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ພວກເຮ າຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງແຂງແຮງ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຄວາມສ່ຽງທ ັ່ວໂລກຈະມີແນວໂນ້ມດ້ານລ ບ ແລະ ປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃຫມ່ຈະຕ້ອງຮັບມ ກັບຜ ນກະທ ບຈາກພາຍນອກ
ທີິ່ຮ ນແຮງກວ່າເກ ັ່າ, ການອິິ່ມຕ ວຂອງວ ງຈອນທ ລະກິດໃນກ ່ມປະເທດອ ດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ G3, ການສະລ ໂຕຂອງວ ງ
ຈອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ ງທຶນທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລ ງທຶນ, ແລະ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຈາກຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງທາງ
ການຄ້າທີິ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດຕ ກລ ງໄດ້ ລ້ວນແຕ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຕຂັບເຄ ິ່ອນຕ່າງໆຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກມີທ່າທີຫ ຼຸດລ ງໃນ
ໄລຍະປີ 2019-2020. ສໍາລັບປະເທດເສດຖະກິດທີິ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ອີງໃສ່ການຄ້າຫລາຍນັື້ນ, ຈະໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກ
ການຫ ຼຸດລ ງຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ຢ່າງຊັດເຈນຂ ື້ນ. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ສ່ວນ
ໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພ ື້ນຖານເສດຖະກິດ; ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢ ່ໃນ
ໄລຍະກາງຂອງວ ງຈອນທ ລະກິດ, ເຊິິ່ງການເຕີບໂຕແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວທີິ່ຄາດການໄວ້ ເຊິິ່ງມີຊ່ອງຫວ່າງ
ຜ ນຜະລິດທີິ່ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບເທ ັ່າສ ນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຢ ່ໃນເປ ີ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ ຫ   ໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພ ື້ນທີິ່ໃນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັດແຄບລ ງກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ຜ ້
ກໍານ ດນະໂຍບາຍ ກ ໍ່ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ອ ິ່ນ ແລະ ທຶນທີິ່ໄດ້ສະສ ມເພ ິ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນບັນດາຜ ນກະທ ບຕ່າງໆ 
ແລະ ຈັດການຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນ ທີິ່ເກີດຈາກການພຶິ່ງພາອາໄສດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ. 
 

ບັນດາຕະຫ າດການເງິນ ໄດ້ປະສ ບກັບຄວາມຜັນຜວນອີກຄັື້ງໃນເຄີິ່ງປີຫ ັງຂອງປີ 2018, ເຊິິ່ງຜ ນກະທ ບສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ
ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການຄ້າໂລກ. ການປະສ ມປະສານກັນຂອງຕ ື້ນທຶນການກ ້ຢືມທີິ່ສ ງຂ ື້ນ ແລະ ການແຂງຄ່າຂອງ
ສະກ ນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ສ ັ່ງຜ ນໃຫ້ເກີດມີຄວາມກ ດດັນທາງການເງິນໃນກ ່ມປະເທດຕະຫ າດເກີດໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຢ່າງ
ຍິິ່ງກັບປະເທດທີິ່ມີເສດຖະກິດອ່ອນໄຫວ ເຊິິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເທຂາຍຫ ັກຊັບໃນກ ່ມປະເທດຕະຫ າດເກີິດ   
ໃໝ່ຮ ນແຮງຂຶື້ນ. ສະພາບການເງິນໂລກທີິ່ມີຄວາມກ ດດັນຂຶື້ນສາມາດຮັບຮ ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຢ ່ທະວີບອາຊີ, ໂດຍສະເພາະ 
ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະເທດ ຟິລິບປິນ ເຊິິ່ງພ ບວ່າຕ ື້ນທຶນການກ ້ຢືມຂອງພວກເຂ າສ ງຂ ື້ນຢ່າງຮ ນແຮງ. ການໄຫ ອອກ
ຂອງເງິນທຶນຈາກພາກພ ື້ນດັັ່ງກ່າວຄິດເປັນຈໍານວນເງິນ 6 ຕ ື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງເດ ອນກັນຍາ ຫາ ເດ ອນຕ ລາ ເນ ິ່ອງຈາກ
ບັນດານັກລ ງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ເທຂາຍຮ ້ນຂອງພວກເຂ າອອກ. 
 

