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ກ່ມປະເທດພາກພື້ນຄວນເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມ, ນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ເສີມສ້າງລະບົບພະຫພາຄີ
ແລະ ການເຊີ່ອມໂຍງທາງພາກພື້ນ
ທີີ່ ຟິ ຈິ , 1 ພຶ ດ ສະພາ 2019 - ບົ ດ ລາຍງານທ່ າ ອ່ ຽ ງເສດຖະກິ ດ ຂອງກ ່ ມ ປະເທດສະມາຊິ ກ ພາກພ ື້ ນ ອາຊຽນ+3 ຫ
ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) ປະຈ າປີ ສ ະບັ ບ ໃໝ່ ທີີ່ ໄ ດ້ ຕ ີ ພ ິ ມ ໂດຍ ອົ ງ ການຕິ ດ ຕາມ
ເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກອາຊຽນ+3 (AMRO) ໄດ້ ໃ ຫ້ ຮູ້ ວ ່ າ ເສດຖະກິ ດ ພາກພ ື້ ນ ອາຊຽນ+3 ຄາດວ່ າ ຈະຍັ ງ ຄົ ງ ສ ບຕໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສ່ຽງທົັ່ວໂລກຈະສູງຂື້ນ ແລະ ມີການກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກທີີ່ເພີີ່ມຂຶື້ນກໍ່ຕາມ, ເຊິີ່ງ
ການຂະຫຍາຍຕົວຈະຢູູ່ໃນອັດຕາທີີ່ຊ້າລົງພຽງເລັກນ້ອຍເທົັ່ານັື້ນໃນລະຫວ່າງປີ 2019-2020 ເມີ່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ.
ບົດລາຍງານ AREO ປະຈ າປີ 2019 ໄດ້ມີການປະເມີນ ແນວໂນ້ມທາງເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດໃນພາກພ ື້ນ , ຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ກ່ມປະເທດໃນພາກພື້ນຈະຕ້ອງປະເຊີນ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບປີນີື້ຍັງໄດ້ລວມເອົາການສຶກສາ
ພິເສດ ເຊິີ່ງມີຫົວຂວ
ໍ້ ່າ: "ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ ເພີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຂອງເສດຖະກິດໃຫມ່".
ດຣ. Hoe Ee Khor, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງອົງການ AMRO ໄດ້ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກ
ພື້ນຈະອ່ອນໂຕລົງຈາກ 5,3% ຂອງປີກາຍ ເປັນ 5,1% ໃນປີ 2019 ແລະ 5,0% ໃນປີ 2020 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ພື້ນຖານ
ດ້ານເສດຖະກິດຍັງຄົງແຂງແຮງໃນໄລຍະຍາວ". "ຜູກ
້ ານົດນະໂຍບາຍໃນລະດັບພາກພື້ນ ຄວນກຽມພ້ອມໃນການນາໃຊ້ຄວາມ
ສາມາດໃນການດາເນີນນະໂຍບາຍທີີ່ມີຢູູ່ ເພີ່ອດັດປັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ງົບປະມານ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ກໍ່
ຜົນກະທົບ ແລະ ຊຼຸກຍູເ້ ສດຖະກິດ ຖ້າຫາກສະຖານະການຈາກພາຍນອກຍັງບໍ່ດີຂື້ນ".
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ກໍ່ຜົນກະທົບທີີ່ພາກພື້ນປະເຊີນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມາຈາກສະພາບການພາຍນອກ, ເຊິີ່ງເກີດຈາກ
ການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຄັັ່ງຕຶງຂອງການຄ້າໂລກ, ການສະລ ໂຕຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ໂລກທີີ່ຊັດເຈນຂຶື້ນ, ການ
ກະທົບຈາກຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫາດການເງິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດຈະມີທ່າທີ ອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົັ່າກໍ່ຕາມ,
ແຕ່ພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນຍັງຄົງແຂງແຮງໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງການບລິໂພກ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງການຄ້າພາຍໃນພາກພື້ນຈາກການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄົນຊົນຊັື້ນກາງ, ການຂະຫຍາຍຂອງ
ຕົວເມອງໄປສູ່ຊົນນະບົດຢູ່າງໄວວາ ແລະ ການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບດິຈິຕອນ.
