
 
 
 

ບດົຖະແຫງຼຂ່າວ 

 

 

ເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຍງັຄງົເຂັມ້ແຂງໂດຍເຕບີໂຕທີ່  5,2 ສ່ວນຮອ້ຍ ທ່າມກາງຄວາມບ່ໍ

ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກດິໂລກ 

 

ພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວຄວນຈດັບູລມິະສດິສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິໄປພອ້ມກນັກບັຄວາມພະຍາຍາມກະຕຸນ້ການ

ເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ 

 

ໂຢໂກໂຮມາ, ປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ, 4 ພດຶສະພາ 2017 –ບດົລາຍງານເສດຖະກດິໂດຍຫອ້ງການຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິມະຫາ

ພາກປະຈາໍພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 (AMRO) ທີ່ ເຜຍີແຜ່ ໃນມືນ້ ີ ້ ມເີນືອ້ໃນສໍາຄນັບາງຕອນກ່າວວ່າ: ເສດຖະກດິຂອງ

ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຄາດວ່າ: ຈະເຕບີໂຕທີ່  5,2 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2017 ໂດຍເງນິເຟີແ້ມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຄວບຄຸມໄດ ້

ເຖງິວ່າຍງັມຄີວາມບ່ໍແນ່ນອນຂອງເສດຖະກດິໂລກຢູ່ກໍ່ ຕາມ. 

 

ບດົລາຍງານການຕດິຕາມເຝົ້າລະວງັເສດຖະກດິພາກພືນ້ປະຈາໍປີຂອງຫອ້ງການ AMRO ທີ່ ມຊີື່ ວ່າ: ບດົລາຍງານ

ເສດຖະກດິພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 (ຫຼ ືAREO) ປະຈາໍປີ 2017 ໄດປ້ະເມນີເບິ່ ງພາບລວມເສດຖະກດິພາກພືນ້ ແລະ 

ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເງນິໃນ 10 ປະເທດສາມະຊກິອາຊຽນ, ສປ.ຈນີ (ລວມທງັຮງົກງົ), ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ        

ສ. ເກາົຫຼ.ີ ໃນສະບບັປະຖມົມະເລກີ , ບດົລາຍງານຍງັໄດລ້ວມເອາົຜນົການສກຶສາພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ:້ ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 

20 ປີ ຫຼງັວກິດິການເງນິອາຊ ີ(AFC). 

 

ອງີຕາມບດົລາຍງານດ່ງັກ່າວ, ການເຕບີໂຕຂອງສອງເສດຖະກດິໃຫຍ່ສຸດໃນພາກພືນ້ຄ:ື ສປ.ຈນີ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ຍງັຄງົຈະ

ມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍງັຄງົຈະເປັນຕວົຄໍາ້ຢັນການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິທີ່ ຕ່ໍເນື່ ອງພາຍໃນພາກ

ພືນ້. ໃນກຸ່ມປະເທດຕະຫຼາດໃໝ່ໃນພາກພືນ້ຄ:ື ສ. ເກາົຫຼ,ີ ອາຊຽນ-5 (ມະເລເຊຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ຟີລບິປິນ, ສງິກະ

ໂປ ແລະ ໄທ) ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ ຍງັຄງົຈະມເີສດຖະກດິເຂັມ້ແຂງເຖງິວ່າຈະຍງັມກີານຜນັຜວນໃນບນັດາ

ຕະຫຼາດການເງນິສາກນົຢູ່ກໍ່ ຕາມ ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມປະເທດເສດຖະກດິກາໍລງັພດັທະນາຂອງອາຊຽນຄ:ື ກໍາປູເຈຍ, ສປປ 

ລາວ, ແລະ ມຽນມາ ຍງັຄງົຈະມເີສດຖະກດິສບືຕ່ໍເຕບີໂຕ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກ

ພືນ້. 

