຈາໍກດັ 

ໜີພ້າກວສິາຫະກດິ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດາ້ນສະຖຽນລະພາບການເງນິຍງັຄງົຈະເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼກັ.  

• ຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນ, ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຄາດວ່າຈະຍງັຄງົເຂັມ້ແຂງໃນປີ 2017 ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະສູງກ່ວາອດັຕາ 

ການເຕບີໂຕທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກບນັດານະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ 

ຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກ. ດວ້ຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນະໂນບາຍເງນິຕາທີ່ ຖືກນໍາໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ ເນື່ ອງຈາກ 

ຜນົຕອບແທນພນັທະບດັຄງັເງນິສະຫະລັດເພີ່ ມສູງຂຶນ້ ໂດຍທຽບຖານເມື່ ອສົມທຽບໃສ່ຜນົຕອບແທນຈາກ 

JGB, ຕະຫຼອດເຖງິບນັດາປັດໃຈທາງໂຄງສາ້ງ, ຈິ່ ງຄາດວ່າກະແສໄຫຼຂອງເງນິທນຶຈາກ ຍີ່ ປຸ່ນ ເຂົາ້ພາກພືນ້ 

ອາຊຽນ+3 ຍງັຄງົຈະສບືຕ່ໍ.  

• ຜນົຂອງການວເິຄາະຂອງຫອ້ງການ AMRO ໂດຍສມົທຽບກບັຜນົກະທບົຈາກຜນົສະທອ້ນທີ່ ຈະມາຈາກ 

ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສປ. ຈນີ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ທີ່ ນໍາໃຊແ້ບບຈໍາລອງ GVAR ບອກໃຫຮູ້ວ່້າ ຜນົກະທບົເສດຖະ 

ກດິຕວົຈງິຈາກ ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ສປ. ຈນີ ແມ່ນມຜີນົກະທບົຕ່ໍການສົ່ ງອອກຈາກພາກພືນ້ຫຼາຍກ່ວາ 

ເມື່ ອທຽບໃສ່ການກະທບົໃນລກັສະນະດຽວກນັທີ່ ຈະມາຈາກ ຍີ່ ປຸ່ນ ໂດຍຜນົກະທບົຈາກເສດຖະກດິ ສປ. ຈນີ 

ເຫນັວ່າມຜີນົຕໍ່ ເນື່ ອງຫາຼຍກວ່າ ຈາກຄວາມເຄັ່ ງຕງຶຂອງເສດຖະກດິ ສະຫະລດັ ທີ່ ມຕີໍ່ ຂະແໜງວສິາຫະກດິ ເຊິ່ ງມ ີ

ຕົນ້ກາໍເນດີຈາກ ສະຫະລດັ; ພອ້ມນັນ້ຍງັພບົວ່າ ສປ.ຈນີ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ກໍ່ ເປັນຊ່ອງທາງສໍາຄນັຂອງການໂອນຖ່າຍ 

ຄວາມເຄັ່ ງຕງຶທາງເສດຖະກດິຕ່ໍຂະແໜງການເງນິ ແລະ ວສິາຫະກດິໃນບນັດາຕະຫຼາດໃໝ່ພາຍໃນພາກພືນ້ຂອງ 

ພວກເຮາົ.  

ດວ້ຍພາບລວມດາ້ນການຄາ້ທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນ, ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ໃນພາກພືນ້ຈ ຶ່ ງຍງັຈະສືບຕ່ໍຂັບເຄື່ ອນ 

ຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນເປັນຫຼກັ ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍການ 

ເງນິ. ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ (FX) ທີ່ ເປັນກອບປອ້ງກນັໃຫເ້ສດຖະກດິຕ່າງໆໃນພາກພືນ້ພບົວ່າຍງັຄງົຢູ່ໃນ 

ລະດບັສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເມື່ ອທຽບໃສ່ປີ 2016, ຂອບເຂດໃນການດດັສມົນະໂນບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ການເງນິໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າແຄບລງົ.  
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• ເຖງິວ່າຄັງສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈະຢູ່ໃນລະດບັສູງຕາມຕາຕະລາງການຄດິໄລ່ແບບດັງ້ເດີມ ໂດຍສົມ 