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງທີີ່ ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ ກະທົບໄດ້ປະກົດຢູ່າງຊັດເຈນຂຶື້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ ານົດທາງດ້ານນະໂຍບາຍບໍ່
ສາມາດເມີນເສີຍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການດ າເນີນນະໂຍບາຍພາກການເງິນແບບມະຫາພາກໃນປັດຈບັນໂດຍລວມຈະມີຄວາມ
ເໝາະສົມ, ແຕ່ອົງການທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນກໍ່ຄວນ
ກຽມພ້ອມໃນການປັບປງຄນອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ . ສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ລວມມີການດັດປັບການດາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາທີີ່ເໝາະສົມ ; ການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍການເງິນ ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ ອງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ ປະສົມປະສານການດ າເນີນ ມາດຕະການທາງດ້ ານ
ງົບປະມານສະເພາະຈດ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເພີ່ອກະຕ້ນການດັດແກ້ທາງໂຄງສ້າງ; ແລະ ການຮັກສານະໂຍບາຍ
ດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງເສດຖະກິ ດມະຫາພາກທີີ່ເຂັື້ມງວດ (Macroprudential Policy) ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມ
ອ່ອນໄຫວທາງການເງິນ.
ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນຄາດໝາຍຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນ, ອາຊຽນ+3
ຄວນຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັື້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ເຊີ່ອມຕໍ່ ເພີ່ອນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການປະຕິວັດອດສາຫະກາຄັື້ງທີ 4 ແລະ ຮັກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເສດຖະກິດໃໝ່ໃຫ້
ຍນຍົງ. ຕໍ່ກັບການເຜີຍແຜ່ຄັື້ງນີື້, ບົດລາຍງານ AREO 2019 ໄດ້ລວມເອົາບົດສຶກສາພິເສດ ກ່ຽວກັບວິທີການ ທີີ່ພາກພື້ນ
ສາມາດດາເນີນການໃນສິີ່ງທີີ່ກ່າວມານັື້ນ, ພາຍຫັງທີີ່ໄດ້ມີການນາໃຊ້ຍດທະສາດ "ການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ" ຈົນມີຄວາມ
ຈະເລີນກ້າວໜ້າມາຫາຍກວ່າສອງທົດສະວັດ.
ເພີ່ອຮອງຮັບເສດຖະກິດໃໝ່ໃນພາກພື້ນສາລັບໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ ເຫັນວ່າມີ 3 ຕົວຂັບເຄີ່ອນຫັກທີີ່ຈະຊຼຸກຍູ້ບູ ລິມະສິດ
ຂອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນ. ສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ ເຊິງີ່ ເກີດຂື້ນຈາກການ
ປູ່ຽນແປງຂອງໂລກໄປສູ່ການປະຕິວັດອດສາຫະກາຄັື້ງທີີ່ 4 ຫ ໃນຂອບກວມລວມແມ່ນ ເສດຖະກິດໃໝ່, ການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນທີີ່ຮັັ່ງມີຂື້ນເລີ່ອຍໆ ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຄົນຊົນຊັື້ນ
ກາງ, ແລະ ຄວາມເຄັັ່ງຕຶງລະຫວ່າງການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກແນວໂນ້ມການ
ປ້ອງກັນໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄ້າ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາເຫົັ່ານີື້, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ຍັງສບຕໍ່ປະເຊີນຄວາມທ້າທ້າຍທີີ່ສາຄັນ 3 ປະການຕໍ່ກັບການ
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ຄ: ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນ, ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນຈະ
ສະແດງເຖິງຄວາມຂາດແຄນ ລະຫວ່າງການອອມພາຍໃນປະເທດທີີ່ຕ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທຶນຂະໜາດສູງຂອງ
ປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ມີລາຍຮັບຕ່າ, ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ ຈະໄດ້ເບິີ່ງຄນບັນດາຂໍ້ຈາກັດທາງການ
ເງິນຂອງປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ
ອັດຕາການໄຫອອກຂອງເງິນທຶນຢູ່າງກະທັນຫັນ . ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ຈະສະແດງເຖິງຂໍ້ຈາກັດທີີ່ບໍ່ແມ່ນ ທາງ
ການເງິນ, ເຊີີ່ງລວມມີ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ, ຄວາມຊ ານິຊານານ, ຄວາມສາມາດດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂອບການຄ້ມຄອງຕ່າງໆ.
