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ສະຫ ຼຸບບນັຫາພ ື້ນເດັັ່ນ  

 

ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິິ່ງທາ້ທາ້ຍ  

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາ ແລະ ກ າລັງພັດທະນາ ແມ່ນມີການປັບຕ ວດີຂ ື້ນ, ພາຍໃຕ້ລະດັບເງິນ
ເຟີີ້ທີິ່ຄ ງທີິ່. ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີິ່ເຂັື້ມແຂງ ຊ ິ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການກ ດດັນ

ທາງດ້ານລາຄາ, ໂດຍມີການນ າໃຊ້ມາດຕະການກະຕ ້ນງ ບປະມານເພີິ່ມຂ ື້ນໂດຍການຫ ຼຸດອັດຕາພາສີ ແລະ ລາຍຈ່າຍ

ທີິ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂ ື້ນພາຍໃນປີນີື້ ແລະ ໃນອານາຄ ດ. ໃນກ ່ມປະເທດທີິ່ໃຊ້ເງິນເອີໂຣ ຫ   Eurozone, ການຟ ີ້ນໂຕ

ຕາມຮອບວຽນເສດຖະກິດແມ່ນມີຄວາມເຂັື້ມແຂງກ່ອນທີິ່ຄາດການໄວ້, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກທ ລະກິດທີິ່ສູງຂ ື້ນ. ແຕ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ອັງກິດມີການຂະຫຍາຍຕ ວຊ້າ ຍ້ອນ

ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຈາກການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣ ບ (Brexit).  

ການຄ້າໂລກມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງແຂງແຮງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດໂລກ, ບວກກັບແຮງຜັກດັນ 

ຈາກການນ າກັບມາໃຊ້ຄ ນ (recycle) ສານເຄິິ່ງຊັກນ າໄຟຟ້າ (semiconductor) ໃນທ ັ່ວໂລກ, ແລະ ການເພີິ່ມ

ຂ ື້ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ ງທ ນ. ຕ ວຊີື້ວັດຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີເຊັັ່ນ: ການຂາຍສານເຄິິ່ງຊັກນ າໄຟຟ້າ 

(semiconductor) ທ ັ່ວໂລກມີແນວໂນມສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ ເຊິິ່ງເປັນສັນຍານອັນດີໃຫ້ແກ່ການຄ້າໂລກ. ລາຄາ

ສິນຄ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ໂລຫະໜັກ ມີການຟ ີ້ນຕ ວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ ັ່ງອອກ.  

ທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເລີິ່ມມີການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາເພ ິ່ອກັບເຂ ື້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ ແລະ ປັບ

ຂ ື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ, ບວກກັບແຜນການຫ ຼຸດມາດຕະການຜ່ອນຄາຍ (exit strategy) ຂອງທະນະຄານກາງເອີຣ ບ 

(ECB), ສະພາບການເງິນໂລກຈະເຄັັ່ງຕ ງຂ ື້ນ. ບັນຫາພາວະເງິນເຟີີ້ ໄດ້ກັບມາສ້າງຄວາມວິຕ ກກັງວ ນໃນສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ຊ ິ່ງອາດກະຕ ້ນໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບເຄັັ່ງຄັດໄວຂ ື້ນກວ່າເກ ັ່າ. ເຖິງວ່າໃນທ ັ່ວໂລກຈະມີ
ການຂາຍຫ ້ນອອກຈ ານວນໜ ິ່ງ ໃນຊ່ວງຕ ື້ນເດ ອນ ກ ມພາ 2018, ຕະຫ າດເກີດໃໝ່ໃນອາຊຽນ+3 ແມ່ນຍັງສ ບຕ ໍ່
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ມີເງິນທ ນສ ດທິໄຫ ເຂ ື້າມາໃນຕະຫ າດພັນທະບັດຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ. ເນ ິ່ອງຈາກພາກພ ື້ນດັັ່ງກ່າວ ມີເງິນທ ນຈ ານວນ
ມະຫາສານເຂ ື້າມາໃນຕະຫ າດພັນທະບັດ ໃນຊ່ວງ 5 ປີທີິ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍເຫດນັື້ນ ສະພາບເງ ິ່ອນໄຂການເງິນໂລກທີິ່
ເຄັັ່ງຕ ງ ອາດຈະກະຕ ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນກະທ ບຈາກການໄຫ ອອກຂອງເງິນທ ນ ຫ   ຜ ນກະທ ບຈາກການ
ຂາດຄວາມເຊ ິ່ອໝັື້ນຂອງນັກລ ງທ ນຢ່າງກະທັນຫັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.  

ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ ແມ່ນເປັນຜ ນມາຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກ ນທີິ່ເອ ື້ອອ ານວຍ, 

ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີິ່ເພີິ່ມຂ ື້ນ  ແລະ ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງການສ ັ່ງອອກ, ບວກກັບລະດັບອັດຕາເງິນເຟີີ້ທີິ່ຄ ງ

ທີິ່. ເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງການດ າເນີນທ ລະກິດ, ຊ ິ່ງມີຊ່ອງຫວ່າງການຜະລິດ 

ນ້ອຍໃກ້ຄຽງທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕ. ເນ ິ່ອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພາຍນອກເພີິ່ມຂ ື້ນ, ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍ 

ຕ ວໃນພາກພ ື້ນຈະຢູ່ໃນລະດັບ 5%, AMRO ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕຂອງ ພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 

5.4% ໃນປີ 2018 ແລະ 5.2% ໃນປີ 2019. ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງປະເທດ ສປ. ຈີນ ໃນລະດັບ 

6.6% ແລະ ຍີິ່ປ ່ນ ໃນລະດັບ 1.3 % ໃນປີ 2018 . 

ພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ກ າລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໄລຍະສັື້ນ 2 ແບບ ດັັ່ງທີິ່ໄດ້ສະຫ ຼຸບໃນແຜນທີິ່ຄວາມສ່ຽງທ ັ່ວໂລກ 

ຂອງ AMRO ຄ :  

 ພາວະການເງິນຂອງໂລກທີິ່ປັບຕ ວຂ ື້ນໄວກວ່າທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເປັນຜ ນມາຈາກການເພີິ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຂອງ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພ ິ່ອຮັບມ ກັບການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີີ້ພາຍໃນ ທີິ່ອາດຈະ
ສ ັ່ງຜ ນກະທ ບຢ່າງຮ ່ນແຮງຕ ໍ່ຕະຫ າດ ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີການສ ີິ່ສານໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີິ່ຊັດເຈນ. ຜ ນ
ກະທ ບຕ ໍ່ກັບຕະຫ າດການເງິນໃນພາກພ ື້ນຈະມາຈາກການໄຫ ່ອອກຂອງເງິນທ ນ, ຜ ນຕອບແທນຂອງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານສູງຂ ື້ນ, ຕ ື້ນທ ນໃນການກູ້ຢ ມທີິ່ສູງຂ ື້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການຈ່າຍໜີື້ຄ ນ. 

 ຄວາມເຄັັ່ງຕ ງທາງດ້ານການຄ້າໂລກທີິ່ເພີິ່ມຂ ື້ນ ເນ ິ່ອງຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ມີການເພີິ່ມອັດຕາພາສີ

ນ າເຂ ື້າສິນຄ້າຫ າຍລາຍການທີິ່ນ າເຂ ື້າຈາກປະເທດຄູ່ຄ້າຫ ັກ ລວມທັງປະເທດໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຊ ິ່ງ

ອາດຈະສ ັ່ງຜ ນຕ ໍ່ການສ ັ່ງອອກຂອງພາກພ ື້ນ ທີິ່ກ າລັງເຕີບໂຕຢ່າງເຂັື້ມແຂງ. ຜ ນກະທ ບຂອງຄວາມເຄັັ່ງຕ ງ

ທາງດ້ານການຄ້າໂລກຈະເພີິ່ມສູງຂ ື້ນໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໂລກໃນພາກພ ື້ນ. ການນ າໃຊ້ມາດຕະ 

ການຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າຫ ັກ  
ອາດນ າໄປສູ່ການນ າໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານອັດຕາພາສີ ເພ ິ່ອລວມຂ ໍ້ຈ າກັດທາງດ້ານການລ ງທ ນໂດຍ 

ລວມ, ພ້ອມທັງສ ັ່ງຜ ນກະທ ບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ການຄ້າ ແລະ ການລ ງທ ນໂລກຢ່າງຮ້າຍແຮງອີກດ້ວຍ.  

ຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະສັື້ນ ທີິ່ມີໂອກາດເກີດຂ ື້ນໜ້ອຍ ແຕ່ມີຜ ນກະທ ບຢ່າງຮ ນແຮງ (Tail risks) ໄດ້ແກ່ການເພີິ່ມ

ຂ ື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພູມສາດການເມ ອງໃນພາກພ ື້ນ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ G3 ຕ ໍ່າກ່ວາທີິ່ຄາດ

ຄະເນໄວ້ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງອ ິ່ນໆໃນການປົກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ຄວາມສ່ຽງຈາກການຊະລ ໂຕຂອງການເຕີບ
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ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປ. ຈີນ ທີິ່ຕ ໍ່າກ່ວາທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້ ໄດ້ຖ ກປະເມີນວ່າຈະບ ໍ່ເກີດຂ ື້ນໃນໄລຍະອັນໃກ້ນີື້. 

ນອກນີື້, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກປັດໄຈອ ິ່ນໆທີິ່ນອກເໜ ອຈາກດ້ານເສດຖະກິດເຊັັ່ນ: ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
ແລະ ໄພທ າມະຊາດ, ແລະ ການກ ໍ່ອາດຊະຍາກ າທາງດ້ານເຄ ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ. 

ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກທີິ່ເພີິ່ມຂ ື້ນ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພາກພ ື້ນສ້າງສິິ່ງປ້ອງກັນ ເພ ິ່ອຕ້ານຜ ນກະທ ບຈາກພາຍ
ນອກ. ພິຈາລະນາ ລະດັບຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກລ ງທ ນຕ່າງປະເທດໃນຕະຫ າດການເງິນພາຍ

ໃນປະເທດພາກພ ື້ນ, ການປັບລ ງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຊັບສິນທີິ່ເປັນສະກ ນເງິນຕາທ້ອງຖິິ່ນຂອງຜູ້ຖ ຫ ້ນຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ໃນສະຖານະການຄວາມສ່ຽງຈາກການໄຫ ອອກຂອງເງິນທ ນ (risk-off) ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກ ດດັນດ້ານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນພາກພ ື້ນໄດ້ມີ

ຄວາມຍ ດຍ ່ນສູງຂ ື້ນໃນຊຼຸມປີທີິ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ມີບ ດບາດສ າຄັນໃນການຮອງຮັບຜ ນກະທ ບພາຍນອກ.  ເມ ິ່ອມີ
ການແຊກແຊງໃນການບ ລິຫານຈັດການຢ່າງຖ ກຕ້ອງຈາກທາງການ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບໃຫ້ເຂ ື້າກັບແຮງກະ 
ທ ບຈາກພາຍນອກ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ເສດຖະກິດທີິ່ແທ້ຈິງທີິ່ສາມາດຄ ້ມຄອງໄດ້. 

ຜູ້ກ ານ ດນະໂຍບາຍຄວນສ ບຕ ໍ່ສ້າງຄວາມຍ ດຢ ່ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍການເງິນ, ເພ ິ່ອ
ຮັບມ ກັບສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂລກທີິ່ເຄັັ່ງຄັດຂ ື້ນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ນະໂຍບາຍທີິ່ມີການປະສ ມປະສານລະຫວ່າງ
ນະໂຍບາຍການເງິນ, ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ອາດຂ ື້ນກັບ
ສະຖານະພາບປະຈ ບັນທາງດ້ານເສດຖະກິດນັື້ນໆ ທີິ່ຢູ່ໃນການດ າເນີນທ ລະກິດ ແລະ ວ ງຈອນສິນເຊ ິ່ອ. 

 ສ າລັບປະເທດທີິ່ເສດຖະກິດຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງວ ງຈອນທ ລະກິດ, ຈະບ ໍ່ມີແຮງກະຕ ້ນສູງຕ ໍ່ຜູ້ກ ານ ດນະໂຍ 

ບາຍໃນການດ າເນີນນະໂຍບາຍກະຕ ້ນທາງດ້ານເງິນຕາ ແລະ ງ ບປະມານເພີິ່ມເຕີມ. ໃນທາງກ ງກັນຂ້າມ, 
ສ າລັບເສດຖະກິດທີິ່ຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງວ ງຈອນທ ລະກິດ ຊ ິ່ງມີສັນຍານຄວາມກ ດດັນ ທາງດ້ານອັດຕາເງິນ
ເຟີີ້ ຫ   ສ້າງຄວາມບ ໍ່ດ ່ນດ່ຽງພາຍນອກ, ຜູ້ກ ານ ດນະໂຍບາຍອາດຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປັບປ ງລະດັບ

ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການກະຕ ້ນງ ບປະມານ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕ ື້ນເຖິງໄລຍະກາງຂອງວ ງຈອນທ ລະ

ກິດ, ແຕ່ເນ ິ່ອງຈາກການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງສິນເຊ ິ່ອໃນຊຼຸມປີທີິ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ກ ານ ດນະໂຍບາຍຄວນກ ານ ດບູລິມະ
ສິດ ໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນໃນອະນາຄ ດອັນໃກ້ນີື້ຕ ໍ່ກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ, ໂດຍມີນະໂຍບາຍການເງິນແບບຮັດກ ມເງິນເປັນພ ື້ນຖານ.  