 

 



ດຣ. ໂຮອກີໍ (Dr. Hoe Ee Khor), ຫວົໜາ້ນກັເສດຖະກດິຂອງຫອ້ງການ AMRO ກ່າວວ່າ: “ເປັນທີ່ ໜາ້ຍນິດທີີ່

ເຫນັພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຍງັຄງົມເີສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງກາ້ວເຂົາ້ສູ່ປີ 2017,” ໂດຍທ່ານຍງັໄດກ່້າວຕື່ ມອກີວ່າ: “ພາຍ

ໃຕແ້ວດລອ້ມເສດຖະກດິໂລກໃນປະຈບຸນັ, ພາກພືນ້ດ່ງັກ່າວຄວນຈດັບູລມິະສດິສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເງນິໄປ

ພອ້ມກບັຄວາມພະຍາຍາມກະຕຸ ນການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິດວ້ຍເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ເໝາະສມົ ເຊິ່ ງລວມ

ທງັມາດຕະການທາງນະໂຍບາຍເພື່ ອຈາໍກດັຄວາມສ່ຽງຕ່ໍລະບບົການເງນິ ແລະ ສບືຕ່ໍການປັບປຸງປະຕຮູິບທາງໂຄງສາ້ງ.” 

 

ບດົລາຍງານໄດວ້ເິຄາະຈງັຫວະການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ບນັດາຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະສ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພາກພືນ້ໃນປີ 

2017. ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຫຼກັໆແລວ້ຍງັຈະສບືຕ່ໍຖກືຂບັເຄື່ ອນໂດຍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ໃນຂະນະທີ່

ເສດຖະກດິຂອງແຕ່ລະປະເທດສາມະຊກິສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ ອມໂຍງພາກພືນ້ດາ້ນການຄາ້ ແລະ

ການລງົທນຶ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ພາບລວມເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ທີ່ ຄາດຄະເນໄວອ້າດຈະຖກືບດົບງັຈາກຄວາມບ່ໍ

ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກດິໂລກເຊິ່ ງລວມທງັສະພາບການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລດັທກິານປົກປອ້ງທາງການຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການ

ເງນິສາກນົທີ່ ບບີຮດັເພີ່ ມຂຶນ້, ແລະ ບນັຫາເງນິເຟີທ້ີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ້ໃນລະດບັສາກນົ. ເມື່ ອທຽບໃສ່ປີ 2016 ແລວ້ເຫນັວ່າ: 

ຂອບເຂດໃນການດດັສມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງນິໃນປີນີ ້ໂດຍລວມແລວ້ມຂີອບເຂດທີ່ ແຄບລງົ, 

ກອບປອ້ງກນັໃນສ່ວນຄງັແຮສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຍງັຄງົຢູ່ໃນລະດບັສູງ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງເກດີກະແສໄຫຼອອກຂອງ

ທນຶຈາກພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວກໍ່ ມສູີງ ທ່າມກາງຄວາມບ່ໍແນ່ນອນດາ້ນນະໂຍບາຍໃນທົ່ ວໂລກ.  

 

ນອກຈາກພາບລວມເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ແລວ້, ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ຍງັໄດເ້ກບັກໍາບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນ

ໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາ ຫຼງັເກດີວກິດິການເງນິອາຊ ີ(AFC). AFC ເປັນເຫດການສໍາຄນັໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ທີ່ ໄດ ້

ສົ່ ງຜນົຕ່ໍບນັດາພືນ້ຖານຕ່າງໆທີ່ ຕາມມາ, ເສັນ້ທາງການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ 

ກໍ່ ຄບືນັດາທດັສະນະຂອງຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ມຕ່ໍີການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວກິດິ ແລະ ການແກໄ້ຂວກິດິ. ເວົາ້ສະເພາະ, 

AFC ໄດສ້ະໜອງພືນ້ຖານໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ+3 ເຕົາ້ໂຮມເປັນກອ້ນກໍາລງັດຽວ ເພື່ ອສາ້ງຕາໜ່າງຄວາມ

ປອດໄພລະດບັພາກພືນ້ທີ່ ຄໍາ້ຢັນດວ້ຍການປັບປຸງການຕດິຕາມເຝົາ້ລະວງັເສດຖະກດິມະຫາພາກ.  

