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ເນ ື້ອໃນສ າຄນັ 
 
ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
1. ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຍັງຄົງມຄີວາມເຂັື້ມແຂງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີິ່ຍ ນຍົງ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພ ື້ນ ຄາດວ່າຈະຫ ຼຸດລົງພຽງເລັກນອ້ຍ ທີິ່ 5,1% ໃນປີນີື້ ແລະ 5,0% ໃນປີ 2020 ໂດຍສ່ວນ
ຫ າຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການສົົ່ງອອກທີິ່ຫ ຼຸດລົງ ເຊິິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການສະລໍໂຕຂອງວົງຈອນການລົງທຶນ
ໃນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ (tech/capex cycle) ແລະ ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນທີິ່ຍັງຄົງຄ້າງຈາກການ
ເຈລະຈາທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ. 

2. ໃນເວລາອັນໃກນີ້ື້, ຄວາມສ່ຽງທີິ່ພາກພ ື້ນຈະປະເຊີນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກພາຍນອກ. ອີງຕາມແຜນທີິ່ຄວາມສ່ຽງທົົ່ວ

ໂລກຂອງ AMRO (AMRO’s Global Risk Map), ຄວາມສ່ຽງທີິ່ສ າຄັນສ ດ ຍັງຄົງເປັນການເພີິ່ມຂຶື້ນຄວາມເຄັົ່ງ
ຕຶງທາງການຄ້າໂລກ ຈາກການທີິ່ ສ. ອາເມລິກາ ດ າເນີນມາດຕະການຈັດເກັບພາສີເພີິ່ມຕ ິ່ມ ເຊິິ່ງໄດ້ຈັດລະດບັຜົນກະທົບ
ຕໍໍ່ເສດຖະກິດໃນຂັື້ນປານກາງເຖິງສູງ. ການເກີດສະພາບການດັົ່ງກ່າວໄດ້ສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ກັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ
ໂລກ ເຊິິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການສະລໍໂຕທີິ່ຊັດເຈນຂຶື້ນ ແລະ ອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ວົງຈອນການລົງທຶນໃນເຕກັໂນໂລຊີ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ ສະລໍໂຕຮ ນແຮງຂຶື້ນ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ພາກພ ື້ນອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງຕະຫ າດການເງິນ ອັນເນ ິ່ອງມາຈາກສິິ່ງທີິ່ຄາດການໄວນ້ັື້ນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ. 

3. ເສດຖະກດິຂອງພາກພ ື້ນຢູ່ໃນຖານະທີິ່ດີທີິ່ຈະສູ້ຢັນກບັຜົນກະທົບຈາກການຊະລຂໍອງຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກ. ເພ ິ່ອ
ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ຮັກສາສະເຖຍລະພາບການຂະຫຍາຍໂຕໃຫ້ຍ ນຍົງ, ຜູ້ກ ານົດນະໂຍບາຍໃນລະດັບພາກ
ພ ື້ນ ຄວນມີການປັບປ ງອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງວົງຈອນເສດຖະກິດຢູ່ໃນບັນດາ
ເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ ໃນວົງຈອນສິນເຊ ິ່ອ (Credit Cycles) ແລະ ທ ລະກິດ (Business Cycle), ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ກັບ ສະພາບການພາຍນອກ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການເງິນຂອງແຕ່ລະເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ. ການວິເຄາະຂອງ 
AMRO ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດສະມາຊິກໃນພາກພ ື້ນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄັງສ າຮອງ ແລະ ການຄ ້ມກັນດ້ານ

ງົບປະມານພຽງພໍ (Fiscal Buffers). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ເສດຖະກິດຂອງພາກພ ື້ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນ

ທ ລະກິດ, ເຊິິ່ງການເຕີບໂຕແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວທີິ່ຄາດການໄວ້ ເຊິິ່ງມີຊ່ອງຫວ່າງຜົນຜະລິດທີິ່ໃກ້
ຄຽງກັບລະດັບເທົົ່າສູນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຢູ່ໃນເປ ີ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ ຫ   ໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ. ສ່ວນວົງ
ຈອນສິນເຊ ິ່ອໃນພາກພ ື້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການຟ ີ້ນຟູ ຫ   ສະລໍໂຕ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ ິ່ອແມ່ນຢູ່
ໃກ້ກັບແນວໂນ້ມຕ່າງໆ. 