ການປັບຄາດໝາຍທີິ່ສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນບັນດາເສດຖະກິດທີິ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ອາດຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມກ ດດັນຕ ໍ່ກັບ
ການໄຫ ອອກຂອງເງິນທຶນ. ໃນຕ ື້ນປີ 2019, ການອ່ອນຕ ວລ ງຂອງຕ ວຊີື້ວັດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງວ່າ
ເສດຖະກິດໂລກຈະສະລ ໂຕລ ງໃນວ ງກວ້າງ (ລວມທັງ ສປ.ຈີນ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫ າດການເງິນມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຫ າຍຂຶື້ນ. 
ນອກຈາກນີື້, ການປ່ຽນທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິກາ (U.S. Fed) ແລະ ທະນາຄານກາງເອີຣ ບ 

(European Central Bank)- ເຊິິ່ງກ່ອນໜ້ານີື້ໄດ້ເລີ ິ່ມມີການດໍາເນີນນະໂຍບາຍການເງິນເພ ິ່ອກັບສ ່ພາວະປ ກກະຕິ 

(Normalization)- ໄດ້ສ ັ່ງຜ ນໃຫ້ຕະຫ າດບ ໍ່ສາມາດບັນລ ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມວິຕ ກກັງວ ນວ່າ
ເສດຖະກິດຈະມິີການສະລ ໂຕ ເຊິິ່ງສ ັ່ງຜ ນໃຫ້ຕະຫ າດການເງິນມີຄວາມຜັນຜວນຫ າຍຂຶື້ນກວ່າເກ ັ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນ
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ອະນາຄ ດຂ້າງໜ້າ ການຜ່ອນຄາຍສະພາບການເງິນທ ັ່ວໂລກຈະສາມາດສະໜັບສະໜ ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ 
ຕາບໃດທີິ່ເຫັນວ່າມີສັນຍານທີິ່ດີໃນການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍ ທີິ່ເໝາະສ ມ ແລະ ບນັດາຕະຫ າດການເງິນບ ໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບ
ຜ ນກະທ ບທີິ່ບ ໍ່ຄາດຄິດຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ. 
 

ພ ື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮ າ ຄາດການວ່າ ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຈະມີການເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າລ ງ
ພຽງເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງປີ 2019-2020 ທຽບໃສ່ປີ 2018, ແຕ່ວ່າທິດທາງການຂະຫຍາຍຕ ວຈະປະເຊີນກັບຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນ
ທີິ່ເພີິ່ມຂຶື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຈະອ່ອນໂຕລ ງກວ່າເກ ັ່າກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າພ ື້ນຖານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ
ພາກພ ື້ນນີື້ຍັງຄ ງມີຄວາມໝັື້ນທ່ຽງ. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພາກພ ື້ນຄາດວ່າຢ ່ທີິ່ 5,1% ໃນຊ່ວງປີ 2019-2020 
(5,3% ໃນປີ 2018) ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຜ ນກະທ ບໄລຍະສັື້ນທີິ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້ຈາກມາດຕະການກີດກັື້ນທາງການຄ້າທີິ່ໄດ້
ດໍາເນີນມາແລ້ວ. ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທ ັ່ວໄປຄາດວ່າຈະຄ ງໂຕຢ ່ທີິ່ປະມານ 2% ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບປີ 2018. ພວກເຮ າໄດ້ປັບປ ງການ
ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ສປ.ຈີນ ຂຶື້ນເປັນ 6,3% ສໍາລັບ ປີ 2019 (ທຽບກັບ 6,2% ໃນ ບ ດລາຍງານຂອງ 
AMRO 2019) ແລະ 6,2% ສ າລັບ ປີ 2020. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດປະເທດຢີີ່ປ ່ນ ຄາດວ່າຈະຍັງຄ ງທີິ່ຢ ່ 0,6% 
ໃນປີງ ບປະມານ 2019 ກ່ອນທີິ່ຈະຫ ຼຸດລ ງເຫ  ອ 0,5% ໃນ ປີງ ບປະມານ 2020. ການຄາດຄະເນຂອງການເຕີບໂຕຂອງພວກ
ເຮ າ ສໍາລັບ ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ ແມ່ນຄ ງຮັກສາຢ ່ທີິ່ 5,1%, ໂດຍຈະປັບໂຕຂ ື້ນເລັກນ້ອຍ ຢ ່ທີິ່ 5,2% ໃນປີ 2020. 
 

