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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຄານາ
ຈາກຜົນສາເລັດຂອງເຮົາຈົນເຖິ ງປະຈ ບັນ, AMRO ໄດ້ສບຕໍ່ປັບປງການເຜີຍແແຜ່ ແລະ ການຕີພີມວຽກງານການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ການ
ຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ພາຍຫັງການເປີດໂຕບົດ ລາຍງານ AREO 2017 ໃນເດອນພດສະພາ 2017 ແລະ ການຕີ
ພີມບົດລາຍງານການປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກປະຈ າປີ ຂອງຫາຍປະເທດສະມາຊິກ ໃນໄລຍະປີດັັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄດ້ສ ບຕໍ່
ເຜີ ຍ ແຜ່ ບັ ນ ດາບົ ດ ລາຍງານການປະເມີ ນ ເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກ ຂອງປະເທດສະມາຊິ ກ ໃນປີ 2018 ໂດຍການສະໜັ ບສະໜູ ນ ຂອງ
ສະມາຊິກ AMRO. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ພະນັກງານ AMRO ໄດ້ເພີີ່ມກິດຈະກ າຂຽນບົດຄົື້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ສະເພາະ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າໂດຍມີ
ຈດປະສົງເພີ່ອໃຫ້ການວິເຄາະທັນເວລາ ແລະ ມີເນື້ອຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາເສດຖະກິດຂອງສະມາຊິກ, ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ສາທາ
ລະນາຊົນທົັ່ວໄປຊາບ. ສິີ່ງທີີ່ເປັນກາລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກແມ່ນ ການພິມເຜີຍແຜ່ສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນລາຍເດ ອນ ແລະ ການ
ຂຽນຫົວຂໍ້ສັື້ນສະເພາະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ AMRO ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຜູ້ຕິດຕາມ
ເປັນຢ່າງດີ.
ພວກເຮົາຈະສບຕໍ່ປັບປງຂອບ ແລະ ຊຼຸດເຄີ່ອງມການວິເຄາະເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ເພີ່ອບັນລພາລະບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນ
ພວກເຮົາ ຕໍ່ຂອບກົນໄກສະໜອງສະພາບຄ່ອງດ້ານຄັງສາຮອງ ເພີ່ອສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານການເງິນຂອງພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານການດາເນີນ
ການເຝົັ້າລະວັງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີື້ມຊຽງໃໝ່ ເປັນກົນໄກຫລາຍຝ່າຍ (CMIM).
ໃນສະບັບນີື້, ບົດລາຍງານ AREO 2019 ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ນາສະເໜີວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າຕະຫາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ເຊັັ່ນດຽວ
ກັນກັບ ການປະເມີນຕົວແບບຈາລອງກົດເກນຂອງ Taylor ສາລັບບາງເສດຖະກິດກ່ມປະເທດພາກພື້ນ ອາຊຽນ+3 ທີີ່ໄດ້ຖກເລອກ,
ພັດທະນາຕາມພື້ນຖານຂອບວຽກການເຝົັ້າລະວັງຂອງ AMRO, ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການປັບປງໃຫ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໂດຍມີການພັດທະນາ ແລະ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອບເຄີ່ອງມຕົວຊີື້ວັດເສດຖະກິດມະຫາພາກ (ERPD Matrix). ເຄີ່ອງມວິເຄາະໃໝ່ເຫົັ່ານີື້ ກາລັງຊ່ວຍປັບປງການປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິກຕາມລາດັບ, ໂດຍສາມາດວິເຄາະໂດຍສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ
ຂື້ນຕີ່ມ. ທີີ່ສາຄັນຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເຄີ່ອງມເຫາົັ່ ນັື້ນ ຊ່ວຍພະນັກງານ AMRO ໃນການປະເມີນທ່າທີທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃນປະຈບັນ ແລະ
ນາສະເໜີຂໍ້ແນະນາທາງນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ອົງການການົດນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປະເທດສະມາຊິກ.
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດພາກພື້ນຍັງຄົງມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຕຂັບເຄີ່ອນການເຕີບໂຕໂລກຂັື້ນພື້ນຖານແມ່ນກາລັງສະລໂຕ
ກໍ່ຕາມເມີ່ອທຽບກັບ ປີ 2018, ແລະ ຄາດວ່າໂຕຂັບເຄີ່ອນການຈະສົັ່ງເສີມພຽງເລັກນ້ອຍໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວ ໃນປີ
2019-2020. ການສູນເສຍແຮງລົມຍູ້ຈາກການຄ້າໂລກ, ການຖົດຖອຍຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ຕໍ່ກັບ ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ
ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງປະກອບທີສ
ີ່ າຄັນທາງດ້ານເງິນຕາທີີ່ປັບປ່ຽນໃນບັນດາເສດຖະກິດພັດທະນາແລ້ວເມີ່ອ
ບໍ່ນານມານີື້ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້. ຕະຫາດໂລກປະສົບກັບການຜັນຜວນທີຮ
ີ່ ນແຮງຫລາຍຄັື້ງໃນປີທີີ່ຜ່ານມາ, ເຊິີ່ງສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ແຕ່ວ່າເງີ່ອນໄຂທາງເງິນຕາທີີ່ຜ່ອນຄາຍລົງເມີ່ອໄວໆນີື້ ໃນທ່າມກາງກະແສທິດສະ
ດີແບບ Dovish ທີີ່ມີແນວໂນ້ມຈະຖກຮັບຮອງໂດຍ ທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິກາ (U.S. Federal Reserve) ແລະ ທະນາຄານກາງ
ເອີຣົບ (ECB). ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍພາກພື້ນຈາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຜົນໄດ້ຜົນເສຍໂດຍໃຊ້ເຄີ່ອງມດ້ານ
ນະໂຍບາຍທີີ່ມີຄວາມຢືດຢ່ນ, ແລະ ປັບປ່ຽນພວກມັນຕາມແຕ່ສະຖານະການ ແລະ ເງີ່ອນໄຂສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໂອກາດໄລຍະສັື້ນສາລັບພາກພື້ນຄາດວ່າຈະຄ່ອຍໆອ່ອນໂຕລົງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າພື້ນຖານເສດຖະກິດໄລຍະຍາວແມ່ນຍັງຄົງປົກກະຕິ.
ການຄົື້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ສະເພາະຂອງປີນີື້ ຄ “ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ສາລັບເສດຖະກິດໃໝ່”. ບົດດັັ່ງກ່າວແມ່ນສບຕໍ່ມາ
ຈາກການຂຽນຫົວບົດສະເພາະໃນບົດລາຍງານ AREO 2017, ເຊິີ່ງປະເມີນການເຊີ່ອມໂຍງທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບຄນຄວາມສົມ
ດນໃນພາກພື້ນ ພາຍຫັງວິກິດການເງິນອາຊີ (Asian Financial Crisis), ແລະ ອີກພາກໃນບົດລາຍງານ AREO 2018, ເຊິີ່ງເນັື້ນໃສ່
ບັນດາໂຕຂັບເຄີ່ອນຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຍດທະສາດທີີ່ພາກພື້ນໄດ້ໃຊ້ເພີ່ອຮັກສາຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍນຍົງ. ໂດຍ
ພາບລວມ, ພາກພື້ນໄດ້ຈະເລີນຮ່ງເຮອງໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍຍດທະຍາດ “ການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ” ກໍ່ຄພື້ນຖານ
ທີີ່ສາຄັນໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່. ບົດລາຍງານ AREO ສະບັບນີຍ
ື້ ັງໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບ ວິທີທີີ່ກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3
ສາມາດຮັບເອົາເສດຖະກິດໃຫມ່ (New Economy) ແລະ ເລີີ່ມຕົື້ນດາເນີນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍການເພີີ່ ມ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕ,ໍ່ ບັນຫາສິີ່ງທ້າທາຍສາຄັນ 3 ຢ່າງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຫົັ່ານັື້ນ.
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ໃນຂະນະທີີ່ການປ່ຽນແປງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໄປສູ່ລະດັບສູງຂື້ນ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂື້ນມາແດ່ແລ້ວ, ແລະ ຈະສບຕໄໍ່ ປໃນຕໍ່ໜ້າ, ຈະຍັງສບຕໍ່ ແຕ່
ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍກການໃຫ້ບລິການເປັນສິີ່ງທີີ່ຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຈີ່ງຈາເປັນຈະໄດ້ພິຈາລະນາຄນໃຫມ່ວ່າ ຄວາມອາດສາມາດທີີ່ຕ້ອງການ
ພັດທະນາແມ່ນດ້ານໃດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ລັກສະນະໃດທີີ່ຈາເປັນ. ບັນດາການລົງທນທີີ່ຈາເປັນ ເພີ່ອສັ່ົງເສີມ ແລະ ຮັກສາການເຕີບໂຕໃຫ້
ຍນຍົງລວມມີ: ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່; ຊັບພະຍາກອນມະນດທີີ່ເຮັດວຽກກັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ແລະ ລະບົບເຄີ່ອຂ່າຍ ແລະ ການເຊີ່ອມໂຍງ
ສາລັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃໝ່ (Value Chains) ທີີ່ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ກ້າວເປັນສາກົນຫລາຍຂື້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ບັນດາປະ
ເທດເສດຖະກິດກາລັງພັດທະນາ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິີ່ງທ້າທ່າຍສາຄັນ 3 ດ້ານ ໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນທີີ່ສູງ
ຂື້ນເນີ່ອງຈາກມີອັດຕາການອອມທີີ່ຕ່າ; ຂໍ້ຈາກັດຂອງຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກຄວາມຕ້ອງການເພີ່ອສາຮອງຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດ
ເກີດຂື້ນຈາກການຜັນຜວນຂອງກະແສທນ; ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ທີີ່ກາລັງສະທ້ອນຄວາມຈາເປັນເພີ່ອປັບປງການຄ້ມຄອງ
ບລິຫານ, ທນມະນດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕ.ໍ່ ທ້າຍສດ, ພວກເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດດາເນີນການຈາກ
ພາຍໃນພາກພື້ນ ໂດຍການນາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມອດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງພາກພື້ນ, ແລະ
ໂດຍການເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ ໂດຍຜ່ານການເຊີ່ອມໂຍງໃພາກພື້ນໃຫ້ດີຂື້ນ.
ທ່ານ ດຣ. ໂຮ ອີ ຄ (Hoe Ee Khor)
ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດ AMRO
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ຄາຂອບໃຈ
ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ກະກຽມຂື້ນໂດຍການປະເມີນ ຂອງພະນັກງານ AMRO ກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ເວລາສັື້ນ ເຊິີ່ງລວມມີ ຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ທີີ່ກາລັງປະເຊີນ ຕໍ່ກັບພາກພື້ນ, ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ຕອບໂຕ້ໂດຍ
ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດຂອງປະເທດຕ່າງໆ. ການປະເມີນໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ບົນພ ື້ນຖານການວິເຄາະຂອງທີມງານຕິດຕາມເຝົັ້າ ລະວັງ
ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສັງລວມເອົາການ ຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງທີມງານຮັບຜິດຊອບໂຕະຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດສະມາຊິກ. ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ຖກສົັ່ງໃຫ້ ຄະນະກາມະການບລິຫານໃນປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ອປຶກສາຫາລກ່ຽ ວກັບສະພາບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາທາງນະໂຍບາຍທີີ່ສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ກາລັງປະເຊີນຢູ.່
ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ໄດ້ຖກກະກຽມໂດຍທີມງານຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງທາງການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ເຊິີ່ງຊີື້ນາໂດຍ ທ່ານ ນ. ລິ
ລຽນ ອົງ (Li Lian Ong), ແລະ ໄດ້ຖກທົບທວນເນື້ອໃນໂດຍຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ AMRO, ທ່ານ ດຣ. ໂຮອີ ຄ (Hoe Ee
Khor). ບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄາຊີື້ນາຈາກ ທ່ານ ດຣ. ຈນຮົງ ຈາງ (Junhong Chang) ຜູອ
້ ານວຍການ AMRO ແລະ ຄະນະ
ຜູບ
້ ລິຫານອະວໂສຂອງ AMRO.
ຜູ້ປະກອບສ່ວນທີີ່ສ າຄັນຕໍ່ພາກ “ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງກ ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3” ມີຄ
ທ່ າ ນ ແອັ ນ ໂທນີ ຕັ ນ (Anthony Tan) (ນ າພາ), ທ່ າ ນ ເອັ ດ ມັ ອນ ຈູ (Edmond Choo) ແລະ ທ່ າ ນ ນ. ວັ ນ ເນ ຂ ດ (Vanne
Khut). ຜູ້ປະກອບສ່ວນທີີ່ສ າຄັນ ຕໍ່ພາກສ ກສາຫົວຂໍ້ພິເສດ “ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕໍ່ສ າລັບເສດຖະກິດ ໃໝ່ ”
ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ຊວນຢົງ ຟູ (Suan Yong Foo) (ນາພາ) ແລະ ທ່ານ ນ. ວັນເນ ຂດ (Vanne Khut); ທ່ານ ນ. ຊານຫິງ ລາ (San
Ling Lam) (ທີີ່ປຶກ ສາ) ໃນການກະກຽມບົ ດ. ສ າລັບຜູ້ ປະກອບສ່ ວ ນຂຽນຫົວ ບົ ດ ອ ີ່ນ ໆ ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ນ. ມະລີຈັນ ຈຽມສີສ ລາດ
(Malichanh Chiemsisoulath), ທ່ າ ນ ນ. ລ ຣາ ເກ ສ ກາເບ ຍລາ (Laura Grace Gabriella), ທ່ າ ນ ຈັ ສ ຕິ ນ ລິ ມ (Justin
Lim), ທ່ າ ນ ໄຊມັ ອນ ລິ ວ (Simon Liu), ທ່ າ ນ ນ. ເຫວີ ີ່ ຍ ຊຼຸ ນ (Wei Sun) ແລະ ທ່ າ ນ ນ. ມາເດີ ລ ີ ນ ວິ ນ ຢາ (Madeleine
Vinuya).
ພ້ອມກັນນັື້ນ, ບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກເພີ່ອຮ່ວມງານຜູ້ອີ່ນໆຂອງທີມງານການຕິດຕາມ
ເຝົັ້າລະວັງ ລວມມີ ທ່ານ ຊງຮູນ ລກ ຮົງ (Seung Hyun (Luke) Hong), ທ່ານ ສມິໂອະ ອິຊິກະວະ (Sumio Ishikawa), ທ່ານ ເຈ
ຢັງ ລີ (Jae Young Lee), ທ່ານ ແມັດທິວ ຢິວ (Matthew Yiu), ທ່ານ ໄຊພັດ ພູນພັດພິບູນ (Chaipat Poonpatpibul), ທ່ານ
ອັບດນໂຣມັນ (Abdurohman), ທ່ານ ຈິນໂຮ ຊອຍ (Jinho Choi), ທ່ານ ນ. ທັນຢະສອນ ເອກອະພິຣັກ (Tanyasorn
Ekapirak), ທ່ານ ເປົາໂລ ເອີນັນໂດ (Paolo Hernando), ທ່ານ ຊຽງໂກວ ເຈີຣີ ຮ່ວງ (Xianguo (Jerry) Huang), ທ່ານ ຈີເວິນ
ຈຽວ (Zhiwen Jiao), ທ່ານ ເຫວິນຫົງ ລີ (Wenlong Li), ທ່ານ ແດນ ລູ (Dan Lu), ທ່ານ ຣູເປີໂຕ ປາໂກຣາ ມາຈກາ (Ruperto
Pagaura Majuca), ທ່ານ ມູຮັມມັດ ເຟີດາອສ ມດຕາກິນ (Muhammad Firdauz Muttaqin), ທ່ານ ນ. ທິ ຄິມ ກກ ຫງວຽນ
(Thi Kim Cuc Nguyen), ທ່ານ ນ. ໄດອານາ ເດລ ໂຣຊາຣິໂອ (Diana del Rosario), ທ່ານ ເຈດ ວິຊະຢານົນ (Jade
Vichyanond), ທ່ານ ນ. ວັນວິສາ ວລະນິກູນກິດ (Wanwisa Vorranikulkij) ແລະ ທ່ານ ຢັງຮອນ ຢັງ (Yang-Hyeon Yang),
ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບເພີ່ອນຮ່ວມງານທ່ານອີ່ນໆຂອງ AMRO.
ພ້ອມກັນນັື້ນ, ບົດລາຍງານດັງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄ າຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຈາກຄະນະທີີ່ປຶກສາຂອງ AMRO, ທີີ່ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ
ບັນດິດ ນິຈາຖາວອນ (Bandid Nijathaworn) ໃນການລາຍງານຄັື້ງ ວັນທີ 7 ມີນາ 2019 ທີີ່ ຫ້ອງການ AMRO. ພວກຂ້າພະເຈົື້າຂ
ກ່າວຄາຂອບໃຈບັນດາຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມສາມະນາຮ່ວມລະຫວ່າງ AMRO ແລະ IMF ທີີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ຢູ່ທີີ່ ບາງກອກ ໃນວັນທີ 22
ມັງກອນ 2019 ສາລັບຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຕໍ່ກັບຮ່າງເບື້ອງຕົື້ນຂອງບົດສກສາຫົວຂໍ້ພິເສດໃນບົດລາຍງານສະບັບນີື້.
ທ່ານ ເອັດມັອນ ຈູ (Edmond Choo) ປະສານງານການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່. ທ່ານ ນ. ຮວາງ ລານ ວູ (ພິງກີື້) (Huong Lan
Vu) (Pinky) ແລະ ທ່ານ ນ. ເຈຍອີື້ ຈາງ (Jiayi Zhang) ຊ່ວຍດ້ານການສ ີ່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ປະຊາສ າພັນ; ທ່ານ ນ. ເຟັດ ປາງ
(Faith Pang) ຊ່ວຍໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດທີີ່ເປັນສະມາຊິກ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ທ້າຍສດນີື້, ມມມອງທັດສະນະຕ່າງໆ ທີີ່ສະແດງໃນບົດລາຍງານສະບັບນີື້ ເປັນຂອງພະນັກງານ AMRO ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບັນດາສະມາຊິກແຕ່ຢ່າງໃດ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຄາຫຍໍ້ ແລະ ໂຕຫຍໍ້
ADB
AEs
AFC
BIS
BOJ
BOT
CAPEX
CPI

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ກ່ມເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມຈະເລີນ
ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນອາຊີ
ທະນາຄານດ້ານການຊາລະສະສາງສາກົນ
ທະນາຄານກາງ ຍີີ່ປ່ນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດໄທ
ລາຍຈ່າຍການລົງທນ
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບລິໂພກ

ASEAN
ASEAN (ex-SG)
ASEAN+2
ASEAN+3
ASEAN-4
ASEAN-5
ASEAN-6
ASEAN-8

ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ກ່ມອາຊຽນບໍ່ລວມ ສິງກະໂປ
ກ່ມອາຊຽນ+ສປ.ຈີນ (ລວມມີຮົັ່ງກົງ) ແລະ ສ.ເກົາຫີ
ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+ສປ.ຈີນ (ລວມມີ ຮົງກົງ), ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫີ
ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ
ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟິລິບປິນ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ
ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ-5 ແລະ ສິງກະໂປ
ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນບໍ່ລວມ ບຼູໄນ ແລະ ສິງກະໂປ

CBO/CPB

ສານັກງານງົບປະມານລັດຖະສະພາ/ສານັງານການວິເຄາະນະໂຍບາຍ
ເສດຖະກິດເນເທີແລນ

Plus-3

ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ
ບໄຼູ ນ ດາຣູຊາລາມ, ກາປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ມຽນມາ
ເບຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ສປ.ຈີນ, ອາຟິກາໃຕ້/ອາເມລິກາໃຕ້
ກາປູເຈຍ, ສປປລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ
ບໄຼູ ນ ດາຣູຊາລາມ
ປະເທດສປ.ຈີນ
ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ1
ອິນໂດເນເຊຍ
ຍີີ່ປ່ນ
ກາປູເຈຍ
ສ. ເກົາຫີ
ສປປ ລາວ
ມຽນມາ
ມາເລເຊຍ
ຟິລິບປິນ
ສິງກະໂປ
ໄທ
ສສ. ຫວຽດນາມ
ອົສຕຣາລີ
ອົດຕິດ
ໄຊປັຊ
ເບັນຊິກ
ເບຊິນ
ເຢຍລະມັນ
ເອສໂຕນີ
ແອສປາຍ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ແຟງລັງ
ຝຣັັ່ງ
ອີຕາລີ
ແມັກຊິກໂກ
ໂຮນລັງ
ປ໋ອກຕຍການ
ລັດເຊຍ
ສະໂລວານີ
ແອສປາຍ
ຕວກກີ
ອັງກິດ
ສ. ອາເມລິກາ
ອາຟີກາໃຕ້
ສະກນເງິນໂດລາ ອົສຕຣາລີ
ສະກນເງິນໂດລາ ບຼູໄນ
ສະກນເງິນເຣລ ເບຊິນ
ສະກນເງິນຝຣັັ່ງສະວິດ
ສະກນເງິນເອີໂຣ
ສະກນເງິນປອນສະເຕລິງ/ປອນ
ສະກນເງິນໂດລາຮົງກົງ
ສະກນເງິນຣູເປຍ ອິນໂດເນເຊຍ
ສະກນເງິນເຢນຍີີ່ປ່ນ

DBU
DXY
EMs
EIA
ECB
EPFR
FCY
FDI
U.S. Fed
FOMC
FX
G3
GDP
GFC
GFCF
GNI
GST
GVC
HICP
ICR
IEA
IIF
ILO
IMF
LCY
MAS
NAFTA
NEER
NFC
REER
ODA
ODI
OECD
OPEC
OTC
PBC
PCE
PMI

ຫົວໜ່ວຍທະນາຄານພາຍໃນປີ
ເງິນໂດລາ ສ. ເມລິກາ ແບບວົງກວ້າງ
ຕະຫາດເກີດໃໝ່
ການບລິຫານຂໍ້ມູນພະລັງງານ ສ.ເມລິກາ
ທະນາຄານກາງເອີີຣົບ
ການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈກອງທນບລິຫານການລົງທນເກີດໃຫມ່
ສະກນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິກາ
ຄະນະກາມະການຕະຫາດການເງິນເປີດການຊື້ -ຂາຍ
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສ. ອາເມລິກາ, ກ່ມປະເທດເອີຣົບ ແລະ ປະເທດຍີີ່ປ່ນ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ວິກິດການທາງເງິນໂລກ
ການສະສົມຊັບສິນຄົງທີີ່
ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດມວນລວມ
ອາກອນບລິການ ແລະ ສິນຄ້າ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໂລກ
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບລິໂພກທີີ່ເປັນເອກະພາບ
ອັດຕາສ່ວນຄວາມສາມາດຊາລະດອກເບ້ຍ
ສານັກງານພະລັງງານລະຫວ່າງປະເທດ
ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
ອົງການແຮງງານສາກົນ
ກອງທນການເງິນສາກົນ
ສະກນເງິນທ້ອງຖິີ່ນ
ທະນາຄານກາງສິງກະໂປ
ຂໍ້ຕົກລົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາເມລິກາເໜອ
ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ
ບລິສັດທີີ່ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນທີີ່ແທ້ຈິງ
ການຊ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ອການພັດທະນາ
ການລົງທນໂດຍກົງໄປຕ່າງປະເທດ
ອົງການເພີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມທາງເສດຖະກິດ
ອົງການບັນດາປະເທດຜູ້ສົັ່ງອອກນ້າມັນ
ຮູບແບບການຊື້ຂາຍກັນເອງໂດຍກົງ
ທະນາຄານແຫ່ງສປ.ຈີນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບລິໂພກສ່ວນບກຄົນ
ດັດສະນີຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້

BCLM
BRICS / LatAM
CLMV
BN
CN
HK
ID
JP
KH
KR
LA, Lao PDR
MM
MY
PH
SG
TH
VN
AU
AT
CY
BE
BR
DE
EE
ES
EU
FI
FR
IT
MX
NL
PT
RU
SK
SP
TR
U.K
U.S.
ZA

PPI
RBA
SGP
SITC
SOEs
UMP
UNCTAD
USMCA
VAT

ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດ
ທະນາຄານກາງອົດສະຕາລີ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດ
ການຈາແນກການຄ້າສາກົນທີີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ລັດວິສາຫະກິດ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາທີີ່ບໍ່ເປັນທາງການ
ການປະຊຼຸມສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ-ແມັກຊິກໂກ-ການາດາ
ອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ

AUD
BND
BRL
CHF
EUR
GBP
HKD
IDR
JPY

For brevity, “Hong Kong, China” is referred to as “Hong Kong” in the text.

