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ກ ມ່ປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ໃນທາ່ມກາງສະພາບການຄ້າໂລກທີີ່ມຄີວາມ
ເຄັັ່ງຕງຶສງູ ແລະ ການກະທບົຈາກບນັດາປດັໄຈພາຍນອກທີີ່ແຮງຂຶື້ນ 

 

ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນຄວນເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມ , ນ າໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ,ີ ແລະ ເສີມສ້າງລະບົບພະຫ ພາຄີ 
ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຍງທາງພາກພ ື້ນ 

 
ທີີ່ ຟິຈິ, 1 ພຶດສະພາ 2019 - ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຫ   

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) ປະຈ າປີສະບັບໃໝ່ທີີ່ໄດ ້ຕີພ ິມ ໂດຍ ອົງການຕິດຕາມ

ເສດຖະກິດມະຫາພາກອາຊຽນ+3 (AMRO) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເສດຖະກິດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງສ ບຕ ໍ່

ຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສ່ຽງທົັ່ວໂລກຈະສູງຂ ື້ນ ແລະ ມີການກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກທີີ່ເພີີ່ມຂຶື້ນກ ໍ່ຕາມ, ເຊິີ່ງ
ການຂະຫຍາຍຕົວຈະຢູູ່ໃນອັດຕາທີີ່ຊ້າລົງພຽງເລັກນ້ອຍເທົັ່ານັື້ນໃນລະຫວ່າງປີ 2019-2020 ເມ ີ່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ.  

ບົດລາຍງານ AREO ປະຈ າປີ 2019 ໄດ້ມີການປະເມີນແນວໂນ້ມທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນພາກພ ື້ນ, ຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ກ ່ມປະເທດໃນພາກພ ື້ນຈະຕ້ອງປະເຊີນ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບປີນີື້ຍັງໄດ້ລວມເອົາການສຶກສາ
ພິເສດ ເຊິີ່ງມີຫົວຂ ໍ້ວ່າ: "ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ເພ ີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຂອງເສດຖະກິດໃຫມ່". 

ດຣ. Hoe Ee Khor, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງອົງການ AMRO ໄດ້ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກ

ພ ື້ນຈະອ່ອນໂຕລົງຈາກ 5,3% ຂອງປີກາຍ ເປັນ 5,1% ໃນປີ 2019 ແລະ 5,0% ໃນປີ 2020 ກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ພ ື້ນຖານ

ດ້ານເສດຖະກິດຍັງຄົງແຂງແຮງໃນໄລຍະຍາວ". "ຜູ້ກ ານົດນະໂຍບາຍໃນລະດັບພາກພ ື້ນ ຄວນກຽມພ້ອມໃນການນ າໃຊຄ້ວາມ
ສາມາດໃນການດ າເນີນນະໂຍບາຍທີີ່ມີຢູູ່ ເພ ີ່ອດັດປັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ງົບປະມານ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ກ ໍ່
ຜົນກະທົບ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຖ້າຫາກສະຖານະການຈາກພາຍນອກຍັງບ ໍ່ດີຂ ື້ນ". 

ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີີ່ກ ໍ່ຜົນກະທົບທີີ່ພາກພ ື້ນປະເຊີນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມາຈາກສະພາບການພາຍນອກ, ເຊິີ່ງເກີດຈາກ

ການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຄັັ່ງຕຶງຂອງການຄ້າໂລກ, ການສະລ ໂຕຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໂລກທີີ່ຊັດເຈນຂຶື້ນ, ການ

ກະທົບຈາກຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫ າດການເງິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດຈະມີທ່າທີອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົັ່າກ ໍ່ຕາມ, 

ແຕ່ພ ື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດຂອງພາກພ ື້ນຍັງຄົງແຂງແຮງໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງການບ ລິໂພກ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງການຄ້າພາຍໃນພາກພ ື້ນຈາກການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງຄົນຊົນຊັື້ນກາງ, ການຂະຫຍາຍຂອງ
ຕົວເມ ອງໄປສູ່ຊົນນະບົດຢູ່າງໄວວາ ແລະ ການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບດິຈິຕອນ. 
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໄດ້ປະກົດຢູ່າງຊັດເຈນຂຶື້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ ານົດທາງດ້ານນະໂຍບາຍບ ໍ່
ສາມາດເມີນເສີຍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການດ າເນີນນະໂຍບາຍພາກການເງິນແບບມະຫາພາກໃນປັດຈ ບັນໂດຍລວມຈະມີຄວາມ    
ເໝາະສົມ, ແຕ່ອົງການທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພ ື້ນກ ໍ່ຄວນ
ກຽມພ້ອມໃນການປັບປ ງຄ ນອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ. ສິີ່ງເຫ ົັ່ານີື້ລວມມີການດັດປັບການດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາທີີ່ເໝາະສົມ; ການສະ 

ໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍການເງິນຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ ໍ່ປະສົມປະສານການດ າເນີນມາດຕະການທາງດ້ານ

ງົບປະມານສະເພາະຈ ດ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເພ ີ່ອກະຕ ້ນການດັດແກ້ທາງໂຄງສ້າງ; ແລະ ການຮັກສານະໂຍບາຍ

ດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີີ່ເຂັື້ມງວດ (Macroprudential Policy) ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມ
ອ່ອນໄຫວທາງການເງິນ. 

ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນຄາດໝາຍຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພ ື້ນ, ອາຊຽນ+3 
ຄວນຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັື້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ເພ ີ່ອນ າໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການປະຕິວັດອ ດສາຫະກ າຄັື້ງທີ 4 ແລະ ຮັກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເສດຖະກດິໃໝໃ່ຫ້
ຍ ນຍົງ. ຕ ໍ່ກັບການເຜີຍແຜ່ຄັື້ງນີື້, ບົດລາຍງານ AREO 2019 ໄດ້ລວມເອົາບົດສຶກສາພິເສດ ກ່ຽວກັບວິທີການ ທີີ່ພາກພ ື້ນ

ສາມາດດ າເນີນການໃນສິີ່ງທີີ່ກ່າວມານັື້ນ, ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ຍ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພ ີ່ອການສົັ່ງອອກ" ຈົນມີຄວາມ
ຈະເລີນກ້າວໜ້າມາຫ າຍກວ່າສອງທົດສະວັດ. 

ເພ ີ່ອຮອງຮັບເສດຖະກິດໃໝ່ໃນພາກພ ື້ນສ າລັບໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ ເຫັນວ່າມີ 3 ຕົວຂັບເຄ ີ່ອນຫ ັກທີີ່ຈະຊຼຸກຍູ້ບູລິມະສິດ
ຂອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ໃນພາກພ ື້ນ. ສິີ່ງເຫ ົັ່ານີື້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ ເຊິີ່ງເກີດຂ ື້ນຈາກການ
ປູ່ຽນແປງຂອງໂລກໄປສູ່ການປະຕິວັດອ ດສາຫະກ າຄັື້ງທີີ່ 4 ຫ   ໃນຂອບກວມລວມແມ່ນ ເສດຖະກິດໃໝ່, ການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງປະຊາກອນທີີ່ຮັັ່ງມີຂ ື້ນເລ ີ່ອຍໆ ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຄນົຊົນຊັື້ນ
ກາງ, ແລະ ຄວາມເຄັັ່ງຕຶງລະຫວ່າງການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກແນວໂນ້ມການ
ປ້ອງກັນໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄ້າ. 

ກ່ຽວກັບບັນຫາເຫ ົັ່ານີື້, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນ ຍັງສ ບຕ ໍ່ປະເຊີນຄວາມທ້າທ້າຍທີີ່ສ າຄັນ 3 ປະການຕ ໍ່ກັບການ

ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຄ : ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນ, ອັດຕາແລກປູ່ຽນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທຶນຈະ
ສະແດງເຖິງຄວາມຂາດແຄນ ລະຫວ່າງການອອມພາຍໃນປະເທດທີີ່ຕ ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທຶນຂະໜາດສູງຂອງ
ປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ມີລາຍຮັບຕ ່າ, ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ ຈະໄດ້ເບິີ່ງຄ ນບັນດາຂ ໍ້ຈ າກັດທາງການ
ເງິນຂອງປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ອັດຕາການໄຫ ອອກຂອງເງິນທຶນຢູ່າງກະທັນຫັນ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ຈະສະແດງເຖິງຂ ໍ້ຈ າກັດທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນທາງ
ການເງິນ, ເຊີີ່ງລວມມີ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ຄວາມຊ ານິຊ ານານ, ຄວາມສາມາດດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ຂອບການຄ ້ມຄອງຕ່າງໆ. 