ກ ່ມປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພ ື້ນຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຈາກການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງຜ ນກະທ ບທີິ່ເກີດຈາກການສະ
ລ ໂຕຂອງການຄ້າໂລກ. ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນທາງການຄ້າທີິ່ປິີ່ນອ້ອມຍັງຄ ງຢ ່ໃນລະດັບສ ງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການເພີິ່ມຂຶື້ນຂອງ
ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າທີິ່ທະວີຄ ນທີິ່ບ ໍ່ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນລ ງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ ຂອງການ
ເຈລະຈາການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ ແລ້ວກ ໍ່ຕາມ. ຄວາມສ່ຽງຈາກການກີດກັື້ນທາງການຄ້າຈະຖ ກສ ັ່ງ
ຜ່ານມາຍັງພາກພ ື້ນໂດຍຜ່ານການສ ັ່ງອອກ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າທ ັ່ວໂລກ (GVCs) ເຊິິ່ງຜ ນກະທ ບຕ່າງໆອາດສາມາດເພີິ່ມ
ຂຶ ື້ນໄດ້ຈາກຜ ນກະທ ບການສ ັ່ງຜ່ານຮອບທີິ່ 2 ກ ໍ່ຄ  ການສະລ ໂຕຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໂລກ. ກ ່ມປະເທດ
ເສດຖະກິດພາກພ ື້ນທີິ່ມີອັດຕາສ່ວນການສ ັ່ງອອກໄປຍັງ ສປ. ຈີນ ໃນລະດັບສ ງ ແລະ ຢ ່ໃນກ ນໄກຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າທ ັ່ວໂລກ 
ແລະ ພຶິ່ງພາຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບທັງທາງກ ງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເຊິິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ
ຫ າຍໃນໄລຍະສັື້ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິິ່ງ, ເສດຖະກິດທີິ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ພຶິ່ງພາການສ ັ່ງອອກເຊັັ່ນ: ເຂດປ ກຄອງພິເສດ ຮ ງກ ງ, 

ສ. ເກ າຫ ,ີ ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ໃນບາງປະເທດ ໄດ້ແກ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 
 

ສະພາບການທີິ່ບ ໍ່ພຶງປະສ ງຂອງພວກເຮ າ ຄາດການວ່າການຍ ກລະດັບການຕອບໂຕ້ທາງການຄ້າທີິ່ມີຄວາມເຄັັ່ງຕຶງກວ່າເກ ັ່າຈະ
ສ ັ່ງຜ ນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພ ື້ນຂະຫຍາຍຕ ວຫ ຼຸດລ ງ 0,4% ຕໍໍ່າກວ່າຖານ. ໃນສະຖານະການທີິ່ຮ ນ
ແຮງນີື້, ທັງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ ຈະກໍານ ດອັດຕາພາສີ 25% ສໍາລັບການນໍາເຂ ື້າສິ ື້ນຄ້າທັງໝ ດລະຫວ່າງສອງ
ປະເທດ. ໃນໄລຍະສັື້ື້ນໆ, ຄາດວ່າຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດປະເທດໃດໜຶິ່ງໃນພາກພ ື້ນ ອາດຈະຫ າຍ
ກວ່າ ແລະ ສ ງເຖິງ -1,0%. ເປັນສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ໜ້າແປກໃຈເລີຍວ່າ ທັງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ ຈະຢ ່ໃນສະຖານະທີິ່ເສຍຫາຍ, 
ແລະ ຈະເສຍຫາຍຫ າຍກວ່າເກ ັ່າຫາກຍັງມີການອອກມາດຕະການເພີິ່ມອັດຕາພາສີເພີິ່ມຕ ິ່ມ. ໃນນີື້, ຄາດວ່າ ສ. ອາເມລິກາ ຈະ
ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບທີິ່ແນ່ນອນ (Absolute Impact) ໜ້ອຍກວ່າ (ຢ ່ທີິ່ -0,3%) ໃນໄລຍະປີ 2019-2020, ເມ ິ່ອທຽບກັບ 