1

xiii

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

WEO
WTO

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກຂອງIMF
ອົງການການຄ້າໂລກ

KHR
KRW

ສະກນເງິນຣຽວ ກາປູເຈຍ
ສະກນເງິນວອນ ສ. ເກົາຫີ

3MMA
4wma
bps
EBITDA
FY
mb/d
m-o-m
PPP
q-o-q
SA
s.w.d.a.
SAAR
y-o-y
YtD

ຄ່າສະເລ່ຍການເໜັງຕີງທກ 3 ເດອນ
ຄ່າສະເລ່ຍການເໜັງຕີງທກ 4 ເດອນ
ຈດພື້ນຖານ
ລາຍໄດ້ກ່ອນດອກເບ້ຍ, ພາສີ, ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າຕັດຈາໜ່າຍ
ປີງົບປະມານ
ລ້ານບາເລວຕໍ່ມື້
ເດອນຕໍ່ເດອນ
ຄວາມເທົັ່າທຽມກັນຂອງກາລັງການຊື້
ໄຕມາດຕໍ່ໄຕມາດ
ການປັບລະດູການ
ການປັບລະດູການ ແລະ ມື້ເຮັດວຽກ
ອັດຕາລາຍປີທີີ່ປັບຕາມລະດູການ
ປີຕໍ່ປີ
ປີເຖີງມື້

MXN
MYR
PHP
RMB
RUB
SGD
THB
TRY
USD
VND
ZAR

ສະກນເງິນເປໂຊ ແມັກຊິກໂກ
ສະກນເງິນຣິງກິດ
ສະກນເງິນເປໂຊ ຟິລິບປິນ
ສະກນເງິນຢວນ
ສະກນເງິນຣູເບີລ
ສະກນເງິນໂດລາສິງກະໂປ
ສະກນເງິນບາດ
ສະກນເງິນລີຣ່າ (ຕວກກີ)
ສະກນເງິນໂດລາ (ສ.ອາເມລິກາ)
ສະກນເງິນດົງ (ສສ. ຫວຽດນາມ)
ສະກນເງິນແຣນ(ອາຟີກາໃຕ້)
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ສະຫບ
ຼຸ ບັນຫາທີພ
ີ່ ນ
ົື້ ເດັນ
ັ່
ສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ພວກເຮົາຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຍັງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໂດຍລວມຄວາມສ່ ຽ ງທົ ັ່ ວ ໂລກຈະມີ ແ ນວໂນ້ ມ ເພີ ີ່ ມ ທະວີ ໂດຍມີ ແ ຮງລົ ມ ຕ້ າ ນຈາກພາຍນອກເພີ ີ່ ມ ສູ ງ ຂ ື້ ນ ໃນປະເທດ
ເສດຖະກິດເກີດໃຫມ່, ການອິີ່ມຕົວຂອງວົງຈອນທລະກິດໃນກ່ມປະເທດອດສາຫະກາຂະໜາດໃຫຍ່ G3, ການສະລໂຕຂອງ
ວົງຈອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທນທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທນ, ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກຂໍ້ຂັດແຍ້ງ
ທາງການຄ້າທີີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງໄດ້ ລ້ວນແຕ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຕຂັບເຄີ່ອນຕ່າງໆຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກມີທ່າທີຫຼຸດ
ລົງໃນໄລຍະປີ 2019-2020. ສາລັບປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ອີງໃສ່ການຄ້າຫລາຍນັື້ນ, ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການຫ ຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ຢ່າງຊັດເຈນຂ ື້ນ . ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ່ມປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3
ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ; ແລະ ສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນທລະກິດ , ເຊິີ່ງການເຕີບໂຕແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມໃນໄລຍະຍາວທີີ່ຄາດການໄວ້ເຊິີ່ງມີ
ຊ່ອງຫວ່າງຜົນຜະລິດທີີ່ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບເທົັ່າສູນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ຢູ່ໃນເປົັ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ ຫ ໃກ້ຄຽງກັບແນວໂນ້ມ
ໄລຍະຍາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີີ່ໃນການດາເນີນນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັດແຄບລົງກໍ່
ຕາມ, ແຕ່ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍ ກໍ່ຍັງສາມາດນາໃຊ້ເຄີ່ອງມຕ່າງໆ ແລະ ທນທີີ່ໄດ້ສະສົມເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຜົນ
ກະທົບຕ່າງໆ ແລະ ຈັດການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ທີີ່ເກີດຈາກການພີ່ງພາອາໄສດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
ບັນດາຕະຫາດການເງິນ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຜັນຜວນອີກຄັື້ງໃນເຄີີ່ງປີຫັງຂອງປີ 2018, ເຊິີ່ງຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ
ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການຄ້າໂລກ. ການປະສົມປະສານກັນຂອງຕົື້ນທ ນການກູ້ຢືມທີີ່ສູງຂ ື້ນ ແລະ ການແຂງຄ່າຂອງ
ສະກນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີຄວາມກົດດັນທາງການເງິນໃນກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຢ່າງ
ຍິີ່ງກັບປະເທດທີີ່ມີເສດຖະກິດອ່ອນໄຫວ ເຊິີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເທຂາຍຫັກຊັບໃນກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີິດ
ໃໝ່ຮນແຮງຂື້ນ. ສະພາບການເງິນໂລກທີີ່ມີຄວາມກົດດັນຂື້ນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ ອາຊີ, ໂດຍສະເພາະ ອິນໂດເນ
ເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ ເຊິີ່ງພົບວ່າຕົື້ນທນການກູ້ຢືມຂອງພວກເຂົາສູງຂື້ນຢ່າງຮນແຮງ. ການໄຫອອກຂອງເງິນທນຈາກພາກພື້ນ
ດັ ັ່ ງ ກ່ າວຄິ ດເປັ ນຈ ານວນເງິ ນ 6 ຕ ື້ ໂ ດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ ວ ງເດ ອນກັ ນຍາ ຫາ ເດ ອນຕ ລາ ເນ ີ່ ອງຈາກບັ ນດານັ ກລົງທນ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ເທຂາຍຮ້ນຂອງພວກເຂົາອອກ.
ການປັບຄາດໝາຍທີີ່ສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນບັນດາເສດຖະກິດທີີ່ສ າຄັນຕ່າງໆໃນໄລຍະມ ໍ່ໆຜ່ານມານີື້ ອາດຊ່ວຍ
ຫ ຼຸ ດ ຜ່ ອນຄວາມກົ ດ ດັ ນ ຕ ໍ່ ກ ັ ບ ການໄຫ ອອກຂອງເງິ ນ ທ ນ. ໃນໄລຍະຕົ ື້ ນ ປີ 2019, ການອ່ ອນຕົ ວ ລົ ງ ຂອງຕົ ວ ຊີ ື້ ວ ັ ດ ທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະສະລໂຕລົງໃນວົງກວ້າງ (ລວມທັງ ສປ.ຈີນ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫ າດ
ການເງິນມີ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ ນອນຫ າຍຂ ື້ນ . ນອກຈາກນີື້, ການປ່ ຽນທິ ດທາງນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິກາ
(U.S. Fed) ແລະ ທະນາຄານກາງເອີ ຣົ ບ (European Central Bank) - ເຊິ ີ່ ງ ກ່ ອ ນໜ້ າ ນີ ື້ ໄ ດ້ ເ ລີ ີ່ ມ ມີ ກ ານດ າເນີ ນ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາເພີ່ອກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ - ໄດ້ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນແບບບໍ່ຕັື້ງໃຈຕໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າເສດຖະກິດ ໂລກໂດຍ
ທົັ່ວໄປຈະມີິກ ານສະລ ໂຕ ເຊິີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ ຕະຫ າດການເງິນ ມີ ຄວາມຜັນ ຜວນຫ າຍຂ ື້ນກວ່າເກົັ່ າ . ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ ຕາມ, ໃນ
ອະນາຄົ ດ ຂ້ າງໜ້ າ ການຜ່ ອນຄາຍສະພາບການເງິ ນ ທົ ັ່ ວ ໂລກຈະສາມາດສະໜັ ບ ສະໜູ ນການເຕີ ບ ໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຕາບໃດທີີ່ເຫັນວ່າມີສັນຍານທີີ່ດີໃນທິດທາງນະໂຍບາຍ ທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບັນດາຕະຫ າດການເງິນບ ໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຜົນ
ກະທົບທີີ່ບໍ່ຄາດຄິດຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ.
ພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ຄາດການວ່າ ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຈະມີການເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະທີີ່ຊ້າລົງ
ພຽງເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງປີ 2019-2020 ທຽບໃສ່ປີ 2018, ແຕ່ວ່າທິດທາງການຂະຫຍາຍຕົວຈະປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຈະອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົັ່າກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າພື້ນຖານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ
ພາກພື້ນນີື້ຍັງຄົງມີຄວາມໝັື້ນທ່ຽງ. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນຄາດວ່າຢູ່ທີີ່ 5.1% ໃນຊ່ວງປີ 2019-2020
(5.3% ໃນປີ 2018) ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຜົນກະທົບໄລຍະສັື້ນທີີ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້ຈາກມາດຕະການກີດກັື້ນທາງການຄ້າທີີ່ໄດ້
ດາເນີນມາແລ້ວ. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ທົັ່ວໄປຄາດວ່າຈະຄົງໂຕຢູ່ທີີ່ປະມານ 2% ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບປີ 2018. ພວກເຮົາໄດ້ປັບປງການ
ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ສປ.ຈີນ ຂື້ນເປັນ 6,3% ສາລັບ ປີ 2019 (ທຽບກັບ 6.2% ໃນການລາຍງານ ເດອນ
ມັງກອນ 2019) ແລະ 6.2% ສ າລັບ ປີ 2020. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢີີ່ປ ່ນ ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງທີີ່ຢູ່ 0.6% ໃນປີ
ງົບປະມານ 2019 ກ່ອນທີີ່ຈະຫຼຸດລົງເຫອ 0.5% ໃນ ປີງົບປະມານ 2020. ການຄາດຄະເນຂອງການເຕີບໂຕສາລັບ ກ່ມ
ປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ ແມ່ນຄົງຮັກສາຢູ່ທີີ່ 5.1%, ໂດຍຈະປັບໂຕຂື້ນເລັກນ້ອຍ ຢູ່ທີີ່ 5.2% ໃນປີ 2020.
ພາກພື້ນຈະຖກທົດສອບຢ່າງບ ໍ່ໜ້າສົງໄສໃນທ່າມກາງແຮງລົມຕ້ານຈາກການສະລໂຕຂອງການຄ້າໂລກ. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ທາງການຄ້າທີີ່ປິີ່ນອ້ອມຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການເພີີ່ມຂ ື້ນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າທີີ່ທະວີຄູນທີີ່ບໍ່
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຂອງການເຈລະຈາການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ.
ອາເມລິກາ ແລ້ວກໍ່ຕາມ. ຄວາມສ່ຽງຈາກການກີດກັື້ນທາງການຄ້າຈະຖກສົັ່ງຜ່ານມາຍັງພາກພື້ນໂດຍຜ່ານການສົັ່ງອອກ ແລະ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທົັ່ວໂລກ (GVCs) ເຊິີ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆອາດສາມາດເພີີ່ມຂື້ນໄດ້ຈາກຜົນກະທົບການສົັ່ ງຜ່ານຮອບທີີ່ 2 ກໍ່ຄ
ການສະລໂຕຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໂລກ. ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນການສົັ່ງອອກໄປຍັງ ສປ.
ຈີນ ໃນລະດັບສູງ ແລະ ຢູ່ໃນກົນໄກຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທົັ່ວໂລກ ແລະ ພີ່ງພາຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເຊິີ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍໃນໄລຍະສັື້ນ . ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ , ເສດຖະກິດທີີ່ເປີດ
ກວ້າງ ແລະ ພີ່ງພາການສົັ່ງອອກເຊັັ່ນ : ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົງກົງ, ສ. ເກົາຫີ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ໃນບາງປະເທດ
ໄດ້ແກ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ສະພາບການທີີ່ບໍ່ພງປະສົງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຄາດວ່າ ການຍົກລະດັບການຕອບໂຕ້ທີີ່ເທົັ່າທຽມກັນໃນຄວາມເຄັັ່ງຕງທາງການ
ຄ້າ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງທີີ່ 0.4% ໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີີ່ຄາດຄະເນໂດຍພື້ນຖານ. ໃນສະຖານະ
ການທີີ່ຮ່ນແຮງນີື້, ທັງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ ຈະການົດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບການນາເຂົື້າສິື້ນຄ້າທັງໝົດລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດ. ໃນການດາເນີນຊ່ວງໄລຍະສັື້ນໆ, ຜົນກະທົບທີີ່ປະເມີນໄດ້ຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ສາລັບເສດຖະກິດ
ໃດໜີ່ງສະເພາະໃນພາກພນ
ື້ ອາດຈະຫາຍຂນ
ື້ ໃນອັດຕາທີີ່ແນ່ນອນ, ສູງເຖິງ -1.0%. ບໜ
ໍ່ ້າແປກໃຈທີີ່ທັງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ.
ອາເມລິກາ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະທີີ່ເສຍຫາຍ, ແລະ ຈະຫາຍກວ່ານີື້ຖ້າຫາກມາດຕະການທີີ່ບໍ່ແມ່ນການເພີີ່ມອັດຕາພາສີ ຈະຖກຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດ. ຜົນກະທົບທີີ່ແນ່ນອນອາດຈະນ້ອຍກວ່າສາລັບ ສ. ອາເມລິກາ (ຢູ່ທ-ີີ່ 0.3%) ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2019-2020, ເມີ່ອ
ທຽບກັບ ສປ.ຈີນ (ຢູ່ທີີ່-0.6%), ແຕ່ວ່າ ຜົນກະທົບໂດຍສັງລວມຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າສາລັບປະເທດທີີ່ກ່າວທາອິດ (ຢູ່ທີີ່
13% ຂອງການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ ໃນຊ່ວງ 2019-2020) ເມີ່ອທຽບກັບປະເທດທີີ່ກ່າວມາທີີ່ສອງ (ຕາີ່ກວ່າ ຢູ່ທີີ່ 10%).
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ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ໃນແງ່ການວາງນະໂຍບາຍໃນພາກພື້ນມີຄວາມພງພໃຈໃນລະດັບໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເມີນເສີຍຕໍ່ໄປໄດ້. ສະມາຊິກບາງປະເທດໄດ້ດາເນີນມາດຕະການນະໂຍບາຍແບບລ່ວງໜ້າ ຫ ແບບຈັດສັນເຄີ່ອງມ
ຕ່າງໆໄວ້ກ່ອນ (Frontloaded) ເພີ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນຂອງຕະຫາດການເງິນ. ໃນບາງປະເທດໄດ້ມີການດາເນີນ
ນະໂຍບາຍທາງເງິນຕາແບບເຂັື້ມງວດຫາຍຂື້ນ ເພີ່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງລາຄາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ສະກັດ
ກັື້ນການສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງການເງິນ ທີີ່ມາຈາກການມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າເປັນເວລາດົນ. ນອກຈາກນີື້, ຍັງ
ມີການດາເນີນມາດຕະການອີ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ການຢດຕິໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ເນັນ
ື້ ການນາເຂົື້າ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດ
ດັນຕໍ່ການຂາດດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ. ໃນດ້ານງົບປະມານ, ການເງິນພາກລັດທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ນະໂຍບາຍການ
ເງິນມີບດ
ົ ບາດຕ້ານກັບວົງຈອນເສດຖະກິດໄດ້ດໃີ ນລະດັບໜີ່ງ ເຖິງວ່າຈະຍັງຈາກັດກໍ່ຕາມ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິກ
ຍັງໄດ້ນາເອົານະໂຍບາຍການເງິນແບບຂະຫຍາຍຕົວມາໃຊ້ຫາຍຂື້ນ ຫ ໃນກລະນີທີີ່ມີຂໍ້ຈາກັດ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດລາດັບຄວາມສາ
ຄັນຂອງລາຍຈ່າຍພາກລັດຄນໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າພາກພື້ນຈະມີພື້ນທີີ່ໃນການດາເນີນນະໂຍບາຍການເງິນໂດຍລວມທີີ່ຈາກັດກໍ່
ຕາມ.
ຫັງຈາກທີີ່ເສດຖະກິດໄດ້ສະລໂຕລົງຈາກທີີ່ເຄີຍເຕີບໂຕໃນອັດຕາສູງກວ່າແນວໂນ້ມ
ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບແຮງກະຕ້ນຈາກ
ສະພາວະການເງິນໂລກທີີ່ເຂົື້າເຖິງຢ່າງງ່າຍດາຍ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພື້ນໃນຫາຍບ່ອນ ກາລັງຢູ່ໃນໄລຍະສະລໂຕ
ຂອງສິນເຊີ່ອ ແລະ ບາງປະເທດໄດ້ມີມາດຕະການຊຼຸກຍູ້ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີີ່
ເຂັື້ມງວດເພີ່ອກະຕ້ນການປ່ອຍສິນເຊີ່ອ.
ສາລັບໄລຍະກາງເຖິງໄລຍະຍາວ, ຍັງມີຄວາມຈາເປັນຫາຍຂື້ນ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ ທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາກ
ພື້ນ ແລະ ເພີີ່ມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ . ການຈັດບູລິມະສິດທາງດ້ານນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ເຊັັ່ນ: ການ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການເຊີ່ອມຕໍ່ທີີ່ມີໝາກຜົນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຕະຫາດທນພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິີ່ງຂື້ນ
ຕີ່ມ ຄວນຈະເປັນບູລິມະສິດສາລັບທິດທາງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍແຜນຍດທະສາດ "ການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ" ເຊິີ່ງເປັນ
ເສົາຄ້າສາຄັນໃນຫາຍໆປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍກການໃຫ້ບ ລິການແມ່ນຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ
ບັນຫາການລົງທ ນໃນຂົງເຂດທີີ່ຕ້ອງການ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍໂຕຍນຍົງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້
ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຮັບການແກ້ໄຂ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຫົວຂ:ໍ້ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊອ
ີ່ ມຕສ
ໍ່ າລັບເສດຖະກິດໃໝ່
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ ຈະເປັນບູລິມະສິດສາລັບກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ເພີ່ອກ້າວໄປສູ່ການ
ເປັນ "ເສດຖະກິດໃຫມ່" ແລະ ເລີີ່ມດາເນີນການໃນຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງແນວທາງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ .
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາດ້ວຍ
ແຜນຍດທະສາດ "ການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ" ທີີ່ເປັນເສົາຄ້າສາຄັນໃນຫາຍໆປະເທດ. ໃນຂະນະການພັດທະນາໃນຂອບ
ເຕັກໂນໂລຊີຍັງໄດ້ຖກຍົກລະດັບຂື້ນ ແລະ ຈະຍັງສບຕໍ່, ແຕ່ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍກການໃຫ້ບລິການເປັນສິີ່ງທີີ່ຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
ຈີ່ງຈາເປັນຈະໄດ້ຄິດຄົື້ນຄນໃຫມ່ວ່າ ຄວາມອາດສາມາດທີີ່ຕ້ອງການພັດທະນາແມ່ນດ້ານໃດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ລັກສະນະໃດ
ແດ່ ທີ ີ່ ຈ າເປັ ນ . ປະເດັ ນ ໜ ີ່ ງ ທີ ີ່ ປະກົ ດ ຂ ື້ ນ ເຊິ ີ່ ງ ຕ້ ອງໄດ້ ໃ ຫ້ ຄ ວາມສ າຄັ ນ ຄ ການລົ ງ ທ ນໃນລະດັ ບ ຕ ່ າກວ່ າທີ ີ່ ຄ ວນຈະເປັ ນ
(underinvestment) ເຊິີ່ງຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກ ໍ່ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ . ພາກການຄົື້ນຄວ້າຫົວຂໍ້
ພິເສດໃນບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ອາຊຽນ+3 (AREO) ປີ 2019 ນີື້ໄດ້ຖກຂຽນຂື້ນໂດຍຕໍ່ ຍ ອດ
ຈາກພາກສກສາພິເສດໃນບົດ AREO 2017 ເຊີີ່ງມີເນື້ອໃນກ່າວເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປງຄນ
ຄວາມສົມດນຂອງເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນ ພາຍຫັງວິກິດການທາງການເງິນອາຊີ (Asian Financial Crisis) ແລະ
ພາກສກສາພິເສດໃນບົດ AREO 2018 ເຊີີ່ງມີເນື້ອໃນກ່າວເຖິງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.
ປັດໄຈຫັກ 3 ປະການທີີ່ຈະເປັນຕົວຂັບເຄີ່ອນບັນດາບູລິມະສິດຂອງການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນພາກພື້ນສາລັບ
ໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ປັດໄຈທີ 1 ແມ່ນ ການປະຕິວັດອດສາຫະກາຄັື້ງທີີ່ 4 (4IR) ຫ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລ
ຊີ ທີີ່ນາໄປສູ່ການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ , ການຫຼຸດບົດບາດຂອງຂະແໜງອດສະຫະກາໃນການຂັບເຄີ່ອນເສດຖະກິດ ແລະ
ການເພີີ່ມບົດບາດຂອງຂະແໜງບລິການ. ປັດໄຈທີ 2 ແມ່ນ ການເຂົື້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜູ້ສູງອາຍ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊົນຊັື້ນ
ກາງຢ່າງໄວວາ ທີີ່ຈະເນັື້ນການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການປະຢັດແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດບົນພື້ນຖານທາງທັກສະ ແລະ
ຄວາມຮູ້, ແລະ ກະຕ ້ນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອ ປະໂພກບ ລິໂພກ ແລະ ການບ ລິການ
ຕ່າງໆ ເຊິີ່ງລວມມີ ການປັບປງທີີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບລິການທີີ່ຮອງຮັບ ຫ ໃຫ້ບລິການຮູບແບບໃໝ່, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ການເຊີ່ອມຕໍ່ທີີ່ດີກວ່າ. ປັດໄຈທີ 3, ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງການຄ້າຂອງໂລກຕາເວັນຕົກ , ຄວບຄູ່ໄປກັບການເຕີບໂຕ
ທາງດ້ ານເສດຖະກິ ດ ພາກພ ື້ ນ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການສ ດທ້ າຍ, ເຊິ ີ່ ງ ຈະເປັ ນ ແຮງດ ງ ແລະ ແຮງຍູ້ ຕ້ ານຕ ໍ່ ກ ານເຊ ີ່ ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ.
ປະເທດທີີ່ກາລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ ຈະຕ້ອງປະສົບກັບຄວາມທ້າທາຍທີີ່ສະຫັບສັບ
ຊ້ອນໃນການລົງທນໃນໄລຍະຍາວໃນດ້ານທີີ່ປະເທດນັນ
ື້ ໆບໍ່ມີິທນພຽງພ ເຊິີ່ງມີ ການລົງທນທາງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ, ຕົື້ນທນ
ມະນດ (ແຮງງານ) ແລະ ຊັບສິນທີີ່ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ອີ່ນໆ ທີີ່ຊວ
່ ຍເພີີ່ມສັກກະຍະພາບຂອງການຜະລິດຂອງປະເທດ. ການ
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາໃນກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ ແລະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການຂາດແຄນທນໃນການລົງທນທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ.