 

ໃນທດົສະວດັທໍາອດິຫຼງັຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ຮຸນແຮງຈາກ AFC, ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ກະແສໄຫຼ

ເຂົາ້ຂອງທນຶສູ່ບນັດາເສດຖະກດິທີ່ ຖກືກະທບົຈາກວກິດິດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າ: ຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜນົສະທອ້ນທີ່ ເກດີ

ຕາມມາມຄີ:ື ເພື່ ອທີ່ ຈະສາ້ງກນັຊນົຈາກການຖກືກະທບົ ແລະ ພືນ້ຖານເພື່ ອການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຄນືໃໝ່, 

ບນັດາເສດຖະກດິທີ່ ຖືກກະທບົຈາກວກິດິການເງນິອາຊີ ຈ ິ່ ງຕອ້ງດໍາເນນີການດດັປັບທາງດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ເປັນ

ພືນ້ຖານ ແລະ ສໍາຄນັ ໃນນັນ້ລວມເອາົລະບອບອດັຕາແລກປ່ຽນແບບຢືດຢຸ ນຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ການຮດັກຸມທາງການ

ເງນິ, ແລະ ການປັບປຸງປະຕຮູິບຂະແໜງວສິາຫະກດິ ແລະ ການເງນິ. 

 

ບນັດາການດດັປັບດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປັບປຸງປະຕຮູິບຕ່າງໆເຫຼົ່ ານັນ້ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫບ້ນັດາພືນ້ຖານ

ທາງເສດຖະກດິຂອງປະເທດສາມະຊກິ ເຊິ່ ງໄດກ້າຍເປັນຜນົເອືອ້ອໍານວຍເຮດັໃຫພ້າກພືນ້ດັ່ ງກ່າວສາມາດຜ່ານຜ່າວກິດິ

ການເງນິສາກນົ (GFC) ໄດ ້ຢ່າງບ່ໍຖກືກະທບົໜກັໂດຍທຽບຖານ. ນອກຈາກນັນ້, ການທີ່ ພາກພືນ້ດ່ງັກ່າວຍງັເປີດ

ກວາ້ງດາ້ນການຄາ້ໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້, ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI), ແລະ ກະແສໄຫຼ



ເຂົາ້ຂອງທນຶ ຈິ່ ງເຮດັໃຫພ້າກພືນ້ດັ່ ງກ່າວຍງັສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ທີ່ ເພີ່ ມສູງ

ຂຶນ້ ແລະ ບດົບາດໃໝ່ຂອງ ສປ.ຈນີ ໃນການກາຍເປັນຖານຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າຂອງໂລກໃນພາກພືນ້. ກະແສຫມູນວຽນ

ທາງການເງນິພາຍໃນພາກພືນ້ເອງກໍ່ ເຫນັວ່າມເີພີ່ ມສູງຂຶນ້ ໂດຍຍີ່ ປຸ່ນຍງັສບືຕ່ໍບດົບາດຂອງຕນົເປັນຜູປ່້ອຍກູ ້ແລະ ຜູ ້

ລງົທນຶລາຍໃຫຍ່ໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3. ເສດຖະກດິຂອງແຕ່ລະປະເທດຍງັໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກກະແສໄຫຼເຂົາ້ມາຂອງ

ທນຶສາກນົຫຼງັເກດີ GFC ເພື່ ອປັບສມົດຸນຄນືບນັດາປັດໃຈຂບັເຄື່ ອນການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຈາກທີ່ ຂບັເຄື່ ອນ

ໂດຍການສົ່ ງອອກໄປສູ່ການຂບັເຄື່ ອນໂດຍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ໃນຂະນະທີ່ ຈາໍກດັທ່າແຮງຜນົກະທບົຕ່ໍສະຖຽນ

ລະພາບທາງການເງນິ ຜ່ານບນັດານະໂຍບາຍຈາໍກດັຄວາມສ່ຽງຕ່ໍລະບບົການເງນິ.  