ສປ.ຈີນ (ຢ ່ທີິ່ -0,6%), ແຕ່ວ່າ ຫາກພິຈາລະນາໃນເຊີງປຽບທຽບ (Relative Impact) ເຫັນວ່າ ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ສ. 
ອາເມລິກາ ຈະຫ າຍກວ່າ ສປ. ຈີນ ໂດຍຄາດການວ່າຈະຢ ່ທີິ່ 13% ຂອງການເຕີບໂຕສະເລ່ຍໃນໄລຍະປີ 2019-2020 ເມ ິ່ອ
ທຽບກັບ ສປ. ຈີນ ທີິ່ຄາດວ່າຈະຕໍາ  ກວ່າທີິ່ 10%. 
 

ການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງດ້ານລ ບໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜ ້ວາງນະໂຍບາຍໃນພາກພ ື້ນມີຄວາມພຶງພ ໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່
ສາມາດເມີນເສີຍຕ ໍ່ໄປໄດ້. ສະມາຊິກບາງປະເທດໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການນະໂຍບາຍແບບຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ (Pre-

emptive) ຫ   ແບບຮີບດ່ວນ (frontloaded) ເພ ິ່ອຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວ ນຂອງຕະຫ າດການເງິນ. ໃນບາງປະເທດ ໄດ້
ມີການດໍາເນີນນະໂຍບາຍທາງເງິນຕາແບບເຂັື້ມງວດ ເພ ິ່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງລາຄາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ 
ສະກັດກັື້ນການສ້າງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງການເງິນ ທີິ່ມາຈາກການມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າເປັນເວລາດ ນ. ນອກຈາກ
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ນີື້, ຍັງມີການດໍາເນີນມາດຕະການອ ິ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ການຢ ດຕິໂຄງການກ ໍ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີິ່ເນັື້ນການນໍາເຂ ື້າ ເພ ິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ
ແຮງກ ດດັນຕ ໍ່ການຂາດດ ນບັນຊີຊໍາລະປ ກກະຕິ. ໃນດ້ານງ ບປະມານ, ການເງິນພາກລັດທີິ່ເຂັ ື້ມແຂງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້
ນະໂຍບາຍການເງິນມີບ ດບາດຕ້ານກັບວ ງຈອນເສດຖະກິດໄດ້ດີໃນລະດັບໜຶິ່ງ ເຖິງວ່າຈະຍັງຈໍາກັດກ ໍ່ຕາມ. ເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດສະມາຊິກຍັງໄດ້ນໍາເອ ານະໂຍບາຍການເງິນແບບຂະຫຍາຍຕ ວມາໃຊ້ຫ າຍຂຶື້ນ ຫ   ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ກ ໍ່ໄດ້ມີການ
ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລາຍຈ່າຍພາກລັດຄ ນໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າພາກພ ື້ນຈະມີພ ື້ນທີິ່ໃນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍການເງິນ
ໂດຍລວມທີິ່ຈໍາກັດກ ໍ່ຕາມ. ຫ ັງຈາກທີິ່ເສດຖະກິດໄດ້ສະລ ໂຕລ ງຈາກທີິ່ເຄີຍເຕີບໂຕໃນອັດຕາສ ງກວ່າແນວໂນ້ມ ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບ
ແຮງກະຕ ້ນຈາກສະພາວະການເງິນໂລກທີິ່ເຂ ື້າເຖິງງ່າຍ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພ ື້ນໃນຫ າຍບ່ອນ ກໍາລັງຢ ່ໃນໄລຍະ
ການສະລ ໂຕຂອງສິນເຊ ິ່ອ ແລະ ບາງປະເທດໄດ້ມີມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັື້ນຄ ງຂອງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກທີິ່ເຂັື້ມງວດເພ ິ່ອກະຕ ້ນການປ່ອຍສິນເຊ ິ່ອ. 
 