 ນະໂຍບາຍເງິນຕາທີິ່ຖ ກຈ າກັດໂດຍສະພາບເງ ິ່ອນໄຂຂອງໂລກ, ນະໂຍບາຍການເງິນຈະຕ້ອງເຮັດບ ດບາດ
ສ າຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດລວມບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມກ ດດັນ
ຫ າຍເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ນີື້ແມ່ນຂ ື້ນກັບຄວາມຍ ດຍ ່ນທາງດ້ານງ ບປະມານທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ລະບຽບການ

ທາງດ້ານງ ບປະມານ. 
 ການດ າເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຈະຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖິງຂ ໍ້ຈ າກັດຈາກປະເດັນຄວາມບ ໍ່ໝັື້ນຄ ງຂອງພາຍໃນ 

ແລະ ພາຍນອກເຊັັ່ນ: ການກ ໍ່ໜີື້ສິນ  ແລະ ລະດັບການເອ ິ່ອຍອີງດ້ານການເງິນຈາກພາຍນອກ. ຄວນມີການ

ສ ບຕ ໍ່ການຂັບເຄ ິ່ອນນະໂຍບາຍສ າລັບການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ, ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ. 
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ຄວາມຍ ດຍ ນ່ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທີິ່ມກີານປຽ່ນແປງ 

ສ າລັບປະເດັັນພິເສດໃນບ ດລາຍງາຍສະບັບນີື້ໄດ້ເນັື້ື້ນໃສ່ການຕອບຄ າຖາມທີິ່ວ່າ ພາກພ ື້ນຈະສາມາດຮັກສາຄວາມ 
ຍ ດຍ ່ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ແນວໃດໃນທ່າມກາງການປ່ຽນແປງຂອງໂລກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ 

ເຄ ິ່ອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີລວມທັງສິິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານພູມສັນຖານ. ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 

ໄດ້ດ າເນີນຍ ດທະສາດ " ການຜະລິດເພ ິ່ອການສ ັ່ງອອກ " ໃນຫ າຍທ ດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ເລີິ່ມຈາກປະເທດຍີິ່ປ ່ນ ແລະ 

ສ.ເກ າຫ ,ີ ໄປເຖິງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃຫຍ່ໆ ແລະ ປະຈ ບັນປະເທດກ າລັງພັດທະນາໃນອາຊຽນ ຊ ິ່ງໄດ້ສ້າງແຮງ

ກະຕ ້ນທີິ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ແຮງຂັບເຄ ິ່ອນໃນໂຕ ເພ ິ່ອສ ັ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການຈ້າງງານ, ການຜະລິດ 

ແລະ ຄ່າແຮງງານ. ໂຄງສ້າງຕອ່ງໂສ້ການຜະລິດ, ໂດຍມີ ສປ. ຈີນ ເປັນສູນກາງຂອງຖານການຜະລິດໃນທ ດສະວັດ

ວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຊຼຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນໃນການກະຕ ້ນການສ ັ່ງອອກ ແລະ ເພີິ່ມພູນຜ ນປະໂຫຍດຈາກການ

ລ ງທ ນຕ່າງປະເທດເພ ິ່ອສ ັ່ງອອກເພ ິ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຜະລິດ.  

ຍ ດທະສາດການຜະລິດເພ ິ່ອສ ັ່ງອອກນີື້ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທ ດລອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂດຍການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການ
ປະເມີນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງຂີດຄວາມສາມາດການຜະລິດພາຍໃນ ຊ ິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ປະເທດຫ ຼຸດຜ່ອນການນ າເຂ ື້າວັດຖຼຸດິບເຄີິ່ງສ າເລັດຮູບ. ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ທີິ່ເຮັດໃຫ້ພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 

ໂດຍລວມສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການດ ງດູດການລ ງທ ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນຖານການຜະລິດຂອງພາກພ ື້ນ, 