 

ໃນປີ2017, ເປັນອກີຄັງ້ທີ່ ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຈະຖກືທດົສອບຈາກແວດລອ້ມໃໝ່ຂອງສາກນົ ຄກືານເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງ

ລດັທປົິກປ້ອງທາງການຄາ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເງນິສາກນົທີ່ ຮດັແໜນ້ຍິ່ ງຂຶນ້. ບດົລາຍງານສະບບັນີໄ້ດແ້ນະນໍາໃຫ ້

ປະເທດສາມະຊກິໃນພາກພືນ້ຄວນສາ້ງຂອບນະໂຍບາຍແກໄ້ຂທີ່ ຕອບສະໜອງກບັສະພາບໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີເພື່ ອຮບັມື

ກບັບນັດາທ່າແຮງຜນົກະທບົພາຍນອກ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຕາມມາຕ່າງໆ. ພອ້ມນັນ້, ຍງັໄດມ້ກີານແນະນໍາວ່າ: ຄວນ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປັບປຸງປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງຮບີດ່ວນເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ຈາໍກດັການເຕບີໂຕ ເຊິ່ ງລວມທງັການ

ສະໜອງທນຶໃສ່ຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປັບປຸງຜະລດິຕະພາບແຮງງານ.  

 

ດຣ. ກ ໍກ່າວອກີວ່າ: “ຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ອບນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ ກນັຊນົຂອງບນັດາປະເທດ

ສາມະຊກິແລວ້, ການປັບປຸງການຮ່ວມມທືາງການເງນິລະດບັພາກພືນ້ລະຫວ່າງບນັດາເສດຖະກດິພາຍໃນພາກພືນ້

ອາຊຽນ+3 ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງເສດຖະກດິຂອງບນັດາປະເທດສາມະຊກິຕ່ໍຜນົກະທບົຕ່າງໆ ແລະ 

ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງເຂາົເຈົາ້ສາມາດຮກັສາລະດບັການເຕບີໂຕທີ່ ເຂັມ້ແຂງໂດຍທຽບຖານ.” 

 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຫອ້ງການ AMRO: 

ຫອ້ງການຄົນ້ຄວ້າເສດຖະກດິມະຫາພາກອາຊຽນ+3 (AMRO) ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົລະດບັພາກພືນ້ທີ່ ສາ້ງຕັງ້

ຂຶນ້ເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃນການຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 

ເຊິ່ ງລວມເອາົ 10 ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ສປ.ຈນີ (ລວມທງັຮງົກງົ), ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກາົຫຼ.ີ ຫອ້ງການ AMRO 

ປະຕບິດັພາລະບດົບາດຂອງຕນົດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຕດິຕາມເຝົ້າລະວງັເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ຊ່ວຍສະ

ໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາສາຍພວົພນັຕ່າງໆທາງການເງນິໃນລະດບັພາກພືນ້, ຂໍລ້ເິລີ່ ມຊຽງໃໝ່ພາຍໃຕ ້  

ການຮ່ວມມຫຼືາຍຝ່າຍ (CMIM), ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ ບນັດາປະເທດສາມະຊກິ.  

 

ສນົໃຈຂໍມູ້ນຂ່າວສານເພີ່ ມເຕມີ, ສະເໜຕີດິຕ່ໍ: 

Huong Lan Vu (Ms.), Public Relations Officer, AMRO 

ອເີມວ: vu.lanhuong@amro-asia.org, ມຖື:ື +65 88763598, DID: +65 63239885 

ເວບັໄຊ໋: www.amro-asia.org 