ທຽບໃສ່ຄວາມສາມາດຮອງຮບັການນໍາເຂົາ້ ແລະ ໃຊໜ້ີຕ່້າງປະເທດໃນໄລຍະສັນ້, ກອບປອ້ງກນັເຫຼົ່ ານີຄ້ວນຖກື 

ຮກັສາໃນລະດບັທີ່ ໝັນ້ໃຈຫາກເກດີຄວາມກດົດນັດາ້ນການໄຫຼອອກຂອງທນຶ. ຫາກເກດີສະພາບການຂາຍຊບັ 

ສນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຖຄືອງໂດຍຕ່າງປະເທດອອກ ແລະ ການໄຫຼອອກຂອງທນຶໃນລກັສະນະແບບ 

ກະທນັຫນັໃນສະພາບທີ່  “ຜູລ້ງົທນຶບ່ໍກາ້ສ່ຽງ” ກໍ່ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັເພີ່ ມເຕມີຕ່ໍອດັຕາແລກປ່ຽນ 

ແລະ ລະດັບຄັງແຮສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໄດ.້ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນປະສົມປະສານກບັ 

ການແຊກແຊງທີ່  ເໝາະສມົເພື່ ອຮກັສາຄວາມໄວຂອງການດດັສມົໃຫຢູ່້ໃນລະດບັປານກາງ ເຫນັວ່າຍງັຄງົຈະສບື 

ຕ່ໍເປັນການຕອບ ໂຕທ້ີ່ ເໝາະສມົຕໍ່ ກບັຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງການກະທບົຈາກພາຍນອກ. 

• ໃນຂອດນະໂຍບາຍເງນິຕາເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ປີ 2016, ເງນິເຟີທ້ີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເງນິຕາສາກນົທີ່ ຮດັ 

ແໜນ້ຂຶນ້ໃນປີ 2017 ຈະເປັນປັດໃຈຈາໍກດັຂອບເຂດສໍາລບັເສດຖະກດິຕ່າງໆໃນພາກພືນ້ທີ່ ຈະໃຊນ້ະໂຍບາຍ 

ເງນິຕາແບບຜ່ອນຄາຍເພື່ ອກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ. ເສດຖະກດິທີ່ ມກີານສະສມົຄວາມບອບບາງ 

ທາງການເງນິດວ້ຍການເຕບີໂຕທີ່ ສູງຂອງສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດຈະປະເຊີນສະພາບທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກໃນການ 

ຮກັສານະໂຍບາຍເງນິຕາແບບຜ່ອນຄາຍເພື່ ອກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິກບັການຮກັສາສະຖຽນລະພາບ 

ທາງການເງນິ. 

• ນະໂຍບາຍການເງນິອາດຈະມບີດົບາດທີ່ ສໍາຄນັຍິ່ ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າໃນການຮອງຮບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະກະທບົຕ່ໍ 

ລະບບົເສດຖະກດິ ເຖງິວ່າໂດຍລວມແລວ້ຂອບເຂດໃນການດດັສມົນະໂຍບາຍການເງນິເຫນັວ່າແຄບລງົ, ແລະ 

ໃນບາງເສດຖະກດິແມ່ນຖກືຈາໍກດັຈາກກດົລະບຽບການເງນິ. ບນັດາເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ທີ່ ມໜີີພ້າກລດັໃນ 

ລະດບັຕ່ໍາ ແລະ ຖານະການເງນິຕ່າງປະເທດທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແມ່ນສາມາດພຈິາລະນາການຮກັສາຄວາມໄວຂອງການ 

ຂະຫຍາຍຕວົທາງການເງນິໃນຮູບການເພີ່ ມການໃຊຈ່້າຍໃນເສດຖະກດິໃຫຢູ່້ໃນລະດບັປານກາງ. ສ່ວນບນັດາເສດ 

ຖະກດິທີ່ ໄດເ້ອື່ ອຍອງີໃສ່ການສະໜອງທນຶຈາກຕ່າງປະເທດທງັສໍາລບັບນັຊີປົກກະຕ ິແລະ ດຸນການເງນິ (“ການ 

ຂາດດຸນແຝດ”) ອາດຈະປະເຊນີຂໍຈ້າໍກດັໃນການສະໜອງທນຶທີ່ ຮດັແໜນ້ຍິ່ ງຂຶນ້ເມື່ ອພະຍາຍາມຂະຫຍາຍນະ 

ໂຍບາຍການເງນິ.  