ຍັງກະຕ ້ນຜ ນກະທ ບຂອງສິິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະສັື້ນ ເຊັັ່ນ ການປົກປ້ອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທັງໝ ດ. ການສ້າງ

ຄວາມສ ມດ ນ ຕ ໍ່ຜ ນກະທ ບເຫ  ັ່ານີື້ຕ້ອງໄດ້ເພີິ່ມຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນສ ດທ້າຍຢູ່ໃນພາກພ ື້ນ ເພ ິ່ອຮອງຮັບການສ ັ່ງ

ອອກຂອງພາກພ ື້ນທີິ່ເພີິ່ມຂ ື້ນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃນການປົກປ້ອງຜ ນກະທ ບຈາກພາຍນອກໄດ້. 

ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນເປັນດາບສອງຄ ມ ໃນການກະຕ ້ນການເຕີບໂຕການຜະລິດເພ ິ່ອສ ັ່ງອອກ. ອີກ
ປະການໜ ິ່ງ, ການຜະລິດທີິ່ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບ ບອັດຕະໂນມັດ ຊ ິ່ງຈະຫ ຼຸດໂອກາດໃນການສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ. ກ ລະນີສ ກສາຂະແໜງການຜະລິດລ ດຍ ນ ແລະ ແຜ່ນແຜ, ເສ ື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ ພາຍ
ໃນພາກພ ື້ນແມ່ນມີຄວາມພ ື້ນເດັັ່ນ ຊ ິ່ງບັນດາປະເທດທີິ່ຂາດການພັດທະນາລະດັບສີມ ແຮງງານ ແລະ ຂາດຄວາມ
ສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການຮັກສາລະດັບການເຕີບໂຕ 
ແລະ ຄວາມຍ ິ່ດຍ ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  

ອີກດ້ານໜ ິ່ງ, ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຍ ກລະດັບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຂະແໜງການບ ລິການ ທີິ່ເປັນທ່າແຮງໃໝ່ໃນການ
ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານ. ໃນຂະນະທີິ່ຂະແໜງການບ ລິການ ເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນ
ວ່າ ມີການຜະລິດຕ ໍ່າ ແລະ ການຈ້າງງານລາຍໄດ້ຕ ໍ່າ ຊ ິ່ງກ ໍ່ບ ໍ່ສະເໝີໄປຖ້າຫາກມີການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ເໝາະສ ມ
ເຂ ື້າໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ. ເຕັກໂນໂລຊີ ສາມາດປ່ຽນແປງຮູບແບບການບ ລິການໄດໂ້ດຍການໃຫ້ບ ລິການຂ້າມ
ແດນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ, ຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ໃນບາງກ ລະນີສ ກສາຂັື້ນຕອນການຈັດຈ້າງພາຍ
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ນອກຂອງທ ລະກິດ. ເຕັກໂນໂລຊີຍັງປ່ຽນແປງຮູບແບບສິນຄ້າການບ ລິການ ແລະ ຮູບແບບການຊ ື້-ຂາຍບ ລິການ, 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການກ ານ ດການບ ລິການທີິ່ເປັນທີິ່ຕ້ອງການໃນຕະຫ າດ, ຕະຫ ອດທັງການນ າໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເພ ິ່ອໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບ ລິການລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂ ື້ນ ແລະ ລາຄາຖ ກລ ງ. ຄ ກັນກັບການຄ້າສິນຄ້າ, 
ການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການບ ລິການເຊັັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເປັນສິິ່ງຂັບເຄ ິ່ອນການເຕີບ
ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້.  
 

ເພ ິ່ອຮັບປະກັນຜ ນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂະແໜງການບ ລິການ, ແລະ 
ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມຍ ດຍ ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທັງໃນພາກພ ື້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕັື້ງໃຈ ແລະ ລ ງມ ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ສ າລັບແຕ່ລະປະເທດໃນອາຊຽນ+3, ເນ ິ່ອງຈາກມີຄວາມທ້າທາຍຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ

ການຄ້າ, ການຜະລິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄ າແນະນ າທີິ່ສ າຄັນແມ່ນການສ້າງຄວາມຍ ນຍ ງຜ່ານ ການເພີິ່ມກ າລັງຂັບ