ສໍາລັບໄລຍະກາງເຖິງໄລຍະຍາວ, ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການເພ ິ່ອສະໜັບສະໜ ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາກພ ື້ນ ແລະ 
ສ ັ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ. ການຈັດບ ລິມະສິດທາງດ້ານນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ເຊັັ່ນ: ການສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ທີິ່ມີໝາກຜ ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງຕະຫ າດທຶນພາຍໃນ ຄວນຈະເປັນບ ລິມະສິດສໍາລັບ
ທິດທາງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວຂອງພາກພ ື້ນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ເສດຖະກິດຂອງພາກພ ື້ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕ ວເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະ
ສອງທ ດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍແຜນຍ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພ ິ່ອການສ ັ່ງອອກ" ເຊິິ່ງເປັນເສ າຄໍໍ້າສໍາຄັນໃນຫ າຍໆປະເທດ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງໄປສ ່ຍ ກການໃຫ້ບ ລິການແມ່ນຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ບັນຫາການລ ງທຶນໃນຂ ງເຂດທີິ່
ຕ້ອງການ ເພ ິ່ອສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຮັກສາສະເຖຍລະພາຍຂອງການຂະຫຍາຍໂຕ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຮັບ
ການແກ້ໄຂ້. 
 
ຫ ວຂ ໍ້: ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ສໍາລັບເສດຖະກິດໃໝ່ 
 

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ ຈະເປັນບ ລິມະສິດສໍາລັບກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ເພ ິ່ອກ້າວໄປສ ່ການ
ເປັນ "ເສດຖະກິດໃຫມ່" ແລະ ເລີິ່ມດໍາເນີນການໃນຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ໄປຂອງແນວທາງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂ າ. 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະສອງທ ດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍ
ແຜນຍ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພ ິ່ອການສ ັ່ງອອກ" ທີິ່ເປັນເສ າຄໍໍ້າສໍາຄັນໃນຫ າຍໆປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາໃນຂອບ
ເຕັກໂນໂລຊີຍັງບ ໍ່ທັນເທ ັ່າທຽມກັນ ແລະ ຈະຍັງສ ບຕ ໍ່ ແຕ່ການປ່ຽນແປງໄປສ ່ຍ ກການໃຫ້ບ ລິການເປັນສິິ່ງທີິ່ຫ ີກລ່ຽງບ ໍ່ໄດ້ 
ຈຶິ່ງຈໍາເປັນຈະໄດ້ພິຈາລະນາຄ ນໃຫມ່ວ່າ ຄວາມອາດສາມາດທີິ່ຕ້ອງການພັດທະນາແມ່ນດ້ານໃດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ລັກສະນະ
ໃດທີິ່ຈໍາເປັນ. ປະເດັນໜຶິ່ງທີິ່ປະກ ດຂ ື້ນເຊິ ິ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຄ  ການລ ງທຶນໃນລະດັບຕໍ ໍ່າກວ່າທີ ິ່ຄວນຈະເປັນ 
(underinvestment) ເຊິິ່ງຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກ ໍ່ຈະສ ັ່ງຜ ນຕ ໍ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ພາກສຶກສາພິເສດ ໃນບ ດ

ລາຍງານທ່າອ່ຽງສະພາບເສດຖະກິດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 (AREO) ປີ 2019 ນີື້ໄດ້ຖ ກຂຽນຂ ື້ນໂດຍຕ ໍ່ຍອດຈາກພາກສຶກສາ

ພິເສດໃນບ ດ AREO 2017 ເຊີິ່ງມີເນ ື້ອໃນກ່າວເຖິງການຮວມໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປ ງຄ ນຄວາມສ ມດ ນຂອງ

ເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພ ື້ນ ພາຍຫ ັງວິກິດການທາງການເງິນອາຊີ (Asian Financial Crisis) ແລະ ພາກສຶກສາພິເສດ

ໃນບ ດ AREO 2018 ເຊີິ່ງມີເນ ື້ອໃນກ່າວເຖິງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. 
 