4. ທ່າທີດ້ານນະໂຍບາຍໃນປະຈ ບັນມີຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ອົງການທີິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງນະໂຍບາຍຂອງພາກລດັ
ໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພ ື້ນຄວນກຽມພ້ອມໃນການປັບປ ງອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ. ສິ ິ່ງເຫ ົ ົ່ານີື້ລວມມີການດັດປັບ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາເມ ິ່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມ; ການດ າເນີນນະໂຍບາຍການເງິນເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວ



2 

ເສດຖະກິດຢ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໍ່ປະສົມປະສານການດ າເນີນມາດຕະການທາງດ້ານງົບປະມານສະເພາະຈ ດ 

ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເພ ິ່ອກະຕ ້ນການດັດແກ້ທາງໂຄງສ້າງ; ແລະ ການຮັກສານະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັື້ນ
ຄົງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີິ່ເຂັື້ມງວດເພ ິ່ອປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມອ່ອນໄຫວທາງການເງິນ. ເຖງິແມນ່ວາ່ແນວໂນ້ມ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຈະອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົົ່າກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ພ ື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນຍັງຄົງແຂງແຮງໃນ
ໄລຍະຍາວ ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກການຂະຫຍາຕົວຂອງການບໍລິໂພກ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງການຄ້າພາຍ
ໃນພາກພ ື້ນຈາກການເພີິ່ມຂຶື້ນຂອງຄົນຊົນຊັື້ນກາງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງໄປສູ່ຊົນນະບົດຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບດິຈິຕອນ. ບັນດາບູລິມະສິດທາງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວເຊັົ່ນ: ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕໍໍ່ທີິ່ມີໝາກຜົນ; ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງຕະຫ າດທຶນພາຍໃນ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສ ບຕໍໍ່ຊຼຸກຍູ້. 

 
ຫົວຂໍໍ້: ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມໂຍງສ າລບັເສດຖະກດິໃໝ່ 
5. ຫ ັງຈາກທີິ່ເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນສອງທົດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ ຈາກການດ າເນີນຍ ດທະ

ສາດ "ການຜະລິດເພ ິ່ອການສົົ່ງອອກ" ເຊິິ່ງເປັນເສົາຄ ໍ້າຫ ັກ, ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາ

ກາລະໂອກາດໃນການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຊ ິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມ ແບບພະຫ ພາຄີ ເພ ິ່ອຫັນໄປສູ່ການເປັນ

ເສດຖະກິດໃໝ ່"New Economy" ໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ສ າລັບການພັດທະນາເສດຖະກດິໃນໄລຍະຖັດໄປນັື້ນ, ກ ມ່
ປະເທດພາກພ ື້ນ ຈ າເປັນຕ້ອງເພີິ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃຫເ້ປັນສອງເທ ິ່ອ ເພ ິ່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ເຊ ິ່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. 

6. ປັດໄຈຫ ັກ 3 ປະການທີິ່ຈະເປັນຕົວຂັບເຄ ິ່ອນບັນດາບູລິມະສິດຂອງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ິ່ອມຕໍໍ່ໃນພາກພ ື້ນ
ສ າລັບໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ສິິ່ງເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ ເຊິິ່ງເກີດຂຶື້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂລກໄປສູ່ການ
ປະຕິວັດອ ດສາຫະກ າຄັື້ງທີິ່ 4 ຫ   ໃນຂອບວົງກວ້າງແມ່ນ ເສດຖະກິດໃໝ່, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ 

ແລະ ການເພີິ່ມຂ ື້ນຂອງປະຊາກອນທີິ່ຮັົ່ງມີຂ ື້ນເລ ິ່ອຍໆ ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຄົນຊົນຊັື້ນກາງ, ແລະ ຄວາມເຄັົ່ງ
ຕຶງລະຫວ່າງການເພີິ່ມຂຶື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກແນວໂນ້ມການປ້ອງກັນໃນຂະແໜ
ງເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ການຄ້າ. 

7. ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ ຍັງສ ບຕໍໍ່ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທ້າຍທີິ່ສ າຄັນ 3 ປະການຕໍໍ່ກັບການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກດິຄ : ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນ, ອັດຕາແລກປຽ່ນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດແຄນຂອງການອອມພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທຶນຂະໜາດສູງຂອງປະເທດ
ເສດຖະກິດທີິ່ມີລາຍຮັບຕ ່າ, ໃນຂະນະທີິ່ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຈະໄດ້ເບິິ່ງຄ ນບັນດາຂໍໍ້ຈ າກັດທາງການ
ເງິນຂອງປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການໄຫ ອອກຂອງເງິນທຶນຢ່າງກະທັນຫັນ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ຈະສະແດງເຖິງຂໍໍ້
ຈ າກັດທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນທາງການເງິນ, ເຊິິ່ງລວມມີ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ຄວາມຊ ານິ

ຊ ານານ, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂອບການຄ ້ມຄອງຕ່າງໆ. 