ນອກຈາກນີ,ື້

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ

ອາກາດຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດທີີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອ່ອນແອ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕໃນລະດັບຫຼຸດລົງ.
ຄວາມທ້າທ້າຍທີີ່ສາຄັນ 3 ປະການຕໍ່ກັບການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ ໄດ້ແກ່ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ທນ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ" ແມ່ນຄວາມຂາດແຄນລະຫວ່າງສິີ່ງ
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ທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບການລົງທ ນພາຍໃນປະເທດ (ລວມມີ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ ) ມີຫ າຍກວ່າເງິນອອມພາຍໃນປະເທດ.
"ຄວາມແຕກໂຕນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ" ໝາຍເຖິງຂ ໍ້ຈ າກັັດທາງການເງິນທີີ່ກ ່ມປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່
ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາກ າລັງປະເຊີນຢູ່ ເພາະຕ້ອງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງຈາກການໄຫ ອອກຂອງກະແສທ ນຢ່ າງ
ກະທັນຫັນ ຈີ່ງຈາເປັນຕ້ອງສະສົມຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈານວນຫາຍ. "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ" ແມ່ນ
ບັນດາຂໍ້ຈ າກັດອີ່ນໆທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນທາງການເງິນ ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ເມີ່ອ
ການສະໜອງທນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮັບປະກັນ) ທີີ່ຕ້ອງການການຄ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການເພີີ່ມ
ບກຄະລາກອນທີີ່ຈາເປັນໃນຈານວນພຽງພ, ແລະ ມີຄວາມຊານິຊານານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ນາໃຊ້ໄດ້.
ເພີ່ອຈັດການກັບຄວາມບໍ່ພຽງພຂ້າງເທິງນັື້ນ , ຈີ່ງມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງສົັ່ງເສີມການລົງທນພາຍໃນກ່ມປະເທດອາຊຽນ+
3, ແລະ ເພິີ່ງພາອາໄສເຄອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການທາງການເງິນຂອງພາກພື້ນ , ຄວບຄູ່ກັບການພັດທະນາຄວາມຊານິຊານານ
ທາງອາຊີບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີື້, ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນ
ການລົງທ ນໄລຍະຍາວຫ າຍຂ ື້ນ ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ທົັ່ວພາກພື້ນ . ກ ່ມປະເທດຕະຫາດ
ເກີດໃໝ່ຂອງ ອາຊຽນ+3 ຄວນສບຕໍ່ໃຫ້ມີເກນມາດຖານ ເພີ່ອນາເອົາແນວທາງປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສດຂອງປະເທດທີີ່ພັດທະນາ
ເຊິີ່ງຍັງເປັນແຮງຂັບເຄີ່ອນທີີ່ສາຄັນຂອງການລົງທນໃນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄປ
ສູ່ "ເສດຖະກິ ດ ໃຫມ່ " ສ າລັ ບ ກ ່ ມ ປະເທດພາກພ ື້ ນ . ຂ ໍ້ ລ ິ ເ ລີ ີ່ ມ ຊຽງໃໝ່ ແ ບບຫ າຍຝ່ າ ຍ (Chiang Mai Initiative
Multilateralization) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນລວມຂອງພາກພື້ນ ທີີ່ສະໜອງກົນໄກການຊ່ວຍເຫອສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນ
ສາລັບກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3. ຄວາມຫາກຫາຍໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງຊັບພະຍາກອນມະນດ, ຄວາມຊານິ
ຊານານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີຂອບການຮ່ວມມ ແລະ ການປະສານ
ງານໃກ້ຊິດກັນຍິີ່ງຂື້ນ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ພຽງພຂອງປັດໄຈຕ່າງໆຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນພາຍໃນພາກພື້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສດ. ສິີ່ງທີີ່ສາຄັນທີີ່ສດ, ພາກພື້ນຄວນ
ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີຂໍ້ລິເລີີ່ມຕ່າງໆ ເພີ່ອການເຊີ່ອມໂຍງ ແລະ ເຊີ່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນໃຫ້ໃກ້ຊິດກັນຫາຍຂື້ນ ໃຫ້ສບຕໍ່ດ າເນີນໄປໃຫ້ ມີ
ຄວາມຄບໜ້າຕໍ່ເນີ່ອງ.
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ພາກທີ 1. ສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ກ ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພ ື້ນ ອາຊຽນ+3 ຍັງຄົງ ຂະຫຍາຍຕົວໃນໃນການປະເຊີນຄວາມສ່ຽງທົັ່ວໂລກທາງດ້ານລົບ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຈາກພາຍນອກທີີ່ຮນແຮງກວ່າເກົັ່າສາລັບປະເທດເສດຖະກິດຕະຫາດເກີດໃຫມ່. ການອິີ່ມຕົວຂອງວົງຈອນທລະກິດໃນກ່ມ
ປະເທດອດສາຫະກາຂະໜາດໃຫຍ່ G3, ການສະລໂຕຂອງວົງຈອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທນທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ການລົງທນ, ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ ງທາງການຄ້າທີີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງໄດ້ ລ້ວນແຕ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຕຂັບເຄ ີ່ ອນ
ຕ່າງໆຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກມີທ່າທີຫຼຸດລົງໃນໄລຍະປີ 2019-2020. ນັບຕັື້ງແຕ່ກາງປີ 2018, ຕະຫາດທົັ່ວໂລກ
ປະສົບກັບຄວາມຜົນຜວນອີກຄັື້ງ ຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການຄ້າໂລກ ແລະ ອັດຕາການດອກເບ້ຍທີີ່ສູງຂື້ນ , ຕອກຍ້າ
ດ້ວຍຄວາມວ່ນວາຍທາງການເງິນໃນບາງປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ທີີ່ບໍ່ມັກຄວາມສ່ຽງທີີ່ເພີື້ມຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍ
ການເງິນລ່າສດມີບົດບາດສາຄັນໃນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ສາຄັນເຊິີ່ ງນາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍທົັ່ວໂລກ ແລະ
ນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວ ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນສ າລັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ . ການກ ານົດນະໂຍບາຍໃນປະຈ ບັນ
ສາລັບກ່ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ອາດຈາເປັນທີີ່ຕ້ອງມີການປັບປງຄນໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງ
ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໂດຍທົັ່ວໄປແມ່ນພຽງພແລ້ວ.
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ທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດໃນພາກພນ
ື້ ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ສະພາບການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດຂອງໂລກ
ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ໄດ້ປະເຊີນກັບການຫດ
ຼຸ ລົງຂອງປັດໃຈທີີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໄວຂື້ນ
ເນີ່ອງຈາກບັນຫາຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກ ແລະ ແຮງລົມຕ້ານທີີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັັ່ງຕງທາງການຄ້າໃນປະຈບັນ, ແຕ່ຄາດ
ວ່າເສດຖະກິດພາກພື້ນຍັງມີຄວາມໝັື້ນທ່ຽງ. ພາຍຫັງການເຕີບໂຕທີີ່ສູງກວ່າແນວໂນ້ມເປັນເວລາຍາວນານ, ບັນດາກິດຈະກາທາງ
ເສດຖະກິດໃນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ ພັດທະນາແລ້ວ (G3 economies) ກາລັງຄນໄປສູ່ການເຕີບໂຕຕາມທ່າແຮງຂອງພວກ
ເຂົາ, ໃນຂະນະວົງຈອນການລົງທນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກ ແມ່ນກາລັງສະລໂຕລົງຈາກຈດສູງສດຂອງປີທີີ່ຜ່ານມາ. ແຮງ
ຜັກດັນໃນວົງກວ້າງໃນການເຕີບໂຕຂອງ G3 ສາມາດສ້າງຄວາມປະຫາດໃຈໃຫ້ກັບຜົນໄດ້ຜົນເສຍ, ເນີ່ອງຈາກແຮງຜັກດັນການ
ເຕີບໂຕສາມາດຖກຫຼຸດຜ່ອນລົງໂດຍບັນດາປັດໄຈຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ (ເຊັັ່ນ: ການໃຊ້ຈ່າຍທາງທລະກິດທີີ່ອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົັ່າໃນ
ສ. ອາເມລິ ກ າ, ການປັ ບ ແກ້ ກ ົ ດ ໝາຍປ່ ອຍອາຍພິ ດ ຈາກພາຫະນະສະບັ ບໃໝ່ ໃ ນປະເທດເຢຍລະມັ ນ , ແລະ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກ
ແຜນການປັບຂ ື້ນອາກອນຊົມໃຊ້ທີີ່ຈົງໃຈໃນປະເທດຍີີ່ປ ່ນ ). ບັນດາການພັດທະນາທາງການຄ້າສາມາດເປັນ ໃບໃພ້ທີີ່ຍັງເຊີ່ອງ
ຊ້ອນຢູ່-ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄບໜ້າໃນການເຈລະນາລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ-ສປ.ຈີນ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕະຫອດ
ເຖິງລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊີ່ອໃຈຂອງການເພີີ່ ມຂື້ນພາສີຕອບໂຕ້ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນທີີ່ເພິີ່ມຂື້ນ
ລະຫວ່ າງ ສ. ອາເມລິ ກ າ ແລະ ຄູ່ ຄ ້ າລາຍໃຫຍ່ (ສປ.ຈີ ນ , ຍີ ີ່ ປ ່ ນ ແລະ ສະຫາພາບເອີ ຣົບ ) ສາມາດການເປັ ນ ແຮງກົ ດ ໜ່ ວ ງ
ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ.
ຕະຫາດການເງິນທົັ່ວໂລກປະສົບກັບຄວາມຜັນຜວນໃນໄລຍະເຄິີ່ງຫັງຂອງປີ 2018, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ແຮງໜູນໂດຍຄວາມບໍ່
ແນ່ນອນດ້ານການຄ້າໂລກ, ແລະ ເພີີ່ມຂະໜາດຄວາມຮນແຮງຂື້ນຈາກສະພາບເງີ່ອນໄຂທາງການເງິນທີີ່ເຂັື້ມງວດກວ່າເກົັ່າໃນ ສ.
ອາເມລິກາ. ເສດຖະກິດຂອງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ການແຂງໂຕຂອງຄ່າເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ກ ່ມປະເທດຕະຫາດໃໝ່
ອ່ອນແອຂື້ນ ຈາກການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມບໍ່ສົມດນທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ຄວາມສັບສົນວ່ນວາຍໃນ ປະເທດ ອາກຊັງຕິນ
ແລະ ຕວກກີ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໄປເຖິງກ່ມປະເທດຕະຫາດໃໝ່ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໃຈທີີ່ມີແນວໂນ້ມຮນແຮງຂື້ນຕໍ່ກັບກ່ມປະເທດຕະຫາດໃ
ໝ່ທີີ່ມີການຂາດດນສອງເທົັ່າ, ຕະຫອເຖິງກ່ມປະເທດທີີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກທີີ່ແຂງແຮງ. ເມີ່ອບໍ່ດົນມານີື້, ຄວາມ
ວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມທີີ່ຕົກຕ່າອາດເກີດຂື້ ນໄດ້ ໃນ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງການສະລໂຕທີີ່ຮນແຮງ ໃນ ສປ.ຈີນ ເຮັດໃຫ້ຕະຫາດສບຕບ
ໍ່ ໍ່ໝັື້ນຄົງ.
ໃນຊ່ວງໄລຍະໃກ້, ບັນດາຄວາມສ່ຽງທີີ່ກາລັງປະເຊີນໃນພາກພື້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກພາຍນອກ, ເຊິີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມສ່ຽງທົັ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕອນທ້າຍຢູ່ ສປ. ຈີນ. ໃນແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງໂລກຂອງ AMRO (AMRO’s Global
Risk Map), ຄວາມສ່ຽງຈາກການປົກປ້ອງການຄ້າໄດ້ຮັກສາໃນລະດັບປານກາງ ໃນສະຖານະທີີ່ີມີການລາຍງານຂອງຄວາມຄບ
ໜ້າຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ. ຈີນ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຕີບໂຕໃນກ່ມປະເທດ
ເສດຖະກິດ G3 ທີີ່ຫຼຸດລົງຈາກການຄາດການໄວ້ກໍ່ໄດ້ປັບເພີີ່ ມຂື້ນ (ຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບຕີ່າຫາລະດັບປານກາງ) ເນີ່ອງ
ຈາກບັນດາຜົນກະທົບທີີ່ນາມາຈາກປັດໄຈທີີ່ຜິດປົກກະຕິ ທີີ່ໄດ້ລະບໄວ້ຂ້າງເທິງອາດສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄດ້. ຄວາມອາດເປັນ
ໄປໄດ້ຂອງ (ຄວາມສ່ຽງຕອນທ້າຍ) ການສະລໂຕລົງເສດຖະກິດກະທັນຫັນໃນ ສປ. ຈີນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກໄລຍະກາງໄປສູ່ໄລຍະ
ສັື້ນ , ເນ ີ່ອງຈາກບັນຫາເສດຖະກິດທີີ່ຮນແຮງຕ ໍ່ກັບການສົັ່ງອອກເຊິີ່ ງອາດຈະຮ່ນແຮງຂື້ ນຈາກຂະບວນການຫ ຼຸດໜີື້ສິ ນພາຍໃນ
ປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພູມີລັດຖະສາດໄດ້ຫຼຸດລົງ , ຈາກຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນທັນທີທັນໃດຕໍ່ກັບການ
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ປັບປົງມາເປັນຄວາມສ່ຽງຕອນທ້າຍໃນໄລຍະກາງ, ໃນຂະນະຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ ແລະ ທາງການຄ້າ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານ
ກາງ (ຮູບພາບ 1.1).
ພ ື້ນຖານແມ່ນກ່ ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພ ື້ນ ອາຊຽນ+3 ຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີີ່ຈັງ ວະບາດກ້ າວນ້ ອຍໆ. ເຖິງແມ່ນວ່ າທ່ າອ່ ຽງທາງ
ເສດຖະກິດອ່ອນໂຕລົງກວ່າເກົັ່າກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າພື້ນຖານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນນີື້ຍັງຄົງມີຄວາມໝັື້ນທ່ຽງ. ການ
ເຕີ ບ ໂຕທາງເສດຖະກິ ດຂອງພາກພ ື້ ນຄາດວ່ າຢູ ່ ທີີ່ 5,1% ໃນຊ່ ວ ງປີ 2019-2020, ຕ ີ່ າລົ ງ ຢ່ າງຊ້ າໆປະມານ 5.3% ໃນປີ
2018, ໂດຍການລວມຜົນກະທົບໄລຍະສັື້ນທີີ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້ ຈາກມາດຕະການປ້ອງກັນການຄ້າທີີ່ໄດ້ດາເນີນມາແລ້ວ, ເຊັັ່ນດຽວ
ກັນກັບ ການດາເນີນນະໂຍບາຍທີີ່ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍບາງອົງການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນພາກພື້ນ (ຕາຕະລາງ 1.1). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີີ່ເພີີ່ມສູງຂື້ນໄດ້ນາສະເໜີຕໍ່ກັບທິດທາງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນໃນສະພາບການຂອງແຮງ
ກົດດັນຂອງການເຕີບໂຕທົັ່ວໂລກທີຊ
ີ່ ້າລົງ. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ທົັ່ວໄປທີີ່ຄາດວ່າຈະຄົງທີີ່ປະມານ 2%.
ສິີ່ງທີີ່ເປັນກາລັງໃຈ, ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີທ່າແຮງທີີ່ດີ, ດ້ວຍສັນຍານທີີ່ຕ່າຂອງການສ້າງ
ຄວາມບໍ່ສົມດນພຽງເລັກໜ້ອຍຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ເສດຖະກິດຫາຍປະເທດຍັງຄົງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນທລະ
ກິດ, ເຊິີ່ງການເຕີບໂຕ ແມ່ນໃກ້ຄ່ຽງແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ ພ້ອມກັບຊ່ອງວ່າງຂອງຜົນຜະລິດໃກ້ຄ່ຽງກັບຈດຕ່າສດ ແລະ ອັດຕາ
ເງິນເຟີັ້ພາຍໃນຍັງຢູ່ເປົັ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ຫ ໃກ້ໆກັບແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ (ຮູບພາບ1.2)3. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດແມ່ນມີ
ພ ື້ນຖານທີີ່ແຂງແຮງຂື້ນສາລັບກ ່ມປະເທດກ າລັງພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະ ກ າປູເຈຍ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. ສ າລັບຜູ້ສົັ່ງອອກ
ສິນຄ້າວັດຖຼຸດິບບາງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ບຼູໄນ ແລະ ມຽນມາ, ເຊິງີ່ ການເຕີບໂຕກາລັງເພີີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ວ່າບັນດາເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້
ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເລີີ່ມຕົື້ນຂອງວົງຈອນທລະກິດ ແລະ ແຮງກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ທີີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່າ. ປະເທດ ຍີີ່ປ່ນ ເປັນສະມາຊິກ
ປະເທດດຽວທີີ່ເສດຖະກິດໄດ້ຖກປະເມີນວ່າຢູ່ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງວົງຈອນທລະກິດ, ເຊີີ່ງມີການເຕີບໂຕໃກ້ຄຽງກັບທ່າແຮງຂອງ
ຕົນ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການເພີີ່ ມຄ່າຈ້າງແຮງງານຂັື້ນຕ່າ ແລະ ສະພາວະເງີ່ອນໄຂຕະຫາດແຮງງານທີີ່ເຂັື້ມງວດຂື້ນ ດ້ວຍ
ອັດຕາສ່ວນງານຕໍ່ຜູ້ສະໝັກທີີ່ສູງເປັນປະຫວັດຕິການ. ບັນດາເສດຖະກິດທັງໝົດອາດຢູ່ໃນໄລຍະຟືັ້ນຟູ ຫ ບໍ່ກໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະການສະ
ລໂຕຂອງວົງຈອນສິນເຊີ່ອ, ໂດຍຊີື້ໃຫ້ເຫັນຫັກຖານເລັກນ້ອຍຂອງການເກີດຟອງສະບູໃນຂະແໜງສິນເຊີ່ອ. ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທົັ່ວພາກພື້ນ ຢູ່ໃນລະດັບປານກາງເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຍົກເວັື້ນ ສປ.ຈີນ ແລະ ຮົງກົງ, ທີີ່ຂ້ອນຂ້າງໝັື້ນ
ຄົງ.4

ເບີີ່ງ AMRO (2018a) ສາລັບປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບວິທີການທີີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນວົງຈອນ.
ເບີີ່ງ ສ່ວນທີີ່ 4 ສາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມີນວົງຈອນຊັບສິນ (Property Valuation Cycle) ສາລັບປຶກສາຫາລເພີື້ມເຕີມກ່ຽວກັບຮອບວຽນໃນເນື້ອໃນຂອງຄາແນະນາທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ.
3
4

4

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຮູບພາບ 1.1. ແຜນທີຄ
ີ່ ວາມສ່ຽງໂລກ (Global Risk Map)
(ຕິດພັນໃນ ເດອນເມສາ 2018)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານAMRO.

ຄວາມສ່ຽງໄລຍະສັນ
ື້
a.

ການເພີີ່ມຂື້ນຄວາມເຄັັ່ງຕງການຄ້າໂລກຈາກການການົດ ອັດຕາພາສີເພີີ່ມເຕີມໂດຍສ. ອາເມລິກາ (ລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບປານກາງ; ຜົນກະທົບລະດັບສູງ)
ສະຖານະການທີມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຮນແຮງເພີື້ມຂື້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສ.ອາເມລິກາ ແລະ ຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງຕົນຖວ່າບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ. ຫັງຈາກ ສ. ອາເມລິກາ
ໄດ້ດາເນີນການເພີື້ມພາສີນາເຂົື້າທີີ່ມີຢູ່ຈາກ 10% ເປັນ 25% ຈາກການາເຂົື້າສິນຄ້າຂອງສປ.ຈີນ ທີີ່ມີມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ເກັບຄ່າພາສີເພີີ່ມ
25% ຕໍ່ການນາເຂົື້າສິນຄ້າຂອງຈີນທີີ່ເຫອທັງຫມົດ. ໃນສະຖານະການນີື້, ສ. ອາເມລິກາ ກໍ່ຍັງການົດອັດຕາພາສີນາເຂົື້າລົດໃຫຍ່. ຜົນກະທົບສາມາດຂະຫຍາຍໂຕ
ອອກໄດ້, ເນີ່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງສາມາດສົັ່ງຜົນຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕທີີ່ອ່ອນລົງໃນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ G3. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງຄວາມຮນແຮງທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນດັັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເນີ່ອງຈາກຄວາມຄບຫນ້າໃນການເຈລະຈາຍກາລັງດາເນີນຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ.

b.

ການແກວ່ງໂຕໃນລາຄາຊັບສິນຈາກການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍເງິນຕາທົວ
ັ່ ໂລກ (ລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບປານກາງ, ຜົນກະທົບລະດັບປານກາງ).ຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງການແກວ່ງໂຕໃນລາຄາຊັບສິນຂະຫນາດໃຫຍ່ ໃນສະພາບການທີີ່ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນປະເທດເສດຖະກິດພັດທະນາແລ້ວໄດ້ຫຼຸດລົງ.ນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາປະຈບັນທີໜ
ີ່ ູນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຫັກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ເງິນທນໝນວຽນຈາກພາກພື້ນ. ການໜູນໄປສູ່ການໂນ້ມອຽງທາງທິດສະ
ດີDovishໂດຍທະນາຄານກາງສ. ອາເມລິກາ (U.S. Federal Reserve) ແລະ ທະນາຄານກາງເອີຣົບ (ECB)-ເຊິີ່ງທັງສອງ ທະນາຄານກາງດັັ່ງກາວ ແມ່ນໄດ້ຢູ່
ໃນໄລຍະດາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນແບບປົກກະຕິ-ຄວນຈະດ າເນີນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນສ າລັບການເຕີບໂຕ.ກອງປະຊຼຸມຂອງເດ ອນມີນາ 2019, ຄະນະ
ກາມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານກາງສ.ອາເມລິກາ (FOMC) ຄາດການວ່າຈະບໍ່ມີການຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອີກໃນປີ 2019 ແລະ2020, ເມີ່ອທຽບກັບ
ກອງປະຊຼຸມຂອງເດອນທັນວາ 2018, ທີໄີ່ ດ້ບົັ່ງຊີື້ວ່າຈະມີການເພີີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍສອງຄັື້ງໃນປີ 2019 ແລະ ອີກຄັື້ງ ໃນປີ 2020.ການແກວ່ງໂຕ ຂອງອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ ລະດັບ 0.5%ໃນທ່າທີດ້ານນະໂຍບາຍແມ່ນເປັນຈດປ່ຽນແປງທີີ່ຫາຍທີີ່ສດໃຫຍ່ສດນັບຕັື້ງແຕ່ທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາເລີີ່ມຕົື້ນໃຫ້ມີການວາງແຜນນ
ນະໂຍບາຍໃນຕົື້ນປີນີື້.ໂດຍສະເພາະ, ປະຈບັນ ທະນາຄານກາງເອີຣົບ (ECB)ໄດ້ເລີ່ອນເວລາຂອງການເພີີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຄັື້ງທາອິດໃນທ້າຍປີ 2020.

c.

ການສະລໂຕກະທັນຫັນຂອງການເຕີບໂຕຂອງສປ.ຈີນ (ລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບຕ່າ, ຜົນກະທົບລະດັບສູງ). ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫາຍກວ່າພາບລວມຂອງການສົັ່ງ
ອອກສິນຄ້າໃນໄລຍະໃກ້, ເຊິີ່ງອາດສົັ່ງຜົນກັບຂະບວນການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ, ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກແຮງລົມຍູ້ (short-term tail risk) ຕອນທ້າຍໃລຍະ
ສັື້ນ ສາລັບການເຕີບໂຕຂອງສປ.ຈີນ.

d.

ການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນການເຕີບໂຕຂອງກ່ມປະເທດ G3 ແລະ ລາຄານື້າມັນທົັ່ວໂລກທີອ
ີ່ ອ
່ ນໂຕລົງ (ລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບປານກາງ, ຜົນກະທົບລະດັບ

ປານກາງ). ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີີ່ການເຕີບໂຕຂອງກ່ມປະເທດG3ອາດຕ່າກວ່າທີີ່ຄາດການໄວ້, ເນີ່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກປັດໃຈສ່ຽງທີີ່ຜິດປົກກະຕິ , ທີີ່ເພີື້ມຂື້ນ
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ການຫຼຸດລົງຂອງປັດໄຈທີີ່ເປັນແຮງລົມຍູ້ (Tailwinds) ຈາກການກະຕ້ນງົບປະມານ (ສ. ອາເມລິກາ),ຄວາມອ່ອນແອທີີ່ຂະຫຍາຍໂຕອອກໄປ
ເປັນຜົນຂອງແຮງກົດດັນ ຈາກກົດໝາຍຂອງມາດຕະຖານການປ່ອຍທາດອາຍເຮອນແກ້ວສະບັບໃໝ່ ໃນ ປະເທດເຍຍລະມັນ (ເຂດເອີຣົບ), ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກ
ສະຖານະການທີີ່ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ອັງກິດຈະອອກຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ (Cliff-Edged Brexit) (ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ) ແລະ ຜົນ
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ກະທົບດ້ານລົບໄລຍະຍາວຈາກການປັບຂື້ນ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2019 (ປະເທດຍີີ່ປ່ນ). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ການສະລໂຕຂອງການເຕີບໂຕກະທັນຫັນໃນ
ສປ.ຈີນອາດສົັ່ງຜົນໃຫ້ລາຄານ້າມັນໂລກອ່ອນໂຕລົງ.
ຄວາມສ່ຽງໄລຍະກາງ

e.

ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພູມີລັດຖະສາດ (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະດັບຕ່າ, ຜົນກະທົບລະດັບປານກາງ).ຄວາມສ່ຽງທາງພູມີລັດຖະສາດໄດ້ຍ້າຍຈາກຄວາມ
ສ່ຽງຕອນທ້າຍຊ່ວງໄລຍະສັື້ນ ໄປຫາ ຄວາມສ່ຽງຕອນທ້າຍຊ່ວງໄລຍະກາງ ຫັງຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັັ່ງຕງໃນແຫມເກົາຫີແລະເນີ່ອງຈາກຈດສມໄດ້ ປ່ຽນແປງ
ໄປສູຄ
່ ວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ.

ຕາຕະລາງ 1.1. ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ GDP, 2019-2020
ອັດຕາເງິນເຟີັ້

ມູນຄ່າການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີີ່

(ຄິດເປັນເປີເຊັນຕໍ່ປີ)
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຕໍ່ປີ)
2018
5.3

2019 p/
5.1

2020 p/
5.0

2018
2.0

2019 p/
2.1

2020 p/
1.9

ບູຣໄນ

0.1

2.1

2.0

0.1

0.4

0.5

ກາປູເຈຍ

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(ປີງົບປະມານ)

0.6

0.6

0.5

0.8

0.8

0.7

ສ. ເກົາຫີ

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

1.6

2.2

ມຽນມາ (ປີງົບປະມານ)

7.3

7.3

7.4

5.0

4.5

4.5

ຟິລິບປິນ

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

ສສ. ຫວຽດນາມ

7.1

6.6

6.7

3.5

3.8

3.7

ກມ
່ ປະເທດ ASEAN+3

1.0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການປະເມີນໂດຍພະນັກງານອົງການ AMRO.
ໝາຍເຫດ:ສາລັບຍີີ່ປ່ນ, ຂໍ້ມູນຂອງມູນຄ່າການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ໂດຍອ້າງອີງສີື້ນສດປີງົບປະມານ ເດອນ ມີນາ 2019, 2020 ແລະ 2021, ຕາມ
ລາດັບ. ສາລັບ ມຽນມາ, ເລີີ່ມແຕ່ປິ 2018,ມູນຂອງມູນຄ່າການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ແມ່ນອ້າງອີງຕົື້ນປີງົບປະມານ ໃນເດອນຕລາ. ສາລັບເສດຖະກິດທີີ່ຂໍ້ມູນ 2018 ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້
ມູນ, ຂໍ້ມູນໄດ້ອ້າງອີງຈາກການປະເມີນຂອງອົງການ AMRO. ສາລັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຂໍ້ມູນຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ແມ່ນອ້າງອີງຈາກຕົວເລກສີື້ນປີ.
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ຮູບພາບ 1.2 ອາຊຽນ+3: ວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າທາງທລະກິດ, ສິນເຊອ
ີ່ ແລະ ອະຫັງສາລິມະຊັບ

Business Cycle
Early

Credit Cycle

Brunei
Myanmar

Late

Downturn

Indonesia

Low

Malaysia
Thailand

Moderate

China

High

Cambodia

-

Expansionary

Slowing

Philippines
Singapore
Vietnam
Korea
Hong Kong
Lao PDR

Japan

Moderate

Property Valuation Cycle

Recovery

Mid

High
-

Contractionary
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນໂດຍພະນັກງານອົງການ AMRO.
ໝາຍເຫດ:ໃນກລະນີຂອງ ສ.ເກົາຫີ, ການວິເຄາະກ່ຽວກັບການປະເມີນອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນເນັື້ນຫນັກທີີ່ນະຄອນຫວງເຊອູນ ແລະ ບັນດາພື້ນທີີ່ອ້ອມຂ້າງ, ເຊິີ່ງໄດ້ເກັບກາການເຕີບໂຕປີຕໍ່ປີທີີ່ສູງ
ໃນດ້ານລາຄາ.

ສາລັບເສດຖະກິດທີີ່ອີງໃສການຄ້າ ແລະ ເປີດກວ້າງຫາຍນັື້ນ, ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກທີຫ
ີ່ ຼຸດລົງ ຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງ
ພາກພ ື້ນຫ ຼຸດລົງ ເຊິີ່ງຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດ ເຈນຂ ື້ນ ໃນຊ່ ວງປີ 2019-2020. ການສ້າງຄວາມເຂັື້ ມແຂງຂອງການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດໂລກ ຕັື້ງແຕ່ປີ 2016 ໄດ້ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບພາກພື້ນດ້ວຍແຮງກະຕ້ນທາງການຄ້າທີີ່ເປັນບວກ ເຊິີ່ງເປັນແຮງຊຼຸກຍູ້ທີີ່
ແຂງແຮງສ າລັບການເຕີບໂຕ (ຮູບພາບ 1.3). ວົງຈອນຂາຂ ື້ນໃນການລົງທ ນ ໃນກ ່ມປະເທດເສດຖະກິດ G3, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໄດ້ເພີີ່ມຄວາມຕ້ອງການທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ ແລະ ການສົັ່ງອອກຂອງພາກພື້ນ .ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ, ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກມີ
ແນວໂນ້ມທີີ່ຈະອ່ອນໂຕລົງ , ບໍ່ສະເພາະແຕ່ ເນີ່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການພາສີ, ແຕ່ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິ ງການໝູນ
ຂອງວົງຈອນກາານລົງທນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົັ່ວກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ G3 (ຮູບພາບ 1.4).
ໜີ່ງໃນຄວາມວິຕົກກັງວົນຫັກຄຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ “ການຢດສະຫງັກຂອງການສົັ່ງອອກ” ໃນປີ 2019. ການສາ
ຫວດຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າຂອງດັດສະນີ PMI ທີີ່ມີຄວາມຖີີ່ສູງໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງນີື້, ອັນເນີ່ອງມາຈາກການສົັ່ງອອກ/
ການຜະລິດທີີ່ສູງໃນປີ 2018 ເຊິີ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດສັນກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າກ່ອນການເພີີ່ມຄວາມຂັດແຍ່ງ ທາງ
ການຄ້າທີີ່ອາດເກີດຂ ື້ນໄດ້ . ບັນດາໂຕຊີື້ວັດລ່ວງໜ້າ ຂອງການສົັ່ງອອກ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທາງທ ລະກິດໃນຂະແໜງການ
ຜະລິດສິນຄ້າເລີີ່ມຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງນັບຕັື້ງແຕ່ໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2018 ເຊິີ່ງເປັນທ່າອ່ຽງທີີ່ອ່ອນໂຕລົງຢ່າງແຮງ (ຮູບພາບ
1.5). ການສົັ່ງອອກລະດັບພາກພື້ນ ລວມທັງຮູບແບບທາງປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າ ໄດ້ມີການຫຼຸດລົງໃນ ເດອນພະຈິກ 2018
ແລະ ຫົດໂຕລົງໃນເດອນທັນວາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສົັ່ງອອກໄດ້ຟືັ້ນໂຕຂື້ນພຽງເລັກນ້ອຍໃນເດ ອນມັງກອນ (ຮູບພາບ
1.6).
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ດ້ວຍການສະລໂຕຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດພາຍນອກ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນຈະຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ.
ສາລັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງພາກພື້ນຍັງຄົງສບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ, ໂດຍອີງຕາມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີີ່
ເຂັື້ມແຂງ ໃນປີ 2017 (ກ່ອງເອກະສານ1.1). ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນຍັງຄົງມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະ
ໜູນຈາກຕະຫາດແຮງງານທີີ່ໝື້ັນຄົງທາງດ້ານໂຄງສ້າງແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນ ີ່ອງ. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງໃນຫາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ, ແຕ່ວ່າພາກລັດຍັງ
ຄົງສບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ (ຮູບພາບ 1.7). ການລົງທນໃນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນຫາຍແຫ່ງ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງພາກລັດ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດໄທ; ການລິເລີີ່ມໂຄງການ “ສ້າງ ສ້າງ ສ້າງ(Build Build Build)” ໃນ ຟິລິບປິນ; ແລະ ໂຄງການການ
ລົງທນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ອິນໂດເນເຊຍ), ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການລົງທນໃນພາກເອກະຊົນ ມີການແຂ່ງຂັນກັນ. ພ້ອມກັນ
ນັື້ນ, ໃນ ສປ.ຈີນ ບັນດາໂຕຊີື້ວັດຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຂອງພາກເອກະຊົນກໍ່ມີການເພີີ່ມສູງຂື້ນ (ຮູບພາບ 1.8).
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງການສົັ່ງອອກຈະຫຼຸດລົງກວ່າເກົັ່ າ, ແຕ່ວ່າບັນດາສະຖານະທາງບັນຊີ ຊ າລະປົກກະຕິ ຂ ອງກ່ ມ
ປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ຄາດວ່າຍັງມີຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນຊ່ວງປີ 2019-2020. ດັັ່ງນັື້ນ, ຂະແໜງເສດຖະກິດພາຍ
ນອກທີີ່ແຂງແຮງຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈາແນກບັນດາກ່ມປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ຈາກບັນດາປະເທດທີີ່ຕັື້ງຢູ່
ພາຍນອກພາກພື້ນອາຊຽນ (AMRO, 2018b). ປະເທດໄທ ແລະ ສ.ເກົາຫີ ຄາດວ່າຈະມີຍອດຂອງເງິນບັນຊີເກີນດນໝັື້ນຄົງ,
ພ້ອມກັນນັື້ນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສປ. ຈີນ ຄວນຈະສະແດງຍອດເງິນບັນຊີເກີນດນຂອງຕົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີມູນຄ່າທີີ່ນ້ອຍກໍ່
ຕາມ. ການຂາດດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ຖກຄາດວ່າຈະຫຼຸດນ້ອຍລົງ, ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບແຮງໜູນຈາກການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸຼູດການນາເຂົື້າ ແລະ ສົັ່ງເສີມການສົັ່ງອອກ, ແລະ ການຄາດຄະເນລາຄານື້າມັນທີີ່ຫດ
ຼຸ ລົງ (ໂດຍເປັນຜູ້ນາເຂົື້າ
ສດທິ); ການຂາດດນທາງບັນຊີຊາລະປົກກະຕິຂອງ ຟິລິບປິນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈັດການໃຫ້ໄດ້ , ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມບ ໍ່ສົມ
ດນພາຍນອກໃນ ອາກຊັງຕີນ ແລະ ຕວກກີ (ຮູບພາບ 1.9). ອີກດ້ານໜີ່ງ, ຍີີ່ປ່ນຄວນສບຕໍ່ຮັກສາດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິທີີ່ໝັື້
ນຄົງຕໍ່ໄປຈາກຍອດລາຍຮັບຫັກທີີ່ໝັື້ນຄົງ.
ຮູບພາບ 1.3. ການສາຫວດ PMI ຂອງກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດໂລກປະຈາລາຍເດອນ
Economies

2015

2016

2017

2018

Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Global
Developed Markets
U.S.

2019
Jan

Feb Mar

Change from
Prev Month

0.0
-0.4
-0.6

U.K.

3.0

Eurozone

-1.8

Emerging Markets

0.4

China

0.9

Hong Kong*

-0.4

Japan

0.3

Korea

1.6

ASEAN

0.6

Indonesia

1.1

Malaysia

-0.4

Philippines

-0.4

Singapore*

2.0

Thailand

0.4

Myanmar

-0.7

Vietnam

0.7

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຕະຫາດ IHS;ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ແຖບສີແດງສະແດງວິທີການອ່ານທີີ່ຫ່າງຈາກ 50 (ຈດທີີ່ເປັນກາງ). ການອ່ານຄ່າແຖບສີແດງຫາຍຂື້ນ, ແມ່ນມີຄ່າຕ່າລົງກວ່າ 50; ການອ່ານຄ່າແຖບຂຽວຫາຍຂື້ນ, ແມ່ນມີ ຄ່າສູງກວ່າ
50. PMIsສາລັບຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປແມ່ນສະແດງເຖີງ PMIs ຂອງເສດຖະກິດທັງໝົດ.
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ຮູບພາບ 1.4. ລາຍຈ່າຍການລົງທນທົວ
ົັ່ ໂລກ

ຮູບພາບ 1.5. ການຜະລິດທົວ
ັ່ ໂລກ: ການສັງັ່ ຊື້ໃໝ່ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ
ເງອ
ີ່ ນໄຂສະພາບທາງທລະກິດ

(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ, ຄ່າສະເລ່ຍການເໜັັ່ງຕີງທກ 3ເດອນ)

Diffussion Index

Index

Mfg: Business Conditions (RHS)

56

102

Mfg: New Orders

54
101
52

50

100

48
99
46

44

98
'12

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະແບບ Haver; ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງ
ພະນັກງານ AMRO

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງHaver.

ຮູບພາບ 1.6. ອາຊຽນ+3: ປະສິດທິພາບການສົງັ່ ອອກສິນຄ້າ
ປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປ)ີ
ມູນຄ່າອີງຕາມປາຍທາງ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປ)ີ
% yoy
20

% yoy
20

15

15

10

10

5

5

0

0
U.S.

-5

-5
European
Union
China

-10
-15
Jan '14
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງHaver; ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງ
ພະນັກງານ AMRO

Jan '16

Jan '17

Jan '18

-15
Jan '19

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງHaver; ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງ
ພະນັກງານ AMRO

ຮູບພາບ 1.7. ອາຊຽນ+4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ
ປະເທດ (ຄິດເປັນເປີເຊັນໄຕມາດຕໍ່ໄຕມາດ)
% qoq, sa

Jan '15

-10

ຮູບພາບ 1.8. ສປ. ຈີນ: ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

% qoq, sa

2.5

2.5
Average: +1.3

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

-0.5

-0.5
Q1 '14

Q1 '15

Q1 '16

Q1 '17

Q1 '18

Q4

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ຮູບພາບ 1.9. ເສດຖະກິດພາກພນ
ື້ ທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ : ການຄາດຄະເນດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ
(ຄ່າສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 2019-2020)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ພ້ ອມກັ ນ ນັ ື້ ນ , ປະເທດຕະຫ າດເກີ ດ ໃໝ່ ລ ະດັ ບ ພາກພ ື້ ນ ໄດ້ ສະແດງອັ ດ ຕາການໄຫ ອອກຂອງເງິ ນ ທ ນສດທິ ຂ ອງນັ ກ ລົ ງ ທ ນ
ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018. ພາຍຫັງທີີ່ໄດ້ຮັບອັດຕາການໄຫ ເຂົື້າຂອງເງິນທນຕ່າງປະເທດສດທິ 35 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນຕົື້ນທນ
ຫັກຊັບໃນປີ 2017, ບັນດາເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫີ ກໍ່ໄດ້ປະສົົບກັບການໄຫ
ອອກຂອງເງິນທນສດທິສະສົມ 3.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018. ທັງໝົດນັື້ນລວມມີການໄຫເຂົື້າຂອງເງິນທນສດທິສະສົມ
17 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົື້າໃນຕະຫາດພັນທະບັດ , ການໄຫອອກສດທິທີີ່ເກອບຮອດ 10 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຈາກຕາສານຮ້ນໃນ
ໄລຍະຈາກເດອນກມພາຫາເດອນເມສາ, ແລະ ບວກເພີີ່ມ 8.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ທີີ່ໄດ້ເທ
ຂາຍຫັກຊັບໃນຊ່ວງປາຍເດອນເມສາ, ກ່ອນການກັບຄນສູ່ການໄຫ່ສດທິໃນເດອນສິງຫາ (ຮູບພາບ 1.10). ການໄຫອອກໃນຕາ
ສາງໜີື້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂື້ນຈາກການປັບຄວາມດ່ນດ່ຽງການລົງທນໃນຫັກຊັບໂດຍບັນດານັກລົງທນ, ເນີ່ອງຈາກຄວາມຢ້ານ
ກົວຂອງການຟືັ້ນຟູທີີ່ສູງຂື້ນຕາມແນວທາງຂອງ ທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາ ໃນເດອນກມພາປີ 2018. ສະຖານະການດັັ່ງກ່າວ
ມັນໄດ້ເພີື້ມທະວີຄວາມຮນແຮງຂື້ນຈາກຄວາມຄັດແຍ່ ງທາງດ້ານການຄ້າແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫ າດໃນບາງກ ່ມປະເທດ
ຕະຫາດເກີດໃໝ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຖານະການການໄຫຂອງເງິນທນໃນ ສປ.ຈີນ ຂ້ອນຂ້າງມີການຂະຫຍາຍໂຕໂດຍມີ
ອັດຕາການໄຫເຂົື້າທີີ່ຕໍ່ເນີ່ອງທັງສ່ວນຂອງພັນທະບັດ ແລະ ຮ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າກັບສ.ອາເມລິກາ
ກ ໍ່ຕາມ, ສ່ວນໜ ີ່ງກ ໍ່ແມ່ນຍ້ ອນການຖ່ວງນ ້ າໜັກ ທີ ີ່ເພີ ີ່ ມຂ ື້ນ ຂອງ ສປ.ຈີນທີີ່ປະກາດໃຊ້ ໃນດັດສະນີ ອ້າງອີງ ຂອງກ ່ ມປະເທດ
ຕະຫ າດພາກພ ື້ ນ ອາຊີ ເ ກີ ດ ໃໝ່ ຂ ອງບ ລິ ສ ັ ດ MSCI ແລະ ບາງດັ ດ ສະນີ ພ ັ ນ ທະບັ ດ ຂອງບ ລິ ສ ັ ດ JP Morgan and
Bloomberg.
ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຄວນສບຕໍ່ສ້າງການຄ້ມກັນ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ບ ໍ່ແນ່ນອນທົັ່ວໂລກເພີື້ມຂ ື້ນໃນ
ອານາຄົດ. ມາຮອດດຽວນີື້, ລະດັບຄວາມກົດດັນແມ່ນຕີ່າກວ່າສະຖານະການເຫດການຄວາມກົດດັນທີີ່ຜ່ານມາ,ເຊັັ່ນໃນເມີ່ອພາກ
ພື້ນປະສົບກັບການຖອນເງິນຄນຢ່າງໄວວາຂອງກອງທນບລິຫານການລົງທນຈານວນ 23.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດອນຕລາ
ພາຍຫັງເຫດການ Taper Tantrumໃນປີ2013. ດັດຊະນີຄວາມກົດດັນຂອງຕະຫາດແລກປ່ຽນໄດ້ຄິດໄລ່ສາລັບກ່ ມປະເທດ
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ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫີ ເຊິີ່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຕົວແປຕ່າງໆດ້ານເສດຖະກິດພາຍນອກຈາກການ
ຍອມໃຫ້ ອັ ດ ຕາແລກປ່ ຽນຂອງພວກເຂົ າສາມາດປັ ບ ຕົ ວ ດ້ ວ ຍການນ າໃຊ້ ທ ນສ າຮອງຕາມລະບຽບກົ ດໝາຍກ ານົ ດ ໄວ້ ເພີ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນຜວນ (ຮູບພາບ 1.11).
ຮູບພາບ 1.10. ອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ເງິນທນລົງທນສດທິຈາກ
ຕ່າງປະເທດ
(ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ກ່ມອາຊຽນ-5 ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລີບປິນ, ໄທແລະສສ.
ຫວຽດນາມ

ຮູບພາບ 1.11. ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ດັດຊະນີຄວາມກົດດັນໃນ
1/

ຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ

(ຄິດເປັນເປີເຊັນຈາກການສະເລ່ຍຂອງ 6 ເດອນກ່ອນໜ້ານີ)ື້

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ກ່ມອາຊຽນ-4 ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລີບປິນແລະໄທ
1/
EMPI ຄຜົນລວມຂອງການປ່ຽນແປງຄັງສາຮອງ ແລະ ສະກນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງ
ເດອນໃດເດອນໜີ່ງສະເພາະກ່ອນໜ້ານີື້ 6 ເດອນ
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ກ່ອງເອກະສານ 1.1: ການປ່ຽນແປງຕົວຂັບເຄອ
ີ່ ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໃນພາກພນ
ື້
ກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະສາມທົດສະວັດຜ່ານມາ, ອັນເນີ່ອງມາຈາກ
1/

ການພັດທະນາອດສາຫະກາຢ່າງໄວວາ ແລະ ການເຊີ່ອມສານເຂົື້າກັບເສດຖະກິດໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດນັື້ນກໍ່ໄດ້ຫຼຸດ
ລົງໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 6% ຕໍ່ປີມາຢູ່ທີີ່ປະມານ 5% ຕໍ່ປີພາຍຫັງ GFC, ເຊິີ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມທ້າທາຍຂອງລັກສະນະພູມສັນຖານໂລກ
ແລະ ປະຈວບເໝາະກັບຊ່ວງເວລາຂອງການເຕີບໂຕທີີ່ຊ້າລົງໃນ ສປ.ຈີນ, ເຊິີ່ງຢູ່ໄລຍະການປັບຄນຄວາມສົມດູນ (ຮູບພາບ 1.1.1). ດັັ່ງນັື້ນ, ສິີ່ງທີີ່ເປັນ
ແຮງຂັບເຄີ່ອນຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນຮບແບບ "ການປັບຄນສູ່ຄວາມປົກກະຕິ (new normal)", ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນແຫ່ງທີີ່ມາຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການແລະການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທີີ່ຈະເກີດຂື້ນ ເຊີີ່ງໃນທາງກັບກັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ?
ຮູບພາບ 1.1.1. ອາຊຽນ+3: ປະສິດທິພາບການເຕີບໂຕໃນອະດີດ, 1990-2018
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
% yoy
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO

ວິທີການທົັ່ວໄປຂອງການບັນຊີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດແມ່ນມັກໃຊ້ເພີ່ອການົດໂຕຂັບເຄີ່ອນ (ຫແຫ່ງທີີ່ມາ) ຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວພວກເຂົາຈະແຍກສ່ວນປະກອບຂອງGDP ອອກໂດຍມີການບລິໂພກທາງເອກະຊົນ, ການບລິໂພກພາກລັດ, ການລົງທນຕົວຈິງໃນຊັບສິນຄົງທີ
(ການລົງທນ) ແລະ ການສົັ່ງອອກສດທິ.ຈດດີຂອງວິທີການນີື້ແມ່ນການສົັ່ງອອກສດທິໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນສ່ວນປະກອບສດທິຂອງການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຂໍ້ຈາກັດຄການບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນປະກອບທີີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃນການເຕີບໂຕ
ທາງເສດຖະກິດ ເພາະວ່າການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດບໍ່ໄດ້ຖກລົບອອກຈາກແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການ, ດັງນັື້ນ ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເກີນມູນຄ່າຕົວຈິງໃນໂຄງປະກອບການເພີີ່ມມູນຄ່າທັງຫມົດ . ໃນສະພາບ
ການນີື້, ວິທີການທາງເລອກເພີ່ອການປະເມີນການປະກອບສ່ວນ ສດທິຂອງອົງປະກອບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ສາຄັນຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕຂອງ GDP (ທີີ່
ເອີື້ນວ່າວິທີດັດປັດການນ າເຂົື້າ "Import-Adjusted") ແມ່ນເພີ່ອໃຊ້ລະບການປ່ຽນແປງບັນດາໂຕຂັບເຄອນຂອງການເຕີບໂຕໃນພາກພ ື້ນໄດ້ ຢ່າງ
ຖກຕ້ອງຍິີ່ງຂື້ນ.
ເຕັກນິກຂອງໂຄງສ້າງການຜະລິດສະສົມແບບຮັບເຂົື້າ-ສົັ່ງອອກ (CPS) ໄດ້ນາໃຊ້ເຂົື້າໃນກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ-4 ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍ
2/

ນາໃຊ້ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຂາອອກ-ຂາເຂົື້າ (IO), ໂດຍນາໃຊ້ວິທີການຂອງ Kranendonk ແລະ Verbruqqen (2008). ເຕັກນິກ CPS ແມ່ນປະ
ເມີນການນາເຂົື້າເນື້ອໃນຂອງສິນຄ້າແລະບລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍສາລັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.
ນອກຈາກນັື້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນສດທ້າຍທີີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະເນື້ອໃນການນາເຂົື້າສິນຄ້າຂອງມັນແມ່ນ
ຖ ກນາໃຊ້ເພີ່ອຂັບເຄີ່ອນການປະກອບສ່ວນທັງໝົດຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນມູນຄ່າ GDP ທັງໝົດ. ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ວິທີການແບບທົັ່ວໄປ ແລະ ວິທີການ ‘Import-Adjusted’ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທີີ່ສາຄັນລະຫວ່າງວິທີ ການປັບປງ
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ການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ແລະ ແບບທົັ່ວໄປໃນການການົດພາລະບົດບາດຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ກັບ ພາຍໃນເພີ່ອຂັບເຄີ່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນ (ຮູບພາບ 1.1.2).
ການປະຍກໃຊ້ວິທີການແບບ Import-Adjusted ເຂົື້າກັບອົງປະກອບຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ດັັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ື້
ໃນໄລຍະສັື້ນ, ວົງຈອນທີີ່ເພີມ
ີ່ ຂື້ນຂອງການຄ້າໂລກໄດ້ເລີີ່ມຂື້ນໃນກາງປີ 2016 ໄດ້ຊ່ວຍກະຕ້ນການເຕີບໂຕດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ



ພາຍໃນປະເທດ. ພາຍຫ ັງການຄ້າ ໂລກ ທີີ່ ຫດລົງ ເປັນເວລາຍາວນານ, ການແກວ່ງຂື້ ນຂອງວົງ ຈອນໃນປະຈ ບັ ນຂອງການຄ້າ ໂລກໄດ້ ຮັ ບ
ປະໂຫຍດຈາກພາກພື້ນ, ເນີ່ອງຈາກລະດັບ ການເປີດກວ້າງທາງການຄ້າທີີ່ສູງຂື້ນ. ຕົວຢ່າງທີີ່ດີແມ່ນກລະນີຂອງປະເທດຍີີ່ປ່ນທີີ່ຄວາມຕ້ອງການ
ພາຍນອກປະເທດ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໜີ່ງສ່ວນສາມຂອງມູນຄ່າ GDP ທົງໝົດໃນປີ 2017, ຈາກສ່ວນແບ່ງທີີ່ຄ່ອນຂ້າງນ້ອຍຫລາຍໃນປີ
2016 (ຮູບພາບ 1.1.3). ດັັ່ງນັື້ນ, ວົງຈອນທີີ່ເພີີ່ ມຂື້ນຂອງການຄ້າໂລກໄດ້ສົັ່ງເສີມແຮງຂັບເຄ ີ່ອນຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີີ່ສົມດ ນໃນ
ລະດັບພາກພື້ນນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 2017, ເຊີີ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕກ
ໍ່ ັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ.
ຮູບພາບ 1.1.2. ບັນດາຕົວຂັບເຄອ
ີ່ ນຂອງການເຕີບໂຕພາກພນ
ື້ : ວິທກ
ີ ານທີເີ່ ຄີຍປະຕິບດ
ັ ທຽບກັບ ວິທກ
ີ ານປັບປງການນາເຂົາື້ (Import-Adjusted) ຂອງຕົວເລກບັນຊີ
ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ, 2016
(ຄິດເປັນເປີເຊັນທາງGPSຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3)
Import-Adjusted Method
GDP = (C-MC) + (I-MI) + (G-MG) + (X-MX)

Conventional Method
GDP = C + I + G + (X-M)

2
18

30
40

20

60

12

18
Private Consumption, C
Gross Fixed Capital Formation, I
Public Consumption, G
Net Exports (X-M)

Private Consumption (Net of Imports), (C-MC)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: OECD; ແລະ ການປະເມິນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ການປ່ຽນແປງພາຍໃນຮູ້ນແມ່ນຈະບໍ່ສະແດງ.

ຮູບພາບ 1.1.3. ບັນດາໂຕຂັບເຄອ
ີ່ ນຂອງການເຕີບໂຕພາກພນ
ື້ : ໂຄງປະກອບຕົນ
ື້ ຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີີ່
(ຄິດເປັນເປີເຊັນ)
% Pts Contributions to Growth
Conventional
% Pts Contributions to Real GDP
Growth Method

% Pts Contributions to Growth

% Pts Contributions to Real GDP Growth
Import-Adjusted Method
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: OECD; ແລະ ການປະເມິນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: OECD; ແລະ ການປະເມິນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ໃນໄລຍະຍາວ, ການປ່ຽນແປງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຈະເປັນໂຕຂັບເຄີ່ອນທີີ່ສາຄັນຂອງການເຕີບ
ໂຕໃນລະດັບພາກພື້ນ. ໂດຍສະເພາະ:
o

ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກຍັງຄົງເປັນໂຕຂັບເຄີ່ອນການເຕີບໂຕທີີ່ສາຄັນ, ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ອການສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມໃນພາກ
ພື້ນດັັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງ . ສ່ວນແບ່ງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ (ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງການນາເຂົື້າສິນຄ້າ) ໃນມູນຄ່າທັງໝົດໄດ້ເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງ
ໄວວາ, ເຊີີ່ງຈດສູງສດຢູ່ທີີ່ປະມານ 40-50% ໃນປີ 2000-2010, ເຊິີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງທົັ່ວໂລກໃນລະດັບພາກພື້ນ. ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ທີີ່ 30% ໃນປີ 2017, ເນີ່ອງຈາກການຄ້າໂລກຕົກຕ່າລົງຈາກວິກິດ
ການທາງການເງິນໂລກ (GFC) ແລະ ວິກິດການໜີື້ສິນຂອງພາກລັດໃນເອີຣົບ. ໂດຍອີງຕາມແນວໂນ້ມ, ບລິສັດທີີ່ມ່ງເນັື້ນທາງດ້ານການ
ສົັ່ງອອກ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ຂື້ນກັບຂະແໜງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ) ອາດຈະປະສົບກັບ
ການສະລໂຕທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນໃນອະນາຄົດ (ຮູບພາບ 1.1.4). ຄວາມເຄັັ່ງຕງທາງການຄ້າທົັ່ວໂລກໃນປະຈບັນ ມີທ່າການເພີີ່ມຂື້ນຈາກໄພຄກ
ຄາມຂອງມາດຕະການກີດກັື້ນທາງການຄ້າ ເຊີີ່ງອາດສົັ່ງຜົນກະທົບເພີີ່ມຂື້ນຕຂ
ໍ່ ະແໜງການສົັ່ງອອກ.

o

ໃນຂະນະທີີ່ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມເຄັັ່ງຕ ງທາງການຄ້າໂລກອາດສົັ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ ໍ່ການສົັ່ງອອກຂອງພາກພ ື້ນໃນໄລຍະສັ ື້ນ ,
ການປັບຄນຄວາມສົມດູນຂອງບັນດາໂຕຂັບເຄີ່ອນຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດພາຍຫັງ GFC ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ
ທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີແຮງກະຕ້ນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ, ການບລິໂພກຂອງເອກະຊົນ
ແລະການສ້າງຕັື້ງມູນຄ່າທນຄົງທີີ່ (ການລົງທນ) ໄດ້ກະຕ້ນການເຕີບໂຕໃນເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ-4 ແລະ
ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນປີທີີ່ຜ ່ານມາ (ຮູບພາບ 1.1.4). ຕົວຢ່າງ, ການລິເລີີ່ມໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ໄທ (ເຊັັ່ນ: ເຂດຊາຍແດນ
ເສດຖະກິດທາງທິດຕາເວັນອອກ) ແລະ ໂຄງການ ສ້າງ ສ້າງ ສ້າງ (Build, Build, Build) ໃນ ຟີລິບປິນ ແມ່ນມີຈດປະສົງເພີ່ອປັບປງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບໃນຂະນະທີີ່ສົັ່ງເສີມການເຊີ່ອມໂຍ່ງ. ການຄວາມສົມດູນຄນໃໝ່ຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ໄປສູ່
ແຫ່ງທີີ່ມາຈາກປັດໄຈພາຍໃນປະເທດຈະມີຄວາມສາຄັນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີີ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກບໍ່ເອື້ອອານວຍໃຫ້.

ພ້ອມກັນນັື້ນ, ອົງປະກອບຂອງບັນດາການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມໄລຍະເວລາ ໂດຍມີການສົັ່ງອອກສິນຕາມຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍໄດ້ມີ
ສ່ວນແບ່ງເພີີ່ມຂື້ນໃນການເຕີບໂຕຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າເພີີ່ ມໃນລະດັບພາກພື້ນ. ສ່ວນແບ່ງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າເພີີ່ມທີີ່ກ ານົດ
ສາລັບພາກພື້ນທີີ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ (ຈາກ 35% ໃນປີ 2011 ເຖິງ 45% ໃນປີ 2016), ເຊິີ່ງສະທ້ອນເຖິງການບລິໂພກທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນໃນລະດັບ
ພາກພື້ນ.ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ປະກົດການການດູດກນເອົາການສົັ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າເພີີ່ມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຂອງການກີດກັື້ນການຄ້າຕໍ່ກັບ GVCs ທີີ່ມ່ງເນັື້ນໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກພາກພື້ນ.
ຮູບພາບ 1.1.4. ອາຊຽນ-4 ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ: ວິວດ
ັ ທະນາການຂອງ GDP ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມອົງປະກອບທີປ
ີ່ ັງປງຕົວເລກການນາເຂົາື້
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງ ກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ-4 ແລະ GPS ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: OECD; ແລະ ການປະເມິນຂອງພະນັກງານ AMRO.
1/ ຍົກເວັື້ນວິກິດການຊ່ວງປີ 1997-98 ແລະ 2008-2009.
2/ ຕາຕະລາງ IO ສາລັບແບບບົດຝຶກຫັດນີື້ມີທີີ່ມາຈາກ OECD. ຜົນຮັບເບື້ອງຕົື້ນອາດແຕກຕ່າງຈາກຕາຕະລາງ IO ທີີ່ເປັນທາງການຈາກອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ການແຜ່ລາມຂອງຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຈາກການປົກປ້ອງດ້ານການຄ້າ
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງການຄ້າທົັ່ວໂລກຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບສູງຢູ່ທ່າມກາງຄວາມສ່ຽງການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າ
ເຊິີ່ ງ ອາດປັນຜົ ນໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກສະລ ໂຕ. ຄວາມຕ ງຄຽດຈາກມາດຕະການປົ ກ ປ້ອງທາງການຄ້ າຂອງ ສ.ອາເມລິ ກ າ ໄດ້
ຫຼຸດຜ່ອນລົງເມີ່ອບໍ່ດົນມານີື້ໂດຍອີງຕາມຄວາມຄບຫນ້າຂອງການເຈລະຈາການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ5. ເຖິງ
ຢ່ າງໃດກ ໍ່ ຕາມ, ສ.ອາເມລິ ກ າ ຍັ ງ ບ ໍ່ ຕົ ກ ລົ ງເຫັນດີ ກ ່ຽວກັ ບຂ ໍ້ ຕົ ກລົ ງສະບັບ ໃໝ່ ກັ ບຄູ ່ ຄ້ າທີ ີ່ ສ າຄັ ນຂອງຕົ ນ , ກ ໍ່ ຄ ຍີ ີ່ ປ ່ ນ ແລະ
ສະຫະພາບເອີຣົບ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ-ເມັກຊີກໂກ-ການາດາ ໃນວັນທີ
30 ພະຈິກ 2018 ທາງການຄ້າໂດຍອີງຕາມສະພານິຕິບັນຍັດຂອງແຕ່ລະປະເທດທີີ່ຍັງຄົງເປັນສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍ. ທັງປະເທດການາດາ
ແລະ ເມັກຊິໂກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກເລີກອັດຕາພາສີທີີ່ມີຢູ່ໃນອດສາຫະກ າເຫັກ ແລະ ອາລູມິນຽມທີີ່ຖກກ ານົດໂດຍ ສ.
ອາເມລິກາ ແມ່ນໃຫ້ຖກຍົກເລີກກ່ອນທີີ່ຂະບວນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃດໆຈະເລີີ່ ມຂື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ທ່ານ ປະທານາທິບ ດີ
Trump ແມ່ນມີໄລຍະເວລາ 90 ວັນເພ ີ່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປ ພາຍຫ ັງການຍີ່ນບົດລາຍງານການສບສວນພາສີ
ອັດຕະໂນມັດໃນມາດຕາ 232 ໂດຍກະຊວງການຄ້າ ສ.ອາເມລິກາ, ເຊິີ່ງອາດຈະເນັື້ນໜັກດ້ານຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດທາງດ້ານ
ຍດທະສາດຕໍ່ທານຽບຂາວ (White House) ໃນວັນທີ 17 ກມພາ 2019.
ການສົັ່ງຜ່ານທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຕງຄຽດທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ ກັບພາກພື້ນທີີ່ອາດຈະໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາໃນຊ່ວງຂອງທັງຂອບເຂດຊ່ວງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ໃນໄລຍະສັື້ນ, ຊ່ອງທາງການສົັ່ງ
ຜ່ ານດ້ ານຄວາມສ່ຽງປະກອບດ້ ວຍ (1) ການສົ ັ່ ງ ອອກ (ທາງກົ ງ ), (2) ຕ່ ອງໂສ້ ມູ ນຄ່າໂລກ GVCs (ທາງອ້ ອມ) ແລະ (3)
ຄວາມຫມັື້ນໃຈ (ທາງອ້ອມ). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງເພີີ່ມຂື້ນໃນຊ່ວງໄລຍະສັື້ນ, ເນີ່ອງຈາກຜົນກະທົບການປ່ຽນແທນ
ທີີ່ມີທ່າແຮງ (ຫ ຜົນກະທົບຈາກການຫັນເຫທິດ ການຄ້ າ ) ຈາກ ສປ.ຈີນ. ນອກຈາກນັື້ນ , ຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັື້ນເຫ ົ ັ່ານີື້ ກໍ່
ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕຂື້ນ ຈາກຜົນກະທົບທີີ່ສອງໃນຊ່ວງໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ ຖ້າຫາກວ່າທັງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກ
ແລະ ການຄ້າໂລກຊ້າລົງ (ຮູບພາບ 1.12). ການໂຮມໂຕກັນຂອງຜົນກະທົບ ທີີ່ປ່ຽນແທນຂອງຊ່ວງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບ
ການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຂອງຊ່ວງໄລຍະກາງແລະຍາວຕກ
ໍ່ ັບພາກພື້ນທີີ່ຈະອາດສົັ່ງຜົນດີຕໍ່ບາງບັນກ່ມປະເທດ
ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ.
ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປ ສ.ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກມາດຕະການດ້ານພາສີ. ບັນດາການສົັ່ງອອກ
ງວດທາອິດ ແລະ ງວດທີີ່ສອງທີີ່ຂື້ນຢູ່ກັບອັດຕາພາສີ (34 ຕື້ ແລະ 16 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມລາດັບ) ເຊິີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ
ຫ ັ ງ ຈາກອັ ດຕາການເກັບ ພາສີ ນ າເຂົ ື້າຖ ກຈັດຕັ ື້ງປະຕິ ບັ ດ (ຮູ ບ ພາບ 1.13). ພ້ ອມກັ ນ ນັື້ນ , ການສົ ັ່ ງອອກຂອງ ສປ.ຈີ ນ ກັ ບ
ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຫຼຸດລົງຫາຍນັບຕັື້ງແຕ່ໄຕມາດ ທີີ່ 4 ຂອງປີ 2018 (ຮູບພາບ 1.14). ການເລີີ່ມຕົື້ນຂອງບັນຫາຄວາມຕງ
ຄວາມຕງຄຽດທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ. ຈີນໄດ້ເພີີ່ມສູງຂື້ນໃນກາງ ເດອນມິຖຼຸນາ 2018 ໂດຍ ສ. ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ມູນ ຄ່ າ 50
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ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ ສປ.ຈີນ. ຊຼຸດທາອິດ (ມູນຄ່າ 34 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 6 ກລະກົດ 2018, ໃນຂະນະທີີ່ຊຼຸດທີີ່ສອງ (ມູນຄ່າ 16ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນ
ທີ 23 ສິງຫາ 2018. ຕາມດ້ວຍການຕອບໂຕ້ຈາກ ສປ.ຈີນ ຢ່າງໄວວາ. ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2018 ສ. ອາເມລິກາ ໄດ້ສະຫຼຸບບັນຊີລາຍການສິນຄ້ານາເຂົື້າຂອງ ສປ.ຈີນ ມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ສາລັບການເກັບພາສີເພີີ່ມ 10%, ມີຜົນຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2018. ໂດຍລວມແລ້ວ, ສ. ອາເມລິກາ ໄດ້ຮຽກພາສີຈາກເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງການນາເຂົື້າຈາກ ສປ.ຈີນ. ໃນການຕອບໂຕ້ຂອງ ສປ.ຈີນ ສາລັບ
ການເອີື້ນເກັບພາສີເພີີ່ມຈາກການນາເຂົື້າສິື້ນຄ້າຈາກ ສ.ອາເມລິກາ ໄດ້ນາເອົາອັດຕາພາສີ 85% ຂອງການນາເຂົື້າສິນຄ້າທັງໝົດຈາກ ສ.ອາເມລິກາ. ສ.ອາເມລິກາ ໄດ້ສົັ່ງສັນຍານການເພີີ່ ມຂື້ນອັ ດຕາພາສີ
ສາລັບການນ າເຂົື້າມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຂອງການນ າເຂົື້າ ສິນຄ້າໃນເດອນກັນຍາ 2018 ເຖິງ 25% ໃນ ເດອນມັງກອນ 2019, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ປະຈ ບັນ , ຄວາມຕງຄຽດໄດ້ຢດຕິລົງຊົັ່ວຄາວ
ເປັນໄລຍະເວລາ 90 ວັນ ຫັງຈາກການເຈລະຈາລະຫວ່າງຜູ້ນາທັງ 2 ປະເທດນັບຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2018.
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ຄຽດທາງການຄ້າໃນປີທີີ່ຜ່ານມາ, ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົື້ນຂອງ AMRO ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ພາກພື້ນໂດຍການນ າໃຊ້ ຮູບ
ແບບການພັດທະນາແບບຍນຍົງທົັ່ວໂລກ (GVAR) ທີີ່ໄດ້ສະແດງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ສ.
ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ ຢູ່ທີີ່ລະດັບ 0.2-0.4 ໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ປີຂ້າງໜ້າ (AMRO, 2018).
ຮູບພາບ 1.12. ຊ່ອງທາງການສົງັ່ ສັນຍານທີສ
ີ່ າຄັນຂອງການປົກປ້ອງທາງການຄ້າໃນພາກພນ
ື້
Short-term

Medium to Long-term

Direct impact through
exports

Downside Risks
Overall impact of U.S.
trade actions to the
region

Potential Upside Risks

Indirect impact
through GVCs

Slower global growth
and trade

Dampened inward
FDI outlook

Trade diversion to the
region

Trade and FDI
diversion to region

Income and
employment growth
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະນັກງານ AMRO.

ການຫຼຸດລົງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໃນພາກພື້ນແມ່ນຂະຫຍາຍຂື້ນ. ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນ ທີີ່ມີການສົັ່ງ
ອອກສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍໂດຍກົງໄປຍັງສປ.ຈີນ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ ການສົັ່ງສິນຄ້າທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້GVCsທີີ່ແນ່ໃສ່
ທິດທາງຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍນອກພາກພື້ນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍໃນໄລຍະສັື້ນ (ຮູບພາບ 1.15).ບັນດາການສົັ່ງອອກ
ສິນຄ້າຈາກ ສ.ເກົາຫີ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຈາກການສະລໂຕຂອງການສົັ່ງອອກຂອງສປ.ຈີນ ແລະ ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ເປີດ
ກວ້າງ ແລະ ອາໄສການຄ້າອີ່ນໆ ເຊັັ່ນ: ຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ, ສ.ເກົາຫີ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປແລະບາງປະເທດກໍ່ຄສສ.ຫວຽດນາມ
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ການສົັ່ງຕໍ່ຜົນກະທົບໂດຍກົງຂອງປະເທດກາປູເຈຍ ກັບ ສປ.ຈີນ ໂດຍຜ່ານທາງ
GVCs ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງຕ່າ. ຜົນກະທົບຕໍ່ພາກພື້ນນີື້ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີີ່ສດໃນຊ່ວງທາອິດຂອງການເກັບພາສີນາ
ເຂົື້າຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຕໍ່ ສປ.ຈີນ ເນີ່ອງຈາກມູນຄ່າທີີ່ສູງຂື້ນຂອງພາກພື້ນໃນຜະລິດຕະພັນທີີ່ເປັນເປົັ້າຫມາຍ, ແຕ່ວ່າການເກັບ
ພາສີດັັ່ງກ່າວຄວນຈະມີຂະໜາດນ້ອຍລົງໃນຮອບໜ້າ. ການຂົນສົັ່ງໂດຍຜ່ານ GVCs ໄປຍັງພາກພື້ນແມ່ນມີຄວາມສາຄັນເນີ່ອງ
ຈາກວ່າແຫ່ງທີີ່ມາຂອງສິນຄ້າ ສປ.ຈີນ ມີຫາຍກວ່າເຄິີ່ງຫນີ່ງຂອງມູນຄ່າ ທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນໃນເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກແລະ ໜີ່ງສ່ວນສີີ່
ຂອງມູນຄ່າທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນໃນການສົັ່ງອອກເຄີ່ອງຈັກໄປຍັງ ສ. ອາເມລິກາ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ (ກ່ອງເອກະສານ1.2 ແລະ 1.3). ມີມູນຄ່າທີີ່ນ້ອຍກວ່າເຄິີ່ ງໜ ີ່ງຂອງມູນຄ່າທີີ່ ເພີີ່ ມຂ ື້ນ ຕ ໍ່ກັບ ການສົັ່ງອອກເຄ ີ່ອງເອ
ເລັກໂຕນິກຂອງ ສປ.ຈີນ ມີແຫ່ງມາຈາກ ສປ.ຈີນ, ໃນຂະນະທີີ່ໜີ່ງສ່ວນສີີ່ຂອງມູນຄ່າທີເີ່ ພີີ່ມຂື້ນ ແມ່ນມີແຫ່ງມາຈາກ ຍີີ່ປ່ນ, ສ.
ເກົາຫີ ແລະບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (ຮູບພາບ 1.16). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເກອບສາມສ່ວນສີີ່ຂອງມູນຄ່າທີີ່ເພີີ່ ມຂື້ນ
ຂອງເຄີ່ອງຈັກແມ່ນມີແຫ່ງມາຈາກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໜີ່ງສ່ວນສິບຂອງພາກພື້ນ. ໃນຮອບໜ້າຂອງມາດຕະການໃນການເກັບ
ພາສີນາເຂົື້າ ຂອງ ສ. ອາເມລິກາ ແມ່ນຈະເລີີ່ມຕົື້ນໃນເດອນກັນຍາ, ເຊິງີ່ ມູນຄ່າທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນພາຍໃນປະເທດຈາກ ສປ.ຈີນ ແມ່ນສູງ
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ຂນ
ື້ ກວ່າເກົັ່າ (ສິນຄ້າ ແລະ ການຜະລິດພື້ນຖານ ເຊັ່ັນ: ເຄີ່ອງຕັດຫຍິບ, ປລາສຕິກ,ໄມ້ ແລະ ເຄີ່ອງຕົກແຕ່ງ) ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ
ຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີື້.
ຮູບພາບ 1.13. ການສົງັ່ ອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປທີີ່ ສ. ອາເມລິກາ ອີງ
ຕາມໝວດຂອງພາສີ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປ)ີ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: USITC; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO

ຮູບພາບ 1.14. ການສົງັ່ ອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປທີີ່ ສະຫະພາບ ເອີຣບ
ົ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປ)ີ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການແຫ່ງຊາດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.15. ກມ
່ ເສດຖະກິດທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ : ປະສິດທິພາບການສົງັ່ ອອກພາກພນ
ື້
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
2018
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

2019
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

China

China

Hong Kong

Hong Kong

Korea

Korea

Japan

Japan

Malaysia

Malaysia

Singapore

Singapore

Thailand
Philippines

Thailand
-

Philippines

Indonesia

Indonesia

Vietnam

Vietnam

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ແຖບສີແດງສະແດງວິການການອ່ານທີີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກຈດເຄິີ່ງກາງ. ການອ່ານຄ່າແຖບສີແດງຫາຍຂື້ນ, ການອ່ານຄ່າທີີ່ເປັນລົບກໍ່ຫາຍຂື້ນເຊັັ່ນກັນ; ການອ່ານຄ່າແຖບຂຽວຫາຍຂື້ນ, ການ
ອ່ານຄ່າທີີ່ເປັນບວກກໍ່ຫາຍຂື້ນ
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ຮູບພາບ 1.16. ທີມ
ີ່ າຂອງການເພີມ
ີ່ ມູນຄ່າຂອງການສົງັ່ ອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ໄປທີີ່ ສ. ອາເມລິກາ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດ)
%

Remaining Exports

High Tech

100

80

46
58

60
70

68

21

22
2
2
6
Motor
Vehicles
(3%)

60

40

31

20

7
10

4
3
4

2
2
5

Electronics
(34%)

Chemical
(4%)

Machinery
(16%)

0

73

19

19

4
11

3
2
3
Textiles
(14%)

5
2
3
Wood &
products
(5%)

Japan

Korea

ROW

Domestic

Food
Products
(2%)
ASEAN-8 & HK

61

56

61
75

31

29
6

75

28

33

25
19

5
6
2
2
4
3
Rubber & Basic Metals
Plastics
(5%)
(2%)

3
1
2
Others
(16%)

4
3
6
Total

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງ Haver; OECD TiVA; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນແຖວແນວຕັື້ງອະທິບາຍເຖີງອັດຕາສ່ວນຂອງທີີ່ມາການເພີີ່ມມູນຄ່າຂອງການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍ “ການສັ່ົງອອກພາຍໃນ” ທີີ່ອະທິບາຍເຖີ ງ
ການເພີີ່ມມນຄ່າຈາກ ສປ.ຈີນ. ຄ່າເປີເຊັນທີີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບ ສະແດງເຖິງສ່ວນແບ່ງຂອງການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຍັງ ສ.ອາເມລິກາ ໃນປີ 2017.

ໃນໄລຍະຍາວ, ການປັບແກ້ການຫຼຸດພາສີຈະຂື້ນກັບວ່າຜູ້ຜະລິດໃນ ສປ.ຈີນ ສາມາດປ່ຽນແປງການຜະລິດພາຍນອກຂອງປະເທດ
ໄດ້ຫບໍ່. ການຕອບສະໜອງດັັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປັບແກ້ໂຄງສ້າງຕ່ອງໂສ້ຄວາມຕ້ອງການລະດັບພາກພື້ນ, ແລະ ອາດຈະ
ຂື້ນກັບມາດຕະການພາສີແບບຖາວອນ ຫ ຊົັ່ວຄາວ ແລະ, ຖ້າໃນຮູບແບບທາອິດ, ແມ່ນຂື້ນກັບຂອບເຂດທີີ່ພວກເຂົາສາມາດສົັ່ງຕໍ່
ໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ ຫ ຮັບພາລະໂດຍຜູ້ຜະລິດ. ຫລັງຈາກນັື້ນຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຜົນກາໄລ ແລະ ຖານະຂອງບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ
ອ່ອນແອລົງສາລັບບັນດາຜູ້ຜະລິດ , ເຊິີ່ງອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງການຂື້ນ
ອັດຕາພາສີ ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຕກ
ໍ່ ັບຂີດຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາຂອງການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ອາດຈະໄດ້
ຮັບການຊົດເຊີຍພຽງບາງສ່ວນໂດຍການຫຼຸດຄ່າເງິນ ຢວນ (RMB). ອີກວິທີການໜີ່ງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ສູງຂື້ນ ອາດສາມາດຖກສົັ່ງ
ໄປຫາບັນດາຜູ້ສະໜອງໃນພາກພື້ນ, ເຊິີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສົັ່ງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບບັນດາເສດຖະກິດເຫົັ່ານັື້ນ.
ການສາຫວດຂອງບລິສັດ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ໃນ ສປ.ຈີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຂັດແຍ່ ງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.
ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ແຜນການລົງທນໃນ ສປ.ຈີນ, ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນທີີ່ອາດໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ. ດັັ່ງນັື້ນ,ບລິສັດບາງແຫ່ງກໍ່ກາລັງວາງແຜນສກເສີນສາລັບການຍົກຍ້າຍການຜະລິດ , ໂດຍທີີ່ພາກພື້ນອາຊຽນເປັນ
ຈດຫມາຍປາຍທາງໂຕເລ ອກອັນດັບຕົື້ນໆ. ການສາຫວດລ່າສດໂດຍສະພາການຄ້າ ສ.ອາເມລິກາ ໃນ ສປ.ຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າເກອບຫນ ີ່ງສ່ວນສາມຂອງບລິສັດ ສ.ອາເມລິກາ ທີີ່ດາເນີນງານໃນປະເທດ ແມ່ນມີການວາງແຜນທີີ່ຈະອອກຈາກການ
ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ການຈ້າງງານພາຍນອກ ທັງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ, ຫ ຍ້າຍທີີ່ຕັື້ງທີີ່ໃໝ່ຢ່າງສົມບູນ , ເຊິີ່ງພາກ
ພ ື້ ນ ອາຊຽນກ ໍ່ ເປັ ນຕົ ວເລ ອກທີ ີ່ ດີ ທີີ່ ສ ດ (ຮູ ບ ພາບ 1.17). ພ້ ອມກັ ນ ນັ ື້ ນ ,ການສ າຫ ວດທີ ີ່ ຄ ້າຍຄ ກັ ນໂດຍສະພາການຄ້ າຂອງ
ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໃນ ສປ.ຈີນ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫາຍກວ່າ 15% ຂອງ ບລິສັດເອີຣົບທີີ່ໄດ້ຮັບການສາຫວດແມ່ນມີຄວາມ
ຕັື້ງໃຈທີີ່ຈະປ່ຽນຜູ້ສະໜອງ ຫ ຍ້າຍການຜະລິດອອກຈາກ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ. ແລະ ເປັນສິີ່ງສະແດງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,
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ຕົ ວ ເລກການລົ ງທ ນທັງ ໝົດໃນບັນດາໂຄງການທີ ີ່ໄດ້ ຮັ ບການອະນ ມັດໃນ ມາເລເຊຍ ແມ່ ນ ໄດ້ ບັ ນລ ເຖິ ງ ລະດັ ບສູງສ ດໃນປີ
2018. ສະຫຼຸບວ່າ, ການຍົກຍ້າຍຖານການຜະລິດ ໃໝ່ຢ່າງເຕັມຮູບແບບອາດຈະດາເນີນໄປເທີ່ອລະນ້ອຍ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເວລາ
ດົນກວ່າຈະສາເລັດ ເນີ່ອງຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫາຍຢ່າງໂດຍຜ່ານຂະບວນການປັບປງທີີ່ເກີດຂື້ນ.
ສະຖານະການທີີ່ມີຄວາມບໍ່ສະຫງົບ (ທີີ່ເພີີ່ມສູງຂື້ນ) ຂອງພວກເຮົາ, ເຊິີ່ງຄາດການວ່າການຍົກລະດັບການຕອບໂຕ້ທາງການຄ້າທີີ່
ມີຄວາມເຄັັ່ງຕງກວ່າເກົັ່າ, ສະຖານະການດັັ່ງກ່າວຊີື້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຈະຖກສະສົມໂດຍຂື້ນຢູ່ກັບຂອບເຂດການພິຈາລະນາ. ໃນ
ສະຖານະການແບບນີື້, ທັງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ. ຈີນ ຈະການົດອັດຕາພາສີ 25% ຕໍ່ການນາເຂົື້າສິນຄ້າທັງໝົດເຊິງີ່ ກັນ ແລະ
ກັນ (ກ່ອງເອກະສານ1.4). ໃນການດາເນີນໄລຍະສັື້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)
ຂອງ ເສດຖະກິດແຕ່ລະປະເທດອາດຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂື້ນໃນໄລຍະທີີ່ແນ່ນອນ, ໂດຍປະມານສູງຂື້ນຢູ່ທີີ່ -0.1%. ຜົນກະທົບທີີ່
ແນ່ນອນອາດມີຂະໜາດທີີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍສາລັບ ສ.ອາເມລິກາ (ຢູ່ທີີ່ -0.3%) ເມີ່ອທຽບກັບ ສປ.ຈີນ (ຢູ່ທີີ່ -0.6%), ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະປີ 2019-2020, ແຕ່ຜົນກະທົບສາພັນແມ່ນຈະໃຫຍ່ຂື້ ນກວ່າເກົັ່າສາລັບ ສ.ອາເມລິກາ (ຢູ່ທີີ່ -13% ຂອງການເຕີບໂຕ
ສະເລ່ຍ ປີ 2019-2020) ປຽບທຽບກັບ ສປ.ຈີນ (ຢູ່ທີີ່ -9.6%). ໃນໄລຍະຍາວ, ການຕັື້ງຄ່າໃໝ່ຂອງຕ່ອງໂສ້ຄວາມຕ້ອງການ/
ການຜະລິດລະດັບພາກພື້ນ ອາດຈະເຫັນບາງປະເທດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ-ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງໃນກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ,
ໃນຂະນະທີີ່ ສປ.ຈີນ ຈະພົບເຫັນບາງຂະແໜງການມີການຫຼຸດໂຕລົງ.
ຮູບພາບ 1.17. ການສາຫວດແຜນການການລົງທນຂອງບັນດາບລິສດ
ັ ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣບ
ົ ແລະ ສ.ອາເມລິກາ ໃນ ສປ.ຈີນ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ)
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຕງຄຽດທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ
ສປ.ຈີນ ຕໍ່ກັບຍດທະສາດທາງທລະກິດ
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກ່ອງເອກະສານ 1.2: ປະສິດທິພາບຂອງການສົງັ່ ອອກເຄອ
ີ່ ງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກໃນພາກພນ
ື້ ແລະ ສິງີ່ ທ້າທາຍໃນຕໜ
ໍ່ າ້
1/

ການຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການສົັ່ງອອກແມ່ນເຄີ່ອງມຂັບເຄີ່ອນການເຕີບໂຕທີີ່ສາຄັນສາລັບທະວີບອາຊີ. ເສດຖະກິດຂອງຫາຍປະເທດໃນອາຊີ, ໂດຍ
ຜ່ານຮູບແບບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີີ່ເນັື້ນການລົງທນ ເພີ່ອການສົັ່ງອອກແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຊານານທາງ
ການຄ້າແບບທາງຕັື້ງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງໃນຂະແໜງເອເລັກໂຕນິກ. ສ່ວນແບ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງເອເລັກໂຕນິກໃນການສົັ່ງອອກທີີ່ຜະລິດ
ທັງໝົດຂອງພາກພື້ນ (ສະເລ່ຍປະມານ 30%) ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງຂະແໜງການນີື້. ໃນຂະນະທີີ່ພາກພື້ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການເພີີ່ມ
ວົງຈອນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບໂລກນັບຕັື້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2016, ຈດສດຍອດການເຕີບໂຕຂອງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກໄດ້ອ່ອນໂຕລົງໃນຊຼຸມ
ເດອນທີີ່ຜ່ານມາ:


ບັນດາໂຕຂັບເຄອ
ີ່ ນຂອງເສດຖະກິດພາຍນອກໄດ້ເພີມ
ີ່ ຂນ
ື້ ຢ່າງແຂງແຮງໃນກາງປີ 2016, ພາຍຫງັ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ
ທີີ່ຊ້າທີີ່ແກ່ຍາວ. ດ້ວຍການຟືັ້ນຕົວຂອງຮອບວຽນແບບຍນຍົງໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດລະດັບສູງທີີ່ສາຄັນ, ຄວາມແກວ່ງຕົວຂາຂື້ນທີີ່ລ ຄອຍ
ມາດົນ ຂອງວົງຈອນການລົງທນໃນເຕັກໂນໂລຊີແລະລາຍຈ່າຍການລົງທນໂລກ ໄດ້ກໃໍ່ ຫ້ເກີດແຮງກະຕ້ນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການຄ້າໂລກໃຫກັບມາ
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ມີຊວ
ີ ັດຊີວາອີກຄັື້ງ. ການສົັ່ງອອກທົັ່ວໂລກຂອງສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກ , ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ບັນດາຊິື້ນສ່ວນ ແລະ ອົງປະກອບໂທລະສັບມຂອງ
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ເຄີ່ອງຈັກເອເລັກໂຕນິກທີີ່ສະໜັບສະໜູນການສົັ່ງອອກທັງໝົດ (ຮູບພາບ1.2.) . ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບແຮງຊຼຸກຍູ້ຈາກ
ການຂາຍໂທລະສັບມຖ ທີີ່ສູງຂອງບລິສັດລະດັບສາກົນຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັັ່ນ : ບລິສັດ Apple Inc. ("Apple") ເຊິີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຫັັ່ງໄຫ
ທາງບວກທີີ່ສາຄັນໃນພາກພື້ນ . ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຖານການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ສດໃນໂລກສາລັບບລິສັດ Appleເຊິີ່ງພາກພື້ນນີກ
ື້ ວມເອົາ 44% ຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທົັ່ວໂລກຂອງບລິສັດ Apple ໃນປີ 2017, ເຊິີ່ງເພີີ່ມຂື້ນເປັນ 47% ໃນ ປີ 2018.
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັບຕັື້ງແຕ່ຕົື້ນປີ 2018, ໄລຍະຈດສູງສດຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງບັນດາການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກທີີ່
ສ າຄັນໃນພາກພື້ນທີີ່ສະລໂຕຢ່າງໄວວາ (ຮູບພາບ 1.2.2). ແນວໂນ້ມດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖ ກສັງເກດເຫັນໂດຍທົັ່ວໄປໃນບັນດາຜູ້ມີບົດບາດລະດັບພາກ
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ພື້ນທີີ່ສາຄັນ ເຊັັ່ນໃນ ສ. ເກົາຫີ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ . ໃນຂະນະທີີ່ການເຕີບໂຕໂດຍທັງໝົດຍັງຄົງ ແຂງແຮງ, ເຊິີ່ງມາຈາກ
ພື້ນຖານທີີ່ສູງ, ລະດັບທີີ່ອ່ອນຕົວລົງຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງເລີີ່ມສົັ່ງຜົນຕໍ່ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ. ໃນຂະນະທີີ່ຜູ້ຜະລິດກັັ່ນກອງ, ໂຕຊີື້ວັດທີີ່ສາຄັນ ເຊັັ່ນ:
ການສົັ່ງອອກເປັນງວດໄດ້ສັັ່ງຕາມຄ່າດັດສະນີຍ່ອຍຂອງ PMI ສາລັບຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂອງທະວີບອາຊີທີີ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຫາຍໃນຊຼຸມເດອນທີີ່ຜ່ານ
ມາ, ເຊິີ່ງໄດ້ຊີື້ໄປໃນທ່າອ່ຽງສິີ່ງທ້າທ້າຍຫາຍຂື້ນສາລັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ສົັ່ງອອກ (ຮູບພາບ 1.2.3).
ຄວາມສ່ຽງທີເີ່ ຊອ
ີ່ ງຊ້ອນຢ່າງທັນທີທນ
ັ ໃດໃນຂະແໜງການນີື້ ແມ່ນມາຈາກມາດຕະການກີດກັນທາງການຄ້າ ເຊີງີ່ ການເກັບພາສີທາງດ້ານສິນຄ້າເອເລັກໂຕ
ນິກ (ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ອາດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຖ້າຫາກພາສີເຫົັ່ານັື້ນໄດ້ຖກສົັ່ງໄປຫາຜູ້ບລິໂພກ. ຜົນຜະລິດທາງດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເປັນໜີ່ງໃນການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ທີມ
ີ່ ີການການົດເປົັ້າໝາຍຈາກການບລິຫານຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ໃນຮອບທີີ່ສອງລ້າສດ
ຂອງການເກັບພາສີການຄ້າ, ແລະ ອປະກອນເອເລັກໂຕນິກທີີ່ເປັນພື້ນຖານສາລັບການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເຫົັ່ານີື້. ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຫຼຸດລົງສາລັບການສົັ່ງ
ອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກຂອງພາກພື້ນຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຖ້າ ຫາກບລິສັດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍ ຫ ສະລ ການລົງທນ.
ເນີ່ອງຈາກການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກແມ່ນກວມເອົາສັດສ່ວນທີີ່ສາຄັນໃນການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດຂອງບາງເສດຖະກິດ (ເຊັັ່ນ: ຟິລິບປິນ,
ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຫ ບໍ່ ກໍ່ຄິດໄລ່ເປັນສັດສ່ວນຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ຕິດພັນກັບຄ່າຂອງ GDP ຂອງພວກເຂົາ (ເຊັັ່ນ: ມາເລເຊຍ,ຫວຽດນາມ
ແລະ ສິງກະໂປ), ບັນດາເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້ອາດຈະອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການກະທົບກະເທອນຈາກການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ່, ລວມທັງ
ປະກົດການຜົນສະທ້ອນຈາກການສັັ່ງຊື້ຄັື້ງທີສອງ (ຮູບພາບ 1.2.4).
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ຮູບພາບ 1.2.1. ອັດຕາສ່ວນການຂາຍສານເຄອ
ີ່ ງຊັກນາໄຟຟ້າທົວ
ັ່ ໂລກ
(ຄະແນນຄິດເປັນເປີເຊັນ)

ຮູບພາບ 1.2.2. ກູມ
່ ເສດຖະກິດຂອງພາກພນ
ື້ ທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ : ການສົງັ່ ອອກ
ເຄອ
ີ່ ງເອເລັກໂຕນິກ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ, ຄ່າສະເລ່ຍເໜັງັ່ ຕີງ 3 ເດອນ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖິຕິການຄ້າສານເຄີ່ອງຊັກນາໄຟຟ້າທົັ່ວໂລກ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດປະກອບມີ ປະເທດ ຍີີ່ປ່ນ, ສ. ເກົາຫ,ີ ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ,
ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ.

ຮູບພາບ 1.2.3. ດັດສະນີ (PMIs) ກ່ຽວກັບຈານວນການສົງັ່ ອອກງວດໃໝ່ຂອງ

ຮູບພາບ 1.2.4.ເສດຖະກິດຂອງພາກພນ
ື້ : ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອັດຕາການສົງັ່ ອອກ
ເຄອ
ີ່ ງເອເລັກໂຕນິກ, 2017

1/

ເຄອ
ີ່ ງເອເລັກໂຕນິກທົວ
ັ່ ໂລກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງອາຊີ

(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງການສົັ່ງອອກທັງໝົດຕໍ່ GDP)

(ດັດສະນີການກະຈັດກະຈາຍ, ຄ່າສະເລ່ຍເໜັງຕີງ 3 ເດອນ)

Electronics exports (2017, % of Total exports/ GDP)

Diffusion Index (Breakeven = 50), 3MMA
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: IHS Markit; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UN Comtrade; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO

ໝາຍເຫດ:ການອ່ານຄ່າທີີ່ສູງ 50 ໝາຍເຖີງການປັບປງຈາກເດອນກ່ອນ, ໃນຂະນະທີີ່ການອ່ານຄ່າຕີ່າກວ່າ
50 ໝາຍເຖິງການລດຫົງ

ຈາກການຄາດພາບລວມໃນໄລຍະຍາວ, ຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຄວາມເຄັັ່ງຕງທາງການຄ້າທີີ່ຍດເຍື້ອສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕອ
່ ງໂສ້ການສະໜອງການ
ບລິໂພກພາຍໃນພາກພື້ນ ຍ້ອນຄວາມຈາເປັນໃນການຈັດການຄນຕ່ອງໂສ່ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍ ແລະ ຈ າໜ່າຍ. ຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງ
ອັດຕາການເກັບພາສີຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ໃນ ສປ.ຈີນ ຈະສະທ້ອນໄປຕາມຕ່ອງໂສ້ GVCs ໃນພາກພື້ນ ເນີ່ອງຈາກອົງປະກອບການຜະລິດໃນພາກພື້ນ
ທີີ່ມີຄວາມສາຄັນແມ່ນນອນຢູ່ໃນການການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກຂອງ ສປ.ຈີນ. ໂດຍການຍົກເອົາໂທລະສັບຫຍີື້ຍີີ່ຫໍ້ iPhone ຂອງ ບລິສັດ
Apple-ໃນຂະນະທີີ່ໄດ້ຖກອອກແບບໃນ ສ.ອາເມລິກາ, ຜະລິດຕະພັນດັັ່ງກ່າວແມ່ນຖກປະກອບ ແລະ ຜະລິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນໂຮງງານໃນອາຊີເຊິີ່ງ
ມີແຫ່ງທີີ່ມາຂອງຊິື້ນສ່ວນຈາກພາຍໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີື້. ດັດຊະນີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ GVC ໃນພາກພື້ນແມ່ນສູງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງສາລັບ ສ.
6/

ເກົາຫີ (62), ມາເລເຊຍ (60) ແລະສິງກະໂປ (62) .
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ດັັ່ງນັື້ນ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ເຊິີ່ງເຊີ່ອມສານຢ່າງເລິກເຊິີ່ງກັບການຜະລິດເຄີ່ອງເອເລັກໂຕນິກຂອງ ສປ.ຈີນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຖ້າ
7/

ຫາກຄວາມຕ້ອງການໃນການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ຫຼຸດລົງ .
ນອກເໜອຈາກຜົນກະທົບຂອງການກີດກັື້ນທາງດ້ານການຄ້າແລ້ວ, ຄວາມອິີ່ມ

ຮູບພາບ 1.2.5. ການຄາດຄະເນປະລິມານການຈັດສົງັ່ ໂທລະສັບມຖທົວ
ັ່ ໂລກ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

ໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂທລະສັບ ມ ຖທົັ່ວໂລກສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຕ້ອງການສາລັບການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກໃນລະດັບໃດຫນີ່ງ. ບລິສັດຂໍ້
ມູ ນ ຂ່ າ ວສານສາກົ ນ (IDC) ໄດ້ ປ ະເມີ ນ ວ່ າ ການເຕີ ບ ໂຕຂອງຍອດຂາຍ
ໂທລະສັບມຖທົັ່ວໂລກຈະຫຼຸດລົງ 4.1% ໃນປີນີື້ ແລະ ຈະເຕີບໂຕໂດຍສະເລ່ຍ
ຢູ່ທີີ່ 1.9% ຕໍ່ປີ ໃນອີກ 4 ປີຂ້າງໜ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເປີດໂຕໂທລະສັບ
ທີີ່ໃຊ້ລະບົບ 5G ໃນປີນກ
ີື້ ໍ່ຕາມ (ຮູບພາບ 1.2.5). ເຖີງຢ່າງກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະ
ຍາວອາດຈະມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການເພີ ີ່ ມ ຂ ື້ ນ ສ າລັ ບ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທາງດ້ າ ນເອ
ເລັກໂຕນິກໃຫມ່ ພ້ອມກັບກະແສທາງດ້ານອດສະຫະກາ 4.0 ທີີ່ເລັັ່ງຄວາມໄວ
ໂດຍການນ າໃຊ້ປັນຍາປະດິ ດ (Artificial Intelligence), ເຊິິີ່ງຈະເປັນ ສ ີ່ ນ າ
ສົັ່ງຂໍ້ຄວາມແບບອັດຕະໂນມັດ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການແບບນີ,ື້ ພາກພື້ນອາດຈະ
ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫວງດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ອປະທານເອເລັກໂຕນິກ
ແບບຄົບວົງຈອນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ລັດຖະບານຄວນສ ບຕ ໍ່ນະໂຍບາຍທີີ່ຈະຊ່ວ ຍໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈາເປັນ ແລະ ທັກສະທີີ່ຈາເປັນ
ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຫົັ່ານີື້.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ບລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນ (IDC); ການຄິດໄລ່
ຂອງພະນັກງານ AMRO.