ເຄ ິ່ອນການເຕີບໂຕ, ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຂະແຫນງການບ ລິການ. ສ າລັບອາຊຽນ+3, ຄ າແນະນ າທີິ່ສ າ
ຄັນແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ເຊ ິ່ອມໂຍງພາຍໃນພາກພ ື້ນເພ ິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂັື້ນສ ດທ້າຍທີິ່ເພີິ່ມຂ ື້ນ. ໃນຂະນະທີິ່ ພາກພ ື້ນຍັງເປີດກວ້າງທາງການຄ້າ ແລະ ການລ ງທ ນຈາກພາຍນອກ

, ການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນຈະຊ່ວຍປັບປ ງຄວາມຍ ດຍ ່ນຂອງພາກພ ື້ນທັງໝ ດໃນການຮັບ

ມ ກັບຜ ນກະທ ບພາຍນອກເຊັັ່ນ: ການປົກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີິ່ອ ດ ມບູນ ແລະ ຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຂອງການພັດທະນາພາຍໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ແມ່ນພ ື້ນຖານສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນພາກພ ື້ນ. 
 ການປັບປ ງການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ໂດຍຜ່ານການລ ງທ ນດ້ານພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ໄປ 

ພ້ອມໆກັບນະໂຍບາຍເພ ິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ສາມາດເພີິ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ການ

ຜະລິດໃນພາກພ ື້ນ, ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ພາກພ ື້ນສາມາດແຂ່ງຂັນທາງ

ດ້ານການຜະລິດເພ ິ່ອການສ ັ່ງອອກ. ສ າລັບການເຊ ິ່ອມໂຍງທາງດ້ານຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ການຫ ຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ໃນການນ າເຂ ື້າປັດໄຈການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການສ ັ່ງເສີມການສ ັ່ງອອກ ແລະ ການສ້າງເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດໃນພາກພ ື້ນ ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກການນ າເຂ ື້າປັດໄຈການຜະລິດເພ ິ່ອປ ງແຕ່ງສິນຄ້າສ ັ່ງ
ອອກ. 

 ການພັດທະນາຂະແໜງການບ ລິການທີິ່ເຂັື້ມແຂງຈະຕ້ອງມີການກ ານ ດນະໂຍບາຍທີິ່ຊັດເຈນ, ໂດຍເລີິ່ມຈາກ 
ການທ ບທວນຄ ນນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີິ່ອາດຈະມີຜ ນເສຍຕ ໍ່ຂະແໜງການບ ລິການ ທີິ່ຕິດພັນກັບການສ ັ່ງເສີມ
ຂະແໜງການຜະລິດ. ການເປີດເສລີຂະແໜງການບ ລິການ ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດຈະຊ່ວຍປັບ 

ປ ງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ການເປີດເສລີ ຊ ິ່ງມີຜ ນຕ ໍ່ກັບຜ ນປະ 

ໂຫຍດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ. 
 ເນ ິ່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ສີມ ແຮງງານແມ່ນມີການເຊ ິ່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ສິດ ກັບພາກສ່ວນທີິ່ມີມູນ

ຄ່າເພີິ່ມສູງສ ດຂອງຂະແຫນງການບ ລິການ, ການເພີິ່ມພູນການນ າໃຊ້ບ ກຄະລາກອນທີິ່ມີຢູ່ໃນພາກພ ື້ນອາ 

ຊຽນ+3 ໂດຍມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດຄ ນເຂ ື້າເມ ອງ 

ຈະເປັນແນວທາງທີິ່ເໝາະສ ມ. ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ເກີດຂ ື້ນຈາກການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ ອັດຕະ 
ໂນມັດແທນການຈ້າງງານທີິ່ບ ໍ່ມີທັກສະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍປະສ ມປະ 
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ສານທີິ່ຄວບຄ ມລວມທັງການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ, ນະໂຍບາຍດ້ານການກວດຄ ນເຂ ື້າເມ ອງເພ ິ່ອສ ັ່ງເສີມ

ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານທີິ່ມີທັກສະໃນທ ັ່ວອາຊຽນ+3, ແລະ ນະໂຍບາຍການສ ກສາ. 

 
 ຄ າສະຫງວນສິດ: ລາຍງານສະບັບພາສາລາວເບ ື້ອງຕ ື້ນນີື້ ແປມາຈາກຕ ື້ນສະບັບທີິ່ເປັນພາສາອັງກິດ         
( http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018 ). ເຖິງແມ່ນວ່າ

ຂ ໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການແປແລ້ວ, ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຄວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງຕ ື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຕ ື້ນສະບັບພາສາອັງກິດເປັນຫ ັກ. 
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