ປັດໄຈຫ ັກ 3 ປະການທີິ່ຈະເປັນຕ ວຂັບເຄ ິ່ອນບັນດາບ ລິມະສິດຂອງການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນພາກພ ື້ນສໍາລັບ
ໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ປັດໄຈທີ 1 ແມ່ນ ການປະຕິວັດອ ດສາຫະກ າຄັື້ງທີິ່ 4 (4IR) ຫ   ການປະຕິຮ ບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ 
ທີິ່ນໍາໄປສ ່ການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ການຫ ຼຸດບ ດບາດຂອງຂະແໜງອ ດສະຫະກໍາໃນການຂັບເຄ ິ່ອນເສດຖະກິດ ແລະ 
ການເພີິ່ມບ ດບາດຂອງຂະແໜງບ ລິການ. ປັດໄຈທີ 2 ແມ່ນ ການເຂ ື້າສ ່ສັງຄ ມຂອງຜ ້ສ ງອາຍ  ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊ ນຊັື້ນ
ກາງຢ່າງໄວວາ ທີິ່ຈະເນັື້ນການປ່ຽນແປງໄປສ ່ການປະຢັດແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດບ ນພ ື້ນຖານທາງທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮ ,້ ແລະ ກະຕ ້ນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອ ປະໂພກບ ລິໂພກ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ 
ເຊິິ່ງລວມມີ ການປັບປ ງທີິ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ການບ ລິການທີິ່ຮອງຮັບ ຫ   ໃຫ້ບ ລິການຮ ບແບບໃໝ່, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການ
ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ທີິ່ດີກວ່າ. ປັດໄຈທີ 3, ນະໂຍບາຍການປ ກປ້ອງທາງການຄ້າຂອງໂລກຕາເວັນຕ ກ, ຄວບຄ ່ໄປກັບການເຕີບໂຕທາງ
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ດ້ານເສດຖະກິດພາກພ ື້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ ດທ້າຍ, ເຊິິ່ງຈະເປັນແຮງສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ແຮງຕ້ານຕ ໍ່ການຮວມກ ່ມ
ເສດຖະກິດຂອງພາກພ ື້ນ. 
 

ປະເທດທີິ່ກໍາລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິິ່ງກ ່ມປະເທດຕະຫ າດເກີດໃໝ່ ຈະຕ້ອງປະສ ບກັບຄວາມທ້າທາຍທີິ່ຫຍ ້ງຍາກ
ຈາກການລ ງທຶນໃນໄລຍະຍາວໃນດ້ານທີິ່ປະເທດນັື້ນໆບ ໍ່ມິີທຶນພຽງພ  ເຊິິ່ງມີ ການລ ງທຶນທາງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຕ ື້ນທຶນມະນ ດ 
(ແຮງງານ) ແລະ ສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ອ ິ່ນໆ ທີິ່ຊ່ວຍເພີິ່ມສັກກະຍະພາບຂອງການຜະລິດຂອງປະເທດ. ການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາໃນກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການທາງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການຂາດແຄນທຶນໃນການລ ງທຶນທີິ່ເພີິ່ມຂຶື້ນ. ນອກຈາກນີື້, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈະສ ັ່ງຜ ນ
ໃຫປ້ະເທດທີິ່ມີພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງອ່ອນແອ ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ກັບການເຕີບໂຕໃນລະດັບຕໍໍ່າ. 
 