1/ ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າຍັງຄົງເປັນໂຕຂັບເຄີ່ອນທີີ່ສາຄັນທີີ່ສດສາລັບບັນດາກ່ມປະເທດເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນທີີ່ (ເບິີ່ງໃນກ່ອງເອກະສານ 1.1 ກ່ຽວກັບການຂັບເຄີ່ອນຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ).ອີງໃສ່ແນວຄິດ
ເພີີ່ມມູນຄ່າແມ່ນການປັບປງການນາເຂົື້າສິນຄ້າ, ການສົັ່ງສິນຄ້າອອກປະມານ 30-45% ຂອງການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຈາກ 2016, ໂດຍບໍ່ພິຈາລະນາເຖິງຂະຫນາດຂອງເສດຖະກິດ.
2/ການຈັດປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກໃນກ່ອງຂໍ້ມູນນີື້ອ້າງອີງເຖີງລະຫັດໂຕເລກລະຫັດສິນຄ້າແບບ HS 4 ຫັກ 8471-8473 ແລະ 8501-8548 ແລະ ໃຊ້ກັບຜູ້ສົັ່ງອອກທັງຫມົດ.
3/ ອີງຕາມການ IMF (2018), ການຜະລິດສິື້ນສ່ວນອົງປະກອບໂທລະສັບມຖຄິດເປັນສັດສ່ວນ 17.4% ແລະ 15.9% ຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າຂອງປະເທດມາເລເຊຍແລະສິງກະໂປຕາມລາດັບ, ທີີ່ຈດສູງສດຂອງຕົນໃນ
ເດອນຕລາ ປີ 2017.
4/ ອີງຕາມລາຍຊີ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ປີ 2017 ແລະ 2018 ຂອງບລິສັດApple, ພາກພື້ນ (ລວມທັງ ສປ.ຈີນ, ຮົງກົງ, ຍີີ່ປ່ນ, ສ.ເກົາຫີ ແລະ ສິງກະໂປ) ເປັນທີີ່ຕັື້ງຂອງສານັກງານໃຫຍ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າລະຫັ ດ 88 ແລະ 94
ຕາມລາດັບ. ຈານວນສານັກໃຫຍ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຂອງ Apple ທັງໝົດຍັງຄົງຢູ່ທີີ່ປະມານ 200 ຕະຫອດໝົດປີ.
5/ ຜູ້ສົັ່ງອອກສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກຫັກສາລັບພາກພື້ນແມ່ນ ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປ່ນ, ເກົາຫລີ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ.
6/ ຂໍ້ມູນສາລັບປີ 2011. ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຖານຂໍ້ມູນ TiO OECD, ເດອນທັນວາ ປີ 2016
7/ ເບິີ່ງທີີ່ ກ່ອງເອກະສານ 1.3 ສາລັບການປຶກສາຫາລເພິີ່ມເຕີມ
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ກ່ອງເອກະສານ 1.3: ຄວາມເຄັງັ່ ຕງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ: ຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ບ
ັ ພາກພນ
ື້ ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມນ
ູ ຄ່າໂລກ(GVCs)
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຕະຫລາດໂລກ ສະແດງຊ່ອງທາງທີີ່ສາຄັນ (ທາງອ້ອມ) ເຊິີ່ງຜ່ານຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ
ທີີ່ຮັບຮູໄ້ ດ້ຈາກພາກສ່ວນທີເີ່ ຫອຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3. ຜົນກະທົບຂອງອັດຕາພາສີໂດຍກົງທີີ່ຄາດການແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສັງລວມຂໍ້
ມູນຂອງມູນຄ່າເພີີ່ມທີີ່ຍັງເຫອຈາກຜົນກະທົບທີີ່ສົັ່ງຕໍ່ມາຈາກການດາເນີນມາດຕະການທາງການຄ້າຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.
ຈີນ ໄປຍັງປະເທດອີ່ນໆ (ແທ່ງແຖບສີໃນຮູບພາບ 1.3.1). ເວົື້າງ່າຍໆກໍ່ວ່າ, ມູນຄ່າເພີີ່ມຈາກຕ່າງປະເທດຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທີີ່ເປັນເປົັ້າ ໝາຍ
ແມ່ນຖ ກຫັກອອກຈາກການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດເພີ່ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົຂອງພາສີທັງໝົດ. ຕົວຢ່າງ: ຜົນກະທົບທາງກົງຂອງການສບສວນພາກ 301
ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການສົັ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ສປ.ຈີນ (ແຖບສີແດງເຂັມ) ບໍ່ລວມມູນຄ່າເພີີ່ມຈາກຕ່າງປະເທດຂອງເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ
ຈາກ ສປ.ຈີນ, ເຄີ່ອງຈັກ, ການສົັ່ງອອກອປະກອນສານຂົນສົັ່ງບາງຈານວນ. ການເພີີ່ມມູນຄ່າຈາກຕ່າງປະເທດ, ເຊິີ່ງເປັນແຫ່ງທີີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ
ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ, ໂດຍຈະຖ ກເພີີ່ມເຂົື້າໄປໃນຜົນກະທົບກ່ຽວກັບການສົັ່ງອອກສິນຄ້າຂອງເສດຖະກິດເຫົັ່ານັື້ນ ເມີ່ອມັນມີການສົັ່ງຕໍ່ຜົນກະທົບ
ໂດຍຜ່ານ GVCs.
ການສົງັ່ ອອກສິນຄ້າທີໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກການດາເນີນມາດຕະການທາງການຄ້າຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ເຊິງີ່ ມາເຖິງປັດຈບັນ ແມ່ນຄິດເປັນຮ້ອຍລະໜງີ່ ຂອງ
GDPໃນເສດຖະກິດລະດັບພາກພນ
ື້ ຕາມລາດັບ (ຍົກເວັນ
ື້ ສປ.ຈີນ). ເຖິງແມ່ນວ່າການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍທັງຫມົດແມ່ນເທົັ່າກັບ
4.3% ຂອງ GDP ໃນ ສປ.ຈີນ, ມູນຄ່າເພີີ່ມພາຍໃນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນກ່ມການສົັ່ງອອກທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ 3.3% ຂອງ GDP,
ເມີ່ອມູນຄ່າເພີີ່ມຈາກຕ່າງປະເທດໃນການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແມ່ນຖກຫັກອອກ. ສ.ເກົາຫີ ອາດຈະປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການສົັ່ງອອກເນີ່ອງຈາກ
ການເຊີ່ອມໂຍງການຄ້າກັບ ສປ.ຈີນ ໂດຍຜ່ານ GVCs ແລະ ຜ່ານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຂະແໜງອດສາຫະກາເຊັັ່ນ: ເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກແລະ ລົດ
ໃຫຍ່. ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ, ຜົນກະທົບແມ່ນຮ້າຍແຮງຂື້ນກວ່າເກົັ່າສາລັບ ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ, ແຕ່ວ່າກ່ມປະເທດຂະໜ
າດນ້ອຍໄດ້ແກ່ ກາປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ.
ຮູບພາບ 1.3.1. ອັດຕາການສົງັ່ ອອກພາກພນ
ື້ ຂອງການຄ້າທີຈ
ີ່ ະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກມາດຕະການການປົກປ້ອງການຄ້າຂອງ ສ. ອາເມລິກາ
ເຊິງີ່ ມີເປົັ້າໝາຍໂດຍກົງຕກ
ໍ່ ານສົງັ່ ອອກຂອງ ສປ.ຈີນ.
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງ GDP ຂອງກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ ຕາມລາດັບ)
China
Steel & Aluminum (Direct)
Electronics (Direct)
Machinery (Direct)
Chemical (Direct)
Transport (Direct)
Electronics (China GVC)
Machinery (China GVC)
Chemical (China GVC)
Transport (China GVC)
Food Products (Direct)
Textiles (Direct)
Wood & products (Direct)
Rubber & Plastics (Direct)
Basic Metals (Direct)
Others (Direct)
Food Products (China GVC)
Textiles (China GVC)
Wood & products (China GVC)
Rubber & Plastics (China GVC)
Basic Metals (China GVC)
Others (China GVC)

Korea
Malaysia
Singapore
Thailand
Philippines
Japan
Vietnam
Brunei
Indonesia
Cambodia
Hong Kong
0%

1%

2%

3%

% GDP

4%

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: OECD;ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຄວາມສ່ຽງທີີ່ລວມເອົາຜົນກະທົບໂດຍຜ່ານ GVCs.

ໃນບັນດາການສົັ່ງອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ທີີ່ນອນໃນເປົັ້າໝາຍຂອງ ສ.ອາເມລິກາ, ເຄ ີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ມີຢູ່ໃນ GVCs ຢ່າງ
ແຜ່ຫາຍຕະຫອດທັງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3, ເຊິີ່ງສາມາດຂະຫຍາຍຜົນກະທົບດ້ານລົບໄດ້. ຈາກບົດບາດທີີ່ສາຄັນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນ
ເຄອຂ່າຍການຜະລິດເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ຜົນກະທົບຂອງອັດຕາພາສີ ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເຄ ີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກຂອງ
ສປ.ຈີນ ໃນພາກພື້ນອາດຈະມີຄວາມສາຄັນ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກຍັງເປັນການສົັ່ງອອກທີີ່ສາຄັນໃນຫາຍປະເທດ-ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສ.ເກົາຫີ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ- ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ການຜະລິດກັບຜູ້ຜະລິດເຄີ່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກຂອງ ສປ.ຈີນ

23

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ແມ່ນຍັງມີຈານວນຫ ວງຫ າຍ (ຮູບພາບ 1.3.2). ເຖິງແມ່ນວ່າການດ າເນີນການຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຈະບໍ່ສົັ່ງ ຜົນຕໍ່ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເຄີ່ອງໃຊ້ເອ
ເລັກໂຕນິກຂອງ ສປ.ຈີນ, ແຕ່ການດາເນີນການຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບລົດໃຫຍ່ທີີ່ມີເປົັ້ າໝາຍເປັນຜູ້ຜະລິດທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນ ບລິສັດ ສ. ອາເມລິກາ
ອາດຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫີ, ແລະ ອາດເກີດຂື້ນໂດຍຜ່ານການເຊີ່ອມໂຍງກັບ GVC ແລະ ແຮງກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັື້ນໃຈໃນ
ການລົງທນຄັື້ງທີສອງຕໍ່ ໄທ, ເຊິີ່ງເປັນສູນກາງທີີ່ສາຄັນສາລັບການຜະລິດລົດໃຫຍ່ພາກພື້ນອາຊຽນ.
ຮູບພາບ 1.3.2. ອາຊຽນ+3: ການສົງັ່ ອອກສິນຄ້າທີສ
ີ່ າຄັນ, 2017
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງ GDP, ບັນດາການສົັ່ງອອກທັງໝົດ)
Key exports (% share of GDP)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UN Comtrade; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ລະຫັດໂຕເລກ HS 4 ຫັກ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັນສາລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ: ເຄີ່ອງເອເລັກໂຕນິກ (8471-8548), ໂລຫະ (7201-8113), ເຄີ່ອງນ່ງຫົັ່ມ (6101-6217), ລົດໃຫຍ່ (8702-8709), ແລະນໍ້າ
ມັນແລະກາສ (2709-2713). ແຜນພາບອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຫາຍກ່ວາການສົັ່ງອອກທີີ່ສາຄັນອັນໜີ່ງຕໍ່ເສດຖະກິດ.ຂະຫນາດເພິີ່ມຂື້ນສະແດງເຖິງມູນຄ່າການສົັ່ງອອກໃນສະກນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.
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ກ່ອງເອກະສານ 1.4: ຄວາມເຄັງັ່ ຕງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນ:
ຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດພາກພນ
ື້ ໃນໄລຍະສັນ
ື້ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ຜົນກະທົບບົັ່ມຊ້ອນ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສັື້ນ ຕໍ່ການເຕບໂຕ ຂອງພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານສາຍພົວພັນທີເີ່ ຄັັ່ງຕງ ລະຫວ່າງຂະແໜງການລົງທນ ແລະ ການຄ້າ
ແມ່ນໄດ້ຖກຄາດການໄວ້. ການຈາລອງດາເນີນການໂດຍໃຊ້ຕົວແບບເສດຖະກິດໂລກຂອງ Oxford Economics (OE) ແລະ ຕົວແບບການຄ້າແບບ
Global Trade Analysis Project (GTAP):


ສາລັບການປະເມີນໄລຍະສັື້ນເຖິງສອງປີ, ຕົວແບບ OE ແມ່ນຖກນາໃຊ້ເພີ່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ "ສະຖານະການການຄ້າທີີ່ບໍ່ ພງປະສົງ" ໂດຍ
ຂື້ນກັບການເຊີ່ອມໂຍງຄວາມສາພັນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມສາພັນທາງທິດສະດີ ໃນກ່ມຕົວແປເສດຖະກິດທີີ່ສາຄັນ. ສົມມດຖານຂອງ
ສະຖານະການໄດ້ຖກການົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 1.4.1.



ສາລັບການປະເມີນໄລຍະຍາວ, ຮູບແບບ GTAP ໄດ້ອະນຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽ ນແປງການຄ້າ ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດໃນພາກພ ື້ນໃນລະດັບ
ຂະແຫນງການທີີ່ອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນອອກ-ຂໍ້ມູນເຂົື້າລະດັບໂລກ. ການພິຈາລະນາຜົນການຕອບຮັບທີີ່ທາງດ້ານຜົນກະທົບຕ່າງໆໂດຍຜ່ານຂະແໜງ
ເສດຖະກິດໃນກວ້າງຂວາງໄລຍະຍາວ

1/

ຕາຕະລາງ 1.4.1. ໄລຍະສັນ
ື້ : ສົມມດຕິຖານສະຖານະການທາງການຄ້າທີີ່ບພ
ໍ່ ງປະສົງ
ສ.ອາເມລິກາ

ສປ.ຈີນ

ພື້ນຖານ (ປະຈບັນ)

ສະຖານະການ

ການົດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບ 50 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ໂດຍບວກ ພາສີ 10% ສາລັບ 200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ທີີ່
ເພີມ
ີ່ ຂື້ນຂອງການນາເຂົື້າສິນຄ້າຈາກ ສປ.ຈີນ

ການົດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບ 50 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ໂດຍບວກ ພາສີ 5%-10% ສາລັບ 60 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ທີີ່ເພີມ
ີ່ ຂື້ນຂອງການນາເຂົື້າສິນຄ້າຈາກ ສ. ອາເມລິກາ

ສະຖານະການການຄ້າທີີ່ບໍ່ພີ່ງ
ປະສົງ

ການົດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບການນາເຂົື້າສິນຄ້າທັງໝົດ
ຈາກ ສປ.ຈີນ

ການົດອັດຕາພາສີ 25% ສາລັບການນາເຂົື້າສິນຄ້າທັງໝົດ
ຈາກ ສ. ອາເມລິກາ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Oxford Economics;ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO

ໃນໄລຍະສັື້ນ , ເສດຖະກິດທັງໝົ ດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຖ້າຫາກວ່າສະຖານະການການຄ້າທີີ່ບໍ່ ພ າງປະສົງທີີ່ເປັນໂຕເປັນຕົນຂ ື້ນມາ. ທັງ ສ.
ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.ຈີນຈະອົດທົນກັບການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດຈາກການເກັບພາສີເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ອາດມີທ່າແຮງໃນການເສຍຫາຍຂື້ນ
ຖ້າຫາກມີມາດຕະການທີີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີເພີີ່ມເຕີມຈະຖກນາມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ; ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດອີ່ນໆ ອາດຈະບໍ່ລອດພົື້ນໄປໄດ້. ຜົນກະທົບໃນ
ໄລຍະສັື້ນພາຍໃຕ້ສະຖານະການຄ້າທີີ່ບພ
ໍ່ ີ່ງປະສົງແມ່ນມີຄດັັ່ງລ່ມນີື້:


ຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຢ່າງຊັດເຈນໄປທົັ່ວຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ໂດຍປະເມີນເຖິງ -1.0% ໃນເງີ່ອນໄຂທີີ່ແນ່ນອນ (ຮູບພາບ
1.4.1). ຜົນກະທົບໃນຊ່ວງປີ 2019-2020 ຈະມີຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍສາລັບ ສ. ອາເມລິກາ (-0.3%) ທຽບກັບ ສປ. ຈີນ (-0.6 %).



ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ຂື້ນຢູ່ກັບການຄ້າ ແລະ ເປີດກວ້າງ ເຊັັ່ນ: ຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍທີີ່ສດພາຍໃຕ້ສະຖານະການນີື້
(-0.6ເຖິງ -0.9%ຂອງ ການເຕີບໂຕທາງ GDP), ຕາມມາດ້ວຍ ສ.ເກົາຫີ (-0.4% ຂອງການເຕີບໂຕທາງ GDP). ຜົນກະທົບຈະມີຂະໜາດ
ນ້ອຍລົງສາລັບກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ-5, ເຊິີ່ງປະມານຢູ່ທີີ່ລະຫວ່າງ -0.1 ຫາ -0.2%ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2019-2020.



ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດພາກພື້ນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ GVC ຫາຍຂື້ນ ທີີ່ມ່ງເນັື້ນໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍຢູ່ນອກພາກພື້ນ (ໃນກລະນີນີື້, ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ສ. ອາເມລິກາ) ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພີີ່ມຂື້ນ (ຮູບພາບ 1.4.2).



ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ຄາດການໃນໄລຍະປີ 2019–20 ແມ່ນຈະຫລດລົງ 0.4% ຕ່າກວ່າ ພື້ນຖານທີີ່ຄາດການ (ຫລດລົງຈາກ 5.1
% ລົງມາ 4.7 %.

ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະມີທັງຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ເ ສຍຈາກສະຖານະການການຄ້າທີີ່ບໍ່ພງປະສົັ່ງ ທີີ່ ມາຈາກການປັບປ່ຽນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ/ການຜະລິດ . ຜົນ
1/

ກະທົບໃນໄລຍະຍາວພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັັ່ງກ່າວ (ຮູບ 1.4.3) ແມ່ນມີດັັ່ງນີື້ :


ຜົນກະທົບທີີ່ກໂໍ່ ຕຂື້ນຈາກການລົງທນ/ການຄ້າ ຈາກການສົັ່ງອອກ ຂອງ ສປ ຈີນ ຕໍ່ກັບພາກພື້ນ ແມ່ນຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນຂະແໜງກົນຈັກ
ແລະ ເອເລັກໂຕນິກ, ເຊິີ່ງມີສັດສ່ວນເກອບເຄີີ່ງໜີ່ງຂອງມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສປ. ຈີນ ແລະ ສ. ອາເມລິກາ, ແລະ ຂະແໜງອາໄຫ່.
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ຫັງຈາກທີີ່ມີການຍ້າຍຖານການຜະລິດເຄີ່ອງເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເຄີ່ອງຈັກແລ້ວ, ເຫັນວ່າຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃນ ສປ.ຈີນ ຫຼຸດ
ລົງຢ່າງກ້າວກະໂດດ; ການຜະລິດຂອງ ສ.ເມລິກາ ໃນຂະແໜງການນີື້ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນພຽງເລັກຫນ້ອຍ; ປະເທດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ
ເພີມ
ີ່ ຂື້ນແມ່ນ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ.



ການຫຼຸດລົງໃນການຜະລິດເຄີ່ອງອາໄຫ່ຂອງ ສປ. ຈີນ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜະລິດທີີ່ສູງຂື້ນໃນ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ກາປູເຈຍ.



ໃນຂະແໜງການອີ່ນໆ, ການຜະລິດເຄມີພັນ ຈະຫຼຸດລົງໃນທົັ່ວພາກພື້ນ, ໃນຂະນະທີີ່ການຜະລິດການບລິການຈະຫຼຸດລົງໃນ ສ.ອາເມລິກາ, ສປ.ຈີນ,
ສິງກະໂປ ແລະ ກາປູເຈຍ ເຊິີ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຍ້ອນຜົນສະທ້ອນໄລຍະສອງຈາກການຫລດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ.
ຈີນ, ແລະ ຈາກປະເທດອີ່ນໆຕາມລາດັບ.
ຮູບພາບ 1.4.1. ສະຖານະການທາງການຄ້າທີບ
ີ່ ພ
ໍ່ ງປະສົງັ່ : ຜົນກະທົບທີແ
ີ່ ນ່ນອນທີໄີ່ ດ້ຖກປະເມີນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງ
ທີ,ີ່ 2019-2020
%

(ຄ່າຄະແນນທີີ່ຄິດເປັນເປີເຊັນ)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Oxford Economics; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.4.2. ການເຂົື້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ມນ
ູ ຄ່າໂລກຂອງພາກພນ
ື້ ແລະ ສ່ວນແບ່ງມູນຄ່າເພີມ
ີ່ ໃນການສົງັ່ ອອກໄປຍັງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ສປ. ຈີນ
ສ່ວນແບ່ງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງ ສ. ອາເມລິກາ

ສ່ວນແບ່ງຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງ ສ.ອາເມລິກາ ໄປຍັງ ສປ. ຈີນ
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ແຫ່ງທີີ່ມາ: OECD TiVA; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ແຫ່ງທີີ່ມາ: OECD TiVA; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ໝາຍເຫດ: ດັດຊະນີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ GVC ແມ່ນຜົນລວມຂອງການເຊີ່ອມໂຍ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ

ໝາຍເຫດ: ດັດຊະນີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ GVC ແມ່ນຜົນລວມຂອງການເຊີ່ອມໂຍ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ

ຖອຍກັບ, ຍິີ່ງໂຕເລກມີຄ່າສູງຂື້ນເທົັ່າໃດ, ເສດຖະກິດກໍ່ຈະໄປລວມໂຕກັນຢູ່ໃນ GVCs.