• ໃນແວດລອ້ມສາກນົທີ່ ບໍ່ ແນ່ນອນຄປືະຈບຸນັ, ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ 

ແລະ ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບ, ການຈດັບູລມິະສດິສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິຖເືປັນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນທີ່ ຜູສ້າ້ງ 

ນະໂຍບາຍຄວນດໍາເນນີການ. ດວ້ຍຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍໃນລະດບັພາກພືນ້ອາດຈະພ ິ

ຈາລະນາປັບມາດຕະການນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກແບບມເີປົ້າໝາຍຄນືໃໝ່ ເພື່ ອຮກັສາສະຖຽນລະພາບ 

ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ. ເມື່ ອພຈິາລະນາຈາກຂໍຈ້າໍກດັຂອງນະໂຍບາຍຄູມ້ 

ຄອງຄວາມຕອ້ງການໃນໄລຍະສັນ້, ຈ ິ່ ງເປັນເລື່ ອງຈາໍເປັນຮບີດ່ວນສໍາລບັຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວາ 

ລະການປັບປຸງປະຕຮູິບທາງໂຄງສາ້ງ.  
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ຫວົຂໍກ້ານສກຶສາ: ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 20 ປີ ຫຼງັວກິດິການເງນິອາຊ ີ(AFC) 

ປີ 2017 ໄດຄ້ບົຮອບ 20 ປີ ຫຼງັເກດີວກິດິການເງນິອາຊ ີ (AFC) ເຊິ່ ງເປັນເຫດການສໍາຄນັທາງປະຫວດັສາດ 

ຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ທີ່ໄດກ້າໍນດົບນັດາພືນ້ຖານຕ່າງໆ, ເສັນ້ທາງການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊື່ ອມ 

ໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ກໍ່ ຄບືນັດາທດັສະນະຂອງຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ມຕີໍ່ ການຄຸມ້ຄອງວກິດິ ແລະ ການແກໄ້ຂວກິດິ. 

ເວົາ້ສະເພາະ, AFC ໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັຄວາມຈາໍເປັນຮບີດ່ວນທີ່ ຕອ້ງມກີານຮ່ວມມດືາ້ນການເງນິລະດບັພາກພືນ້ ໃນ 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂວກິດິເຊິ່ ງເປັນຜນົນໍາໄປສູ່ການມຂີໍລ້ິເລີ່ ມຊຽງໃໝ່ພາຍໃຕຂ້ະບວນການການເງນິອາ 

ຊຽນ+3, ຂໍລ້ເິລີ່ ມດັ່ ງກ່າວຕ່ໍມາຖກືສບືຕ່ໍຜນັຂະຫຍາຍເປັນສນັຍາຂໍລ້ເິລີ່ ມຊຽງ ໃໝ່ພາຍໃຕ ້ການຮ່ວມມຫືຼາຍຝ່າຍ 

(CMIM), ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງການ AMRO ໃນຖານະເປັນຫອ້ງການເອກະລາດທີ່ ຕດິຕາມເຝົາ້ລະວງັເສດ 

ຖະກດິມະຫາພາກທີ່ ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ CMIM. 

 

• ທດົສະວດັທໍາອດິຫຼງັ AFC (1997-2006) ແມ່ນໄລຍະຂອງການສງັລວມເສດຖະກດິພາຍຫຼງັທີ່ ຖກືກະ 

ທບົ ໃນທາງລບົຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ແລະ ເປັນໄລຍະການສາ້ງຄນືບນັດາພືນ້ຖານຕ່າງໆສໍາລບັການເຕບີໂຕທາງເສດ 

ຖະກດິ. ເສັນ້ທາງຟືນ້ຕວົເປັນປັດໃຈຈາໍເປັນເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານດດັປັບນະໂຍບາຍທີ່ ເປັນພືນ້ຖານ ແລະ ເຈບັ 

ປວດຕ່ໍລະບອບອດັຕາແລກປ່ຽນ, ມກີານປັບປຸງປະຕຮູິບຂະແໜງວສິາຫະກດິ ແລະ ຂະແໜງການເງນິ, ການ 

ສງັລວມການເງນິ, ແລະ ການປັບປຸງປະຕຮູິບຕ່າງໆ ໃນລະບຽບການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກໃຫມ້ຄີວາມຮອບຄອບ 

ຍິ່ ງຂຶນ້. ບນັດາການດດັປັບດາ້ນນະໂຍບາຍເຫຼົ່ ານີໄ້ດເ້ຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິທີ່ ຖືກກະທບົຈາກວກິດິໃນຍຸກນັນ້ 

ສາມາດສາ້ງຄນືບນັດາພືນ້ຖານສໍາລບັການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິໂດຍມກີານສົ່ ງອອກເປັນປັດໃຈຂັບເຄື່ ອນ 

ການຟືນ້ຕວົທາງເສດຖະກດິ.  