ເພີ່ອຈັດການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມທ້າທາຍເຫົັ່ານີື້, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນຢູ່າງຍິີ່ງທີີ່ບັນດາເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດໃນພາກ
ພື້ນອາຊຽນ+3 ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ການອອມພາຍໃນພາກພື້ນ; ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເຄອຂ່າຍປ້ອງກັນວິ
ກ ິ ດ ກ າ ນ ທ າ ງ ກ າ ນ ເ ງ ິ ນ ພ າ ກ ພ ື້ ນ , ເ ຊ ີ ີ່ ງ ລ ວ ມມີ ຂໍ້ ລ ິ ເ ລີີ່ ມຊ ຽງ ໃ ໝ່ ແ ບ ບ ຫ າ ຍຝ ູ່ າ ຍ ( Chiang Mai Initiative
Multilateralization); ແລະ ເພີີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທາງເຕັກໂນໂລຊີ , ຄວາມ
ຊານິຊານານຢູ່າງມອາຊີບ ຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງແຕ່ລະສະຖາ
ບັນ ເພີ່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຄ້ມຄອງຂອງເສດຖະກິດ.
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ທ່ານ ດຣ. Khor ໄດ້ກ່າວວ່າ "ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງໄວວາ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການ

ທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ ແລະ ກະຕ້ນໃຫ້ທກຝູ່າຍສມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຕອບສະໜອງການຂາດແຄນການລົງທຶນທີີ່
ໄດ້ຄາດການໄວ້”. "ການຫັນປູ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດໃໝ່ທີີ່ເນັື້ນການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂັບເຄີ່ອນດ້ວຍການບລິການອາດ
ເຮັດໃຫ້ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ພາກພື້ນປະເຊີນຢູູ່ແລ້ວຊັດເຈນຍິີ່ງຂຶື້ນ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ປະເທດກາລັງພັດທະນາຈະຕ້ອງ
ໄດ້ລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນດ (Human Capital) ແລະ ສົັ່ງເສີມການນາໃຊ້ທ່າແຮງທາງເສດຖະກິດຢູ່າງເຕັມສ່ວນໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຈຶີ່ງມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ສດທີີ່ ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຕ້ອງຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຊີ່ອມ
ໂຍງ, ການຮ່ວມມແບບພະຫພາຄີ, ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງບັນດາເຄອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການທາງການເງິນໃນ
ພາກພື້ນຂຶນ
ື້ ຕີ່ມ".
--ກ່ຽວກັບ AMRO:
ອົ ງ ການຕິ ດ ຕາມເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກ ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office AMRO) ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີີ່ໄດ້ຖກສ້າງຕັື້ງຂື້ນເພີ່ອສົັ່ງເສີມການຄ້ມຄອງດູແລຄວາມໝັື້ນຄົງທາງການເງິນ
ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງບັນດາກ ່ມປະເທດພາກພື້ນ ASEAN+3, ເຊິີ່ງລວມມີ 10 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ
ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ແລະ ສປ.ຈີນ, ຮົງກົງ-ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປູ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ.ີ ພາລະ
ບົດບາດຂອງ AMRO ແມ່ນດາເນີນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ກົ ນ ໄກປ້ ອງກັ ນວິ ກິ ດການດ້ານການເງິນ ໃນພາກພ ື້ນ , ຂໍ້ ລ ິ ເລີ ື້ ມຊຽງໃໝ່ ແບບຫ າຍຝູ່ າຍ (Chiang Mai Initiative
Multilateralization) ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
ສາລັບຂມ
ໍ້ ນ
ູ ເພີມ
ີ່ ເຕີມ, ກະລນາຕິດຕ:ໍ່
Huong Lan Vu (Ms.), ພະນັກງານປະຊາສາພັນ,
ອີເມລ: vu.lanhuong@amro-asia.org
ໂທລະສັບ: +65 88763598
ເວັຟໄຊທ: www.amro-asia.org
LinkedIn | Flickr | YouTube: AMRO Asia

ຄາສະຫງວນສິດ: ບົດຂ່າວພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ຮັບ
ການແປຈາກຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ (ກະລນາ
ສະແກນເພີ່ອດາວໂຫດ). ເຖິງແມ່ນວ່າຂຄ
ໍ້ ວາມຕ່າງໆ
ໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄວາມຖກຕ້ອງ
ຂອງການແປແລ້ວກໍ່ຕາມ, ໃນກລະນີທີີ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ
ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຕົື້ນສະບັບພາສາ
ອັງກິດເປັນຫັກ.
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