ຄວາມທ້າທ້າຍທີິ່ສໍາຄັນ 3 ປະການຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ ໄດ້ແກ່ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ທຶນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນ" ແມ່ນຄວາມຂາດແຄນລະຫວ່າງສິິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ

ການລ ງທຶນພາຍໃນປະເທດ (ລວມມີ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ) ມີຫ າຍກວ່າເງິນອອມຂອງປະເທດ. "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ" ໝາຍເຖິງຂ ໍ້ຈໍາກັັດທາງການເງິນທີິ່ກ ່ມປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝກ່ໍາລັງປະເຊີນຢ ່ ເພາະຕ້ອງການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການໄຫ ອອກຂອງເງິນທຶນຢ່າງກະທັນຫັນ ຈຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງສະສ ມຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່. 
"ຄວາມບ ໍ່ພຽງພ ຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ" ແມ່ນບັນດາຂ ໍ້ຈ  າກັດອ ິ່ນໆທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນທາງການເງິນ ເຊິິ່ງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການ
ດໍາເນີນໂຄງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ເມ ິ່ອການສະໜອງທຶນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮັບປະກັນ) ທີິ່ຕ້ອງການການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ
ໂຄງການທີິ່ມີປະສິດທິພາບ, ການຈັດການບ ກຄະລາກອນທີິ່ຈໍາເປັນ-ພຽງພ , ແລະ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່
ນໍາໃຊໄ້ດ້. 
 

ເພ ິ່ອຈັດການກັບຄວາມບ ໍ່ພຽງພ ຂ້າງເທິງນັື້ນ, ຈຶິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງສ ັ່ງເສີມການລ ງທຶນພາຍໃນກ ່ມປະເທດອາຊຽນ+3, 
ແລະ ເພິິ່ງພາອາໄສເຄ ອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການທາງການເງິນຂອງພາກພ ື້ນ, ຄວບຄ ່ກັບການພັດທະນາຄວາມຊ ານິຊ ານານທາງ
ອາຊີບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີື້, ກ ່ມປະເທດເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການ
ລ ງທຶນໄລຍະຍາວຫ າຍຂ ື້ນ ເພ ິ່ອຍ ກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ທ ັ່ວພາກພ ື້ນ. ກ ່ມປະເທດຕະຫ າດເກດີໃໝ່
ຂອງ ASEAN+3 ຄວນສ ບຕ ໍ່ໃຫ້ມີເກນມາດຖານ ເພ ິ່ອປຽບທຽບກັບແນວທາງປະຕິບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດຂອງປະເທດທີິ່ພັດທະນາ 
ເຊິິ່ງຈະເປັນແຮງຂັບເຄ ິ່ອນທີິ່ສໍາຄັນຂອງການລ ງທຶນໃນການຖ່າຍທອດບ ດຮຽນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄປ
ສ ່ "ເສດຖະກິດໃຫມ່" ສໍາລັບກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3. ຂ ໍ້ລິເລີິ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫ າຍຝ່າຍ (Chiang Mai Initiative 

Multilateralization) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນລວມຂອງພາກພ ື້ນ ທີິ່ສະໜອງກ ນໄກການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນສ າລັບກ ່ມ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3. ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີໃນກ ່ມປະເທດເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ເຮັດໃຫ້ຂອບການຮ່ວມມ  ແລະ ການປະສານງານໃກ້ຊິດກັນຍິິ່ງຂຶື້ນ ເພ ິ່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບ ໍ່ພຽງພ ຂອງປັດໄຈຕ່າງໆຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ ຕະຫ ອດເຖິງການສະໜັບສະໜ ນການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນພາກພ ື້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສ ດ, ກ ່ມປະເທດໃນພາກພ ື້ນຄວນຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ມີຂ ໍ້ລິເລີື້ມຕ່າງໆ 
ເພ ິ່ອການເຊ ິ່ອມໂຍງ ແລະ ເຊ ິ່ອມສານໃນພາກພ ື້ນໃຫ້ໃກ້ຊິດກັນຫ າຍຂ ື້ນ. 
 

ຄໍາສະຫງວນສິດ: ບ ດຂ່າວພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ຮັບການແປຈາກຕ ື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ (ກະລ ນາ
ສະແກນເພ ິ່ອດາວໂຫ ດ). ເຖິງແມ່ນວ່າຂ ໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງຂອງການແປແລ້ວ, ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕ ື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ 
ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຕ ື້ນສະບັບພາສາອັງກິດເປັນຫ ັກ. 

 

 