 

• ການສບືຕ່ໍເປີດກວາ້ງຂອງພາກພືນ້ທີ່ ມຕີໍ່ ການຄາ້, FDI ແລະ ກະແສໄຫຼເຂົາ້ຂອງທນຶຫຼງັໄລຍະເກດີ AFC 

ໄດເ້ຮດັໃຫບ້ນັດາເສດຖະກດິຕ່າງໆ (ໂດຍສະເພາະເສດຖະກດິທີ່ ກໍາລງັພດັທະນາໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ) ສາມາດ 

ໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ທີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ້ ແລະ ບດົບາດໃໝ່ຂອງ ສປ. ຈນີ ໃນການ 

ຄາ້ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ FDI ໃນທດົສະວດັຖດັມາຫຼງັເກດີວກິດິການເງນິສາກນົ (GFC) ເຖິງວ່າແຮງຜກັດນັ 

ຂອງເສດຖະກດິທີ່ ເກດີຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກຂອງສາກນົໝດົແຮງສົ່ ງຢ່າງກະທນັຫນັໃນບນັດາເສດ 

ຖະກດິທີ່ ພດັທະນາແລວ້ເຊັ່ ນ: ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ເສດຖະກດິທີ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ. ພອ້ມນັນ້, ຍງັເຫນັວ່າ: 

ກະແສທນຶທາງການເງນິພາຍໃນພາກພືນ້ເພີ່ ມຂຶນ້ໂດຍຍີ່ ປຸ່ນຍງັສບືຕ່ໍບົດບາດຂອງຕນົໃນຖານະເປັນຜູປ່້ອຍກູ ້

ແລະ ຜູລ້ງົທນຶຫຼກັໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3. 

 

• ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງກະແສທນຶທາງດາ້ນການເງນິມຂີຶນ້ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂມກີານກະຕຸນ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກ 

ນະໂຍບາຍເງນິຕາຂອງປະເທດສະຫະລດັ ແລະ ເສດຖະກດິທີ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ ເຊິ່ ງໄດຊ່້ວຍຜ່ອນຜນັການປັບສມົ 
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ດຸນຄນືຂອງການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຈາກທີ່ ຖກືຂບັເຄື່ ອນໂດຍການສົ່ ງອອກ ໄປສູ່ 

ການຂບັເຄື່ ອນໂດຍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກະແສໄຫຼເຂົາ້ມາຫຼາຍ ແລະ ລະດບັການໄຫຼເຂົາ້ 

ທີ່ ຍງັຄືເກົ່ າໄດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີມຄີວາມບອບບາງທາງການເງນິໃນບັນດາເສດຖະກດິທີ່ ຮບັການໄຫຼເຂົາ້ມາຂອງທນຶ 

ເຫຼ ົ່ ານັນ້, ເພີ່ ມລະດບັຄວາມຜນັຜວນ ໃນຕະຫາຼດການເງນິ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງນະໂຍບາຍເງນິຕາມຄີວາມ 

ສະຫຼບັຊບັຊອ້ນຫາຼຍຂຶນ້. ເພື່ ອບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງດາ້ນສະຖຽນລະພາບການເງນິ ໃນຂະນະທີ່ ສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັຜນົ 

ປະໂຫຍດຈາກການໄຫເຼຂົາ້ມາຂອງທນຶ, ສງັເກດເຫນັໄດວ່້າຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍຢູ່ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ໄດເ້ປັນເຈົາ້ 

ການຮ່ວມກບັພາກພືນ້ອື່ ນໆໃນໂລກໃນການວາງມາດຕະການຮກັສາສະຖຽນລະພາບມະຫາພາກ. 