8. ເພ ິ່ອຈັດການແກ້ໄຂກັບບັນດາຄວາມທ້າທາຍເຫ ົົ່ານີື້, ເຫັນວ່າມຄີວາມຈ າເປນັຢ່າງຍິິ່ງທີິ່ບັນດາເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດ

ໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ການອອມພາຍໃນ; ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເຄ ອຂ່າຍປ້ອງ

ກັນວິກິດການທາງການເງິນຂອງພາກພ ື້ນ, ເຊິິ່ງລວມມີ ຂໍໍ້ລິເລີິ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫ າຍຝ່າຍ (Chiang Mai Initiative 

Multilateralization); ແລະ ເພີິ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທາງເຕັກໂນໂລຊີ, 
ຄວາມຊ ານິຊ ານານຢ່າງມ ອາຊບີ ຂອງກ ມ່ປະເທດອາຊຽນ+3 ໃນສາຂາວຊິາຕ່າງໆ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງແຕ່
ລະສະຖາບັນ ເພ ິ່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຂອງເສດຖະກິດ. 

---  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 
ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີີ້ ຂອງອງົການ AMRO, 2019–2020 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຂໍໍ້ມູນທາງການຂອງປະເທດສະມາຊິກ; ແລະ ການປະເມີນໂດຍເຈົື້ື້າໜ້າທີິ່ອົງການ AMRO. 

ໝາຍເຫດ: ສ າລັບປະເທດຢີີ່ປ ່ນ, ຂໍໍ້ມູນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ເປັນຂໍໍ້ມູນອ້າງອີງລາຍປີງົບປະມານສິື້ນສ ດໃນ ເດ ອນມີນາ 2019, 

2020 ແລະ 2021, ຕາມລ າດັບ. ສ າລັບ ປະເທດມຽນມ້າ, ເລີິ່ມແຕ່ປິ 2018, ຂໍໍ້ມູນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີິ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນອ້າງອີງຕົື້ນປີງົບປະມານ ໃນເດ ອນຕ ລາ. 
ສ າລັບປະເທດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນມີຂໍໍ້ມູນປິ 2018, ຂໍໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງດັົ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂໍໍ້ມູນທີິ່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຂອງອົງການ AMRO. ສ າລັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຂໍໍ້ມູນ
ຂອງອັດຕາເງິນເຟີີ້ທົົ່ວໄປແມ່ນອ້າງອີງຈາກຕົວເລກສີື້ນປີ. 

 
ຄ າສະຫງວນສິດ: ບດົຂ່າວພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ຮັບການແປຈາກຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ (ກະລ ນາ
ສະແກນເພ ິ່ອດາວໂຫ ດ). ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງຂອງການແປແລ້ວກໍໍ່ຕາມ, ໃນກລໍະນີທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ 
ແລະ ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫອີ້ງໃສ່ຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດເປັນຫ ັກ. 

 

 

 ການເຕບີໂຕຂອງ GDP   ອດັຕາເງນິເຟີີ້ 

(ສ່ວນຮ້ອຍຕໍໍ່ປີ) (ສ່ວນຮ້ອຍຕໍໍ່ປີ) 

  2018 2019 p/ 2020 p/   2018 2019 p/ 2020 p/ 

ກ ມ່ປະເທດ ASEAN+3  5.3 5.1 5.0  2.0 2.1 1.9 

ບູຣໄນ ດາຣູຊາລາມ 0.1 2.1 2.0  0.1 0.4 0.5 

ກ າປູເຈຍ 7.2 7.1 7.0  2.5 2.8 3.0 

ສປ. ຈີນ 6.6 6.3 6.2  2.1 2.2 1.8 

ຮົງກົງ 3.0 2.7 2.7  2.4 2.5 2.3 

ອິນໂດເນເຊຍ 5.2 5.1 5.1  3.1 3.5 3.5 

ຢີີ່ປູ່ນ (ນ າໃຊ້ປີງົບປະມານ) 0.6 0.6 0.5  0.8 0.8 0.7 

ສ. ເກົາຫ ີ 2.7 2.6 2.6  1.5 1.0 1.4 

ສປປ ລາວ 6.5 6.6 6.9  2.0 2.2 2.5 

ມາເລເຊຍ 4.7 4.6 4.7  1.0 1.6 2.2 

ມຽນມາ (ນ າໃຊ້ປີງົບປະມານ) 7.3 7.3 7.4  5.0 4.5 4.5 

ຟີລິບປິນ 6.2 6.4 6.6  5.2 3.0 3.0 

ສິງກະໂປ 3.2 2.5 2.6  0.4 1.1 1.5 

ໄທ 4.1 3.8 3.7  1.1 1.0 1.0 

ຫວຽດນາມ 7.1 6.6 6.7  3.5 3.8 3.7 