ເພ ີ່ອຈັດການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມທ້າທາຍເຫ ົັ່ານີື້, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນຢູ່າງຍິີ່ງທີີ່ບັນດາເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດໃນພາກ

ພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ການອອມພາຍໃນພາກພ ື້ນ; ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເຄ ອຂ່າຍປ້ອງກັນວິ

ກ ິດການທາງການເງ ິນພາກພ  ື້ນ , ເຊ ີ ີ່ ງລວມມີ ຂ ໍ້ ລ ິ ເລີີ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫ  າຍຝ ູ່ າຍ (Chiang Mai Initiative 

Multilateralization); ແລະ ເພີີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທາງເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມ
ຊ ານິຊ ານານຢູ່າງມ ອາຊີບ ຂອງກ ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງແຕ່ລະສະຖາ
ບັນ ເພ ີ່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຂອງເສດຖະກິດ. 
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ທ່ານ ດຣ. Khor ໄດ້ກ່າວວ່າ "ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງໄວວາ ໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການ
ທາງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ ແລະ ກະຕ ້ນໃຫ້ທ ກຝູ່າຍສ ມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຕອບສະໜອງການຂາດແຄນການລົງທຶນທີີ່
ໄດ້ຄາດການໄວ້”. "ການຫັນປູ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດໃໝ່ທີີ່ເນັື້ນການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂັບເຄ ີ່ອນດ້ວຍການບ ລິການອາດ
ເຮັດໃຫ້ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ພາກພ ື້ນປະເຊີນຢູູ່ແລ້ວຊັດເຈນຍິີ່ງຂຶື້ນ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ປະເທດກ າລັງພັດທະນາຈະຕ້ອງ
ໄດ້ລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນ ດ (Human Capital) ແລະ ສົັ່ງເສີມການນ າໃຊ້ທ່າແຮງທາງເສດຖະກິດຢູ່າງເຕັມສ່ວນໃນ
ລະດັບພາກພ ື້ນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຈຶີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ສ ດທີີ່ ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ຕ້ອງຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຊ ີ່ອມ
ໂຍງ, ການຮ່ວມມ ແບບພະຫ ພາຄີ, ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງບັນດາເຄ ອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການທາງການເງິນໃນ
ພາກພ ື້ນຂຶື້ນຕ ີ່ມ".  

--- 

ກ່ຽວກັບ AMRO: 

ອົງການຕິດຕາມເສດຖະກິດມະຫາພາກ ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - 

AMRO) ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີີ່ໄດ້ຖ ກສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນເພ ີ່ອສົັ່ງເສີມການຄ ້ມຄອງດູແລຄວາມໝັື້ນຄົງທາງການເງິນ 

ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງບັນດາກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນ ASEAN+3, ເຊິີ່ງລວມມີ 10 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ 

ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊຕີາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ແລະ ສປ.ຈີນ, ຮົງກົງ-ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປ ູ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ .ີ ພາລະ

ບົດບາດຂອງ AMRO ແມ່ນດ າເນີນການຕິດຕາມເຝ ົ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ກົນໄກປ້ອງກັນວິກິດການດ້ານການເງິນໃນພາກພ ື້ນ, ຂ ໍ້ລິເລີ ື້ມຊຽງໃໝ່ແບບຫ າຍຝູ່າຍ (Chiang Mai Initiative 

Multilateralization) ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. 

 

ສ າລບັຂ ໍ້ມນູເພີີ່ມເຕີມ, ກະລ ນາຕິດຕ ໍ່: 

Huong Lan Vu (Ms.), ພະນັກງານປະຊາສ າພັນ,  

ອີເມລ: vu.lanhuong@amro-asia.org  

ໂທລະສັບ: +65 88763598 

ເວັຟໄຊທ: www.amro-asia.org  

LinkedIn | Flickr | YouTube: AMRO Asia 

ຄ າສະຫງວນສິດ: ບດົຂ່າວພາສາລາວສະບັບນີື້ໄດ້ຮັບ
ການແປຈາກຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ (ກະລ ນາ

ສະແກນເພ ີ່ອດາວໂຫ ດ). ເຖິງແມ່ນວ່າຂ ໍ້ຄວາມຕ່າງໆ
ໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄວາມຖ ກຕ້ອງ
ຂອງການແປແລ້ວກ ໍ່ຕາມ, ໃນກ ລະນີທີີ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ 
ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຕົື້ນສະບັບພາສາ

ອັງກິດເປັນຫ ັກ. 

 
 

mailto:vu.lanhuong@amro-asia.org
http://www.amro-asia.org/