 

• ພາຍໃຕສ້ະພາບສາກນົທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນໃນປະຈບຸນັ, AFC ຍງັສືບຕ່ໍສະໜອງບດົຮຽນທີ່ ມຄຸີນຄ່າຫຼາຍຢ່າງໃຫຜູ້ ້

ສາ້ງນະໂຍບາຍ. ບດົຮຽນທາໍອດິ, AFC ເນັນ້ນະໂຍບາຍໃສ່ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ເກດີຈາກຕະຫາຼດການເງນິ ແລະ 

ການໄຫອຼອກຂອງທນຶ. ບດົຮຽນທສີອງ, AFC ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັຄວາມໄວ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລາມໃນ

ພາກພືນ້. ບດົຮຽນທສີາມ, AFC ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັຄວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງມຂີອບນະໂຍບາຍພາຍໃນທີ່ ຢືດຢຸ່ນ ແລະ 

ຕອບສະໜອງໄດດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງມກີານຮ່ວມມທືາງການເງນິທີ່ ກວາ້ງຂວາງຂຶນ້ກວ່າ 

ເກົ່ າໃນພາກພືນ້ເພື່ ອຮບັມກືບັການກະທບົຈາກພາຍນອກ.  

 

• ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນດາ້ນນະໂຍບາຍໃນລະດບັສາກນົທີ່ ມຢູ່ີປະຈບຸນັເຊິ່ ງອາດຈະລວມເອາົຄວາມບ່ໍແນ່ນອນຈາກ 

ເຫດການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນດາ້ນເສດຖະກດິຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ສ້າ້ງນະໂຍບາຍຕອ້ງຮກັສາວໄິນດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຕອບ 

ສະໜອງຢ່າງຢືດຢຸ ນຕ່ໍແວດລອ້ມສາກນົທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ, ປະສານງານລະຫວ່າງອງົການສາ້ງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 

ຂອງລດັຖະບານ, ແລະ ຮບັປະກນັເຈດຈາໍນງົທາງນະໂຍບາຍວ່າໄດຮ້ບັການສື່ ສານເປັນຢ່າງດີສູ່ຕະຫຼາດ. ນອກ 

ຈາກສິ່ ງທາ້ທາຍໃນໄລຍະສັນ້ແລວ້, ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຍງັປະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍດາ້ນໂຄງສາ້ງທີ່ ເປັນບນັຫາ 

ຕົນ້ຕໍທີ່ ຈາໍກດັການເຕບີໂຕ ບໍ່ ສະເພາະແຕ່ໃນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ ແຕ່ຍງັລວມເຖງິທນຶມະນຸດ 

ທີ່  ນບັມືນ້ບັເຫນັໄດແ້ຈງ້ໃນແວດລອ້ມທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຊາ້ລງົ. ການເລັ່ ງລດັການປັບປຸງ 

ປະຕຮູິບທາງໂຄງສາ້ງເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມບໍ່ ມປີະສດິທພິາບໂດຍກງົໄດກ້າຍເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນອນັຮບີດ່ວນ. 

 

• ບດົບາດຂອງຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງການເງນິໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ເຊັ່ ນ: CMIM ໃນການເພີ່ ມ 

ກອບປອ້ງກນັຂອງເສດຖະກດິໃດໜຶ່ ງເພື່ ອຮບັມກືບັການກະທບົຈາກພາຍນອກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການແຜ່

ລາມຂອງການກະທບົໄດກ້າຍເປັນສິ່ ງສໍາຄນັຍິ່ ງຂຶນ້ໃນແວດລອ້ມສາກນົປະຈບຸນັ. ການຍດຶໝັນ້ຂອງຜູສ້າ້ງນະ 

ໂຍບາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະຂອງເຂາົເຈົາ້ທີ່ ມຕ່ໍີ ການຮ່ວມມດືາ້ນການເງນິລະດັບພາກພືນ້ຈະຊ່ວຍ 

ຄໍາ້ຢັນຄວາມຄາດຫວງັຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສະໜອງພືນ້ຖານທາງນະໂຍບາຍທີ່ ໜກັແໜນ້ສໍາລບັການເຕບີໂຕ 

ແລະ ການພດັທະນາທາງເສດຖະກດິທີ່ ຕ່ໍເນື່ ອງຂອງພາກພືນ້.  

 