ຖອຍກັບ, ຍິີ່ງໂຕເລກມີຄ່າສູງຂື້ນເທົັ່າໃດ, ເສດຖະກິດກໍ່ຈະໄປລວມໂຕກັນຢູ່ໃນ GVCs.
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ຮູບພາບ 1.4.3 ສະຖານະການພນ
ື້ ຖານແລະການຄ້າທີບ
ີ່ ພ
ໍ່ ງປະສົງ: ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວທີໄີ່ ດ້ຖກປະເມີນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມ
ລາຄາຄົງທີີ່ ແລະ ການຜະລິດອດສາຫະກາຕາມຂະແໜງການ
Change in Real GDP Grow th
(Percentage Points)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO ໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນລ້ນທີີ່9 ຂອງ GTAP
ໝາຍເຫດ: ແຖບສີແດງເຂັື້ມໃນແຜນຜັງຄວາມຮ້ອນທີີ່ສະແດງເຖີງຜົນກະທົບທາງລົບທີີ່ສາຄັນຫາຍ, ແຖບສີເຫອງທີີ່ສະແດງເຖີງຜົນກະທົບລະດັບປານກາງ ຫ ນ້ອຍ; ໃນຂະນະແຖບສີຂຽວສະແດງເຖີງຜົນກະທົບ ທາງບວກ
ທີີ່ສາຄັນຈາກສະຖານະການທາງການຄ້ າ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຊີື້ບອກ, ເນີ່ອງຈາກການປະເມີນໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຂາອອກ-ຂາເຂົື້າລະດັບໂລກ, ເຊິີ່ງບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເກັບກາການປ່ຽນແປງລ້າສດໃນໂຄງສ້ າງທາງເສດຖະກິ ດ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

1/ "ໄລຍະຍາວ" ແມ່ນການເຄີ່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານະຄົັ່ງທີີ່ໜີ່ງໄປຫາອີກສະຖານະອີ່ນ, ແລະຂອບຂອງໄລຍະເວລານັື້ນປ່ຽນແປງຕາມການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຜະລິດແລະອດສາຫະກາ.
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ການສະໜັບສະໜູນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາໂລກ
ການປັບຄາດໝາຍທີສ
ີ່ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນບັນດາເສດຖະກິດທີີ່ສາຄັນຕ່າງໆ ອາດຊ່ວຍຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ກັບການ
ໄຫອອກຂອງເງິນທນ. ໃນຕົື້ນປີ 2019, ການອ່ອນຕົວລົງຂອງຕົວຊີື້ວັດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງວ່າເສດຖະກິດ
ໂລກຈະສະລໂຕລົງໃນວົງກວ້າງ (ລວມທັງ ສປ.ຈີນ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫາດການເງິນມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫາຍຂື້ນ . ການປ່ຽນແປງ
ເມ ີ່ອຕົື້ນປີນີື້ທີີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ນ າໄປສູ່ການຄະຕິທາງດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນແບບ Dovish ໂດຍທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາ
(U.S. Fed) ແລະ ທະນາຄານກາງເອີຣົບ (ECB)-ເຊິີ່ງກ່ອນໜ້ານີື້ໄດ້ເລີີ່ມມີການດາເນີນນະໂຍບາຍການເງິນເພີ່ອກັບສູ່ພາວະ
ປົກກະຕິ (Normalization)- ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫາດບໍ່ສາມາດບັນລຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ
ເສດຖະກິດຈະມີິການສະລ ໂຕ ເຊິີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫ າດການເງິນມີຄວາມຜັນຜວນຫ າຍຂ ື້ນກວ່າເກົັ່ າ . ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນ
ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ການຜ່ອນຄາຍສະພາບການເງິນທົັ່ວໂລກຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ ຕາບໃດທີີ່
ເຫັນວ່າມີສັນຍານທີີ່ດີໃນການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍ ທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບັນດາຕະຫາດການເງິນບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທີີ່
ບໍ່ຄາດຄິດຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ນະໂຍບາຍທາງເງິນຕາທີີ່ແບບງ່າຍ ທີນ
ີ່ າໃຊ້ຍາວນານເປັນພິເສດຂອງທະນາຄານຂອງຍີີ່ປ່ນ
ກາລັງຊ່ວຍເພີ່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນໂດຍຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມຈາກ
ທະນາຄານຍີີ່ປ່ນ. ນັບຕັື້ງແຕ່ກາງປີ 2018, ຄວາມແປປວນທີີ່ເກີດຂື້ນໃນກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ເນີ່ອງຈາກຄວາມຕງຄຽດ
ທາງການຄ້າໂລກໄດ້ທະວີຄວາມຮນແຮງຂ ື້ນຈາກຄວາມວ ່ນວາຍທາງການເງິນໃນກ ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ບາງແຫ່ງ .ການ
ປະກາດອັດຕາພາສີໃໝ່ ແມ່ນເພີີ່ມແຮງກະທົບໃນຕະຫລາດຫ້ນໃນພາກພື້ນ, ເຊີີ່ງປະສົບກັບການຫລດລົງໂດຍຄ່າສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ
100 ຈດ ໃນການປະກາດແຕ່ລະຄັື້ງ (ຮູບພາບ 1.18). ແຕ່ເປັນຄວາມໂຊກດີ, ທີີ່ຄວາມຊັກຊ້າຂອງຊ່ອງຫວ່າງໃນເວລາລະຫວ່າງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະກາດການຂ ື້ນພາສີໄດມີໄລຍະໃຫ້ຕະຫ າດມີການປັບຕົວ , ຫ ຼຸດຜ່ອນການແກ່ວງໂຕຂະໜາດ
ໃຫຍ່, ຄວາມຜັນຜວນກະທັນຫັນຂອງລາຄາຊັບສິນ . ການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ຜົນກ າໄລທີີ່ຄົງງທີໃນ
ພັນທະບັດລັດຖະບານຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ໂດຍມີການໜູນຫລັງຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ເຊີີ່ງໄດ້ສົັ່ງເສີມ
ສະພາວະການເງິນໂລກຄວາມຮັດກມຂນ
ື້ ຕີ່ມ ແລະ ການຫີກລ່ຽງໂດຍມີການບລິຫານຄວາມສ່ຽງທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ ໃນທ່າມກາງສະພາບ
ຄວາມວ ່ນວາຍໃນ ປະເທດອາກຊັງ ຕີນ ແລະ ຕວກກີ (ຮູບພາບ 1.19). ຄວາມກົດດັນທາງດ້ ານການເງິນທີີ່ ເກີດ ຂ ື້ນ ໃນກ່ ມ
ປະເທດຕະຫາດເກີດໃຫມ່ໃນປີ 2018 ໄດ້ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນໄປທົັ່ວພາກພື້ນ ແລະ ຫາຍປະເທດ ທີີ່ຢໃູ່ ນການບີບຮັດຂອງຕະຫລາດ
ທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ. ການສົັ່ງຜົນກະທົບໄປສູ່ເສດຖະກິດອີ່ນ ທາງເສດຖະກິດຈາກສະພາບການເງິນໂລກທີີ່ມີຄວາມກົດດັນຂື້ນສາມາດຮັບຮູ້
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍສະເພາະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟິລິບປິນ, ເຊີີ່ງປະສົບກັບການເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງຮນແຮງໃນຕົື້ນທນການກູ້ຢືມຂອງ
ຕະຫາດພັນທະບັດ (ຮູບພາບ 1.20). ການໄຫອອກຂອງເງິນທນຈາກພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວຄິດເປັນຈານວນເງິນ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ໃນຊ່ວງເດອນກັນຍາ ຫາ ເດອນຕລາ ປີ 2018 ເນີ່ອງຈາກບັນດານັກລົງທນຕ່າງປະເທດໄດ້ເທຂາຍຮ້ນຂອງພວກເຂົາອອກ. ດັດ
ສະນີວັດ ແທກຄວາມເຄັັ່ງຕ ງທາງການເງິນຂອງ AMRO ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຜູ້ກ ານົດທາງນະໂຍບາຍໄດ້ນ າໃຊ້ ເຄ ີ່ ອງມດ້ານອັ ດ ຕາ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ຄັງສາຮອງເພີ່ອດູດ ຊມເອົາພາລະຄວາມກົດ ດັນຂອງຕະຫາດ, ເຊິີ່ງໄດ້ມີການຫຼຸດລົງຕັື້ງແຕ່ນັື້ນ ມາ (ຮູບ
ພາບ 1.21). ໃນດ້ານຂອງການປ້ອງກັນ , ເງິນທນສາຮອງລະຫວ່າງປະເທດຂອງພາກພື້ນຍັງຄົງພຽງພຈາກໂຕຊີື້ວັດທາງໂຕເລກ
ຂອງການກ້ມການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ແລະ ໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດໄລຍະສັື້ນ. ໃນເດອນທັນວາ 2018, ຄັງສາຮອງເງິນຕາລະຫວ່າງປະເທດ
ຂອງພາກພື້ນແມ່ນສາມາດກ້ມໄລຍະເວລາ 8 ເດອນ ຂອງການນາເຂົື້າສິນຄ້າ ແລະ ໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດໄລຍະສັື້ນ ຈານວນ 3 ເທົັ່າ,
ໂດຍລວມແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າການຄ້ມຄອງຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານໜີື້ສິນ
(ຮູບພາບ 1.22).
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ຮູບພາບ 1.18. ດັດສະນີການຊ-ື້ ຂາຍຮນ
້ ທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ : ປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າຕກ
ໍ່ ບ
ັ ຄວາມເຄັງັ່ ຕງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ສປ. ຈີນ
(ດັດສະນີປະຈາວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 = 100)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.19. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່: ດັດສະນີສະພາບທາງການເງິນ
(ໜ່ວຍວັດຄ່າຄະແນນແບບ z-score)
z-score
1.0

Taper
Tantrum

PBC
Announcement

0.5

Trump's Election
Victory
EM Market
Selloff

Global Market
Selloff

EM Risk
Aversion

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Easing
Tightening

-2.5
Jan '13

Jan '15

Jan '17

Jan '19

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: JPMorgan; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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1/

ຮູບພາບ 1.20. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພນ
ື້ : ຕົນ
ື້ ທນການກູຢ
້ ມ
ື ໄລຍະຍາວ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ບັນດາທະນາຄານກາງຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
1/ ພັນທະບັດລັດຖະບານທີີ່ມີອາຍ 10 ປີຂື້ນໄປ.

ຮູບພາບ 1.20. ອາຊຽນ+3: ດັດສະນີຄວາມເຄັງັ່ ຕງທາງການເງິນ
z-score

Global Financial Crisis

FX Volatility
Funding Liquidity
Risk Aversion
FSI

4

Sovereign Risk Premia
Exchange Market Pressure
Equity Market Volatility

3

2

Euro Crisis
Taper
Tantrum

1

PBC's Announcement
EM Risk
Aversion

0

-1

-2
'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ຮູບພາບ 1.22. ອາຊຽນ+3: ຄວາມພຽງພຂອງຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
(ຈານວນເດອນ ກ້ມການນາເຂົື້າສິນນຄ້າ,ໄລຍະເວລາຂອງການກ້ມໜີື້ສິນຕາງປະເທດໄລຍະສັື້ນ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການ IMF; ອົງການກ໋ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີີ່ມີລ່າສດ

ຜູກ
້ ານົດນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມເຫັນໂດຍລວມຂອງຕະຫລາດການເງິນ
ເນີ່ອງຈາກວ່າ ການປັບປ່ຽນດ້ານນະໂຍບາຍແບບ Dovish ໃນໄລຍະຜ່ານມາມໍ່ໆນີື້ ຂອງທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ
ທະນາຄານກາງ ຂອງ ເອີຣົບ, ສະຖານະການບລິຫານຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກ່າວທີີ່ເກີດຂື້ ນໃນຮອບເກ ອບປີ ໄດ້ບົັ່ງບອກວ່າ ຕະຫລາດ
ການເງິ ນ ຕ່ າງໆແມ່ ນ ຢູ່ ໃນລະດັ ບໄປລ່ ວ ງໜ້ າເສັ ື້ ນ ສະແດງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອກ ານົ ດ ລາຄາຄວາມສ່ ຽງທີີ່ ຍັ ງ ເຊ ີ່ ອງຊ້ ອນໃນ
ເສດຖະກິດ ໂລກ - ຕະຫລາດຮ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີບ ລິມາດຊື້ຂາຍເພີີ່ມຂ ື້ນ ແລະ ສ່ວນຕ່າງຂອງພັນທະບັດລັດຖະບານໄດ້ຂະຫຍາຍ
ກວ້າງອອກໃນໄລຍະດັັ່ງກ່າວ (ຮູບພາບ 1.23). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທັງສອງເຫດການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ້າວໄປສູ່ທິດທາງດຽວກັນ
ຂອງ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ສາລັບປີ 2019, ພາຍຫລັງ ທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາ (Fed) ໄດ້ດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ ໃນຂໍ້
ແນະນາຊຂ
ື້ າຍລ່ວງໜ້າໃນ ກອງປະຊຼຸມຄະນະກາມະການນຕະຫາດເປີດ (FOMC) ຂອງທະນາຄານກາງ ໃນເດອນ ມີນາ 2019.
ເຊິີ່ງເວົື້າໄດ້ວ່າ, ບັນດາສະມາຊິກ FOMCສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງມີທິດທາງການປັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂື້ນແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ໃນປີ
2020, ໃນຂະນະທີີ່ຕະຫລາດຄາດຫວັງການຫລດອັດຕາດອກເບ້ຍ.
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ຮູບພາບ 1.23. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່: ຄວາມຜັນຜວນຂອງຮນ
້ ແລະ ການເໜັງຕີງຂນ
ື້ີ ລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍພັນທະບັດລັດຖະບານ
(ດັດສະນີ ວັນທີ 2 ມັງກອນ 2017 = 100, ຈດພື້ນຖານ)
Index (2 Jan 2017=100)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງ Haver; ແລະ ການຄານວນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.24. ຄາແນະນາການຊ-ື້ ຂາຍລ່ວງໜ້າຂອງທະນາຄານກາງ ສ.ເມລິກາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫາດຕທ
ໍ່ ດ
ິ ທາງນະໂຍບາຍ ໃນ ປີ 20192020 ແລະ ຕໜ
ໍ່ າ້
(ຄິດເປັນເປີເຊັນ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານກາງສ.ອາເມລິກາ; ແລະ ການວິເຄາະຂອງ Haver.

ບັນດາຜູ້ການົດນະໂຍບາຍພາກພນ
ື້ ຄວນຈະສາມາດຄມ
້ ຄອງບັນດາຄວາມສ່ຽງໄດ້ດຂ
ີ ື້ນ ຈາກການປ່ຽນແປງໄປນະໂຍບາຍເງິນຕາທົັ່ວ
ໂລກໃນເວລານີື້. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃນ ສ.ອາເມລິກາ ຍັງຄົງບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຕີບໂຕ ຢູ່ໃນແນວໂນ້ມລະດັບສູງ ແລະ
ຕະຫ າດແຮງງານຍັ ງ ຄົ ງ ຮັ ດໂຕ. ດັ ັ່ ງ ນັື້ ນ , ຜົ ນ ຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວຈ ີ່ ງຂ້ ອນຂ້ າງຕ ່ າ , ເພາະສະນັ ື້ ນຈ ີ່ງຊ່ ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພື້ນປັບຕົວຕໍ່ກັບການປັບແກ້ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກາງ ສ.ອາເມລິກາ;
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ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຕົື້ນທນໃນການກູ້ຢືມທີີ່ຕີ່າລົງຈະມີຄວາມສາຄັນສ າລັບການສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕ ເພີ່ອສູ້ກັບພາວະແຮງລົມຕ້ ານ
ຕ່າງໆທີີ່ຄາດຈະເກີດຂື້ນ. ຢິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍພາກພື້ນໄດ້ພັດທະນາເຄີ່ອງມທາງນະໂຍບາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ
ຂື້ນເມີ່ອເວລາຜ່ານໄປ (ຕົວຢ່າງ: ການພັດທະນາຕະຫາດພັນທະບັດ; ໂດຍປະສານກັບບັນດາເຄີ່ອງມຮັກສາສະເຖຍລະພາບມະຫາ
ພາກ) ແລະ ມີບາງພື້ນທີີ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ສາມາດນາໃຊ້ເຂົື້າໃນສະຖານະການຕ່າງໆ. ເລີ່ອງທີີ່ຄາດເດົາໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນ
ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄານ້າມັນໂລກຈາກການຫຼຸດການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງຂອງ OPEC ແລະ ການຂວ້າມບາດຂອງ ສ.ອາເມລິກາ
ຕໍ່ກັບ ປະເທດເວເນຊຼູເອລາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກລົງທນໃນປະເທດຕະຫາດໃໝ່ຂອງພາກພື້ນ ເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດເກີດມີອາການເໜັງຕີງຂັື້ນຮນແຮງດ້ານ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ມີການໄຫອອກຂອງເງິນທນ. ໃນທາງດ້ານບວກ, ນັກລົງທນທົັ່ວໂລກມີຄວາມສາມາດໃນການໃຈ້ແຢກ
ຕະຫາດເກີດໃໝ່ຕ່າງໆໄດ້ຫາຍຂື້ນ ທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້າເຫດການການເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫາດທນ ແລະ ຕະຫາດການເງິນ ໃນປີ
2013 (2013 Taper Tantrum), ແລະ ບັນດາຕະຫາດເກີດໃຫມ່ໃນພາກພື້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຕໍ່ກັບປັດໄຈພື້ນຖານມະຫາພາກຂອງພວກເຂົາ (ພາບ 1.25). ຕົວຢ່າງ, ບັນດາຕະຫາດດັັ່ງກ່າວ ເບີີ່ງ
ຄວ່າກາລັງປະເມີນຜົນດາເນີນງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍສົມທຽບກັບຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພື້ນອີ່ນ ທີີ່ລະດັບດຽວກັນກັບ
ພວກເຂົາ, ໂດຍມີ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນຕົວຢ່າງທີີ່ດີທີີ່ມີການປັບປງດີຂື້ນດ້ານທັດສະນະການເບິີ່ງບັນຫາ (ຮູບພາບ 1.26). ແຕ່ວ່າ,
ໃນຂະນະທີີ່ຂະແໜງການພາຍນອກ ແລະ ງົບປະມານຂອງກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພື້ນເບິີ່ງຄວ່າມີຄວາມແຂງແຮງດີກ
ວ່າກ່ມເສດຖະກິດຕະຫລາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພື້ນອີ່ນໆ (ຮູບພາບ 1.27), ຄວາມສ່ຽງຂອງການຢດເຊົາກະທັນຫັນ ຫ ການຖອນ
ຄນອອກຂອງກະແສເງິນທນຍັງຄົງມີຢູ່. ບັນດາຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພື້ນ (ສປ.ຈີນ, ເສ.ກົາຫີ, ກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນ
ອາຊຽນ-4 ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສະສົມການໄຫເຂົື້າຂອງການລົງທນທີີ່ບໍ່ແມ່ນການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)
(ໃນການລົງທນຊື້ຮ້ນ ແລະ ການທະນາຄານ) ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ປີມີຈານວນ 170 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ລະຫວ່າງປີ 2010-2017.
ໂດຍບໍ່ລວມເອົາ ສປ.ຈີນ, ຈານວນເງິນແມ່ນຢູ່ສະເລ່ຍທີີ່ 60 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ (ຮູບພາບ1.28).
ອີກຢ່າງໜີ່ງ, ມູນຄ່າການປະເມີນມູນຄ່າຊື້ຂາຍໃນຕະຫາດຫັກຊັບໃນພາກພື້ນປະຈບັນ ແມ່ນເພີີ່ມຂື້ນໜ້ອຍກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ,
ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການດັດແກ້ທີີ່ສາຄັນໃນການລົງທນຊັບສິນປະເພດນີື້ໃນອະນາຄົດ. ກ່ອນໄລຍະວິກິດການການເງິນ
ໂລກ (GFC) ແລະ ໃນໄລຍະຜົ ນກະທົບ ຕ ໍ່ ຕະຫ າດທ ນ ແລະ ຕະຫ າດການເງິ ນໃນປີ 2013 (2013 Taper Tantrum),
ບັນດາຮນ
້ ຂອງຕະຫາດທີີ່ເກີດໃໝ່ລວມທັງພາກພື້ນ, ໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນຈາກຈດຂອງການປະເມີນມູນຄ່າຊື້ຂາຍຈາກຈດຂອງການຊື້ຂາຍ
ຢ່າງໜາແໜ້ນເຊິີ່ງສູງກວ່າແນວໂນ້ມປະຈວບກັບຊ່ວງເວລາຂອງການເຕີບໂຕທີີ່ແຂງແຮງເປັນພິເສດ ແລະ ການໄຫເຂົື້າຂອງເງິນ
ທນ. ປະຈບັນ, ການປະເມີນມູນຄ່າຮ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກຈດສູງສດ, ແລະ ຢູ່ທີີ່ປະມານຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊິີ່ງ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການດັດປັບຮນແຮງ (ຮູບພາບ1.29).
ອີກຢ່າງໜີ່ງ, ບັນຕະຫລາດພັນທະບັດລັດຖະບານຂອງພາກພື້ນ, ເຊິງີ່ ຍັງຄົງເປັນໜ້າດງດູດສາລັບນັກລົງທນທົັ່ວໂລກ ເຊິງີ່ ແຕກຕ່າງ
ຈາກກ່ມມປະເທດຕະຫາດໃໝ່ໃນພາກພື້ນອນ
ີ່ ໆ ສາມາດກັບກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ບັນດາປະເທດກ່ມສະມາຊິກ
ພາກພື້ນອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫີ ຈະມີປະລິມານການໄຫອອກສດທິສະສົມ ຢູ່ທີີ່ 3.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2018 ກໍ່ຕາມ, ສັງ
ລວມແລ້ວ,

ການໄຫເຂົື້າຂອງເງິນທນໃນຕະຫາດໜີື້ສິນແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍເຖິງວ່າຈະມີການຜັນຜວນຂອງຕະຫລາດ
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(ພາບ 1.30). ແລະ ໃນຂະນະທີີ່ການໃຫ້ບລິມາດລວມຂອງໜີື້ສິນເປັນສະກນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນພາກພື້ນໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງນັບຕັງື້ ແຕ່
ການເກີດວິກິດການທາງການເງິນໃນອາຊີ (Asian Financial Crisis), ພາກພື້ນດັງັ່ ກ່າວໄດ້ສະສົມບລິມາດໜີື້ເປັນຈານວນ
ຫາຍໃນສະກນເງິນທ້ອງຖິີ່ນ (ທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ).
ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາວະການເງິນໂລກຍັງມີຄວາມເອື້ອອານວຍ, ການປ່ຽນແປງຢ່າງທັນທີທັນໃດຂອງຄວາມເຊີ່ອໝັື້ນ ແລະ ການ
ເພີີ່ມຂື້ນຂອງການຜັນແປດ້ານຄວາມສ່ຽງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການການົດລາຄາຄວາມສ່ຽງຄນໃໝ່ ໂດຍຍຜ່ານຄ່າຄວາມສ່ຽງຂອງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ແມ້ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ປັດໃຈພນ
ື້ ຖານທາງເສດຖະກິດອາດຈະຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ຮູບພາບ 1.25. ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕກ
ໍ່ ບ
ັ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
(ຈດການປ່ຽນແປງ ເປັນສວນຮ້ອຍ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງ Haver.

ຮູບພາບ 1.26. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ທຄ
ີີ່ ດ
ັ ເລອກ: ມາດຖານໂຕຊີບ
ື້ ອກ ERPD ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດການເຂົາື້ ເຖິງທີຕ
ີ່ ເໍ່ ນອ
ີ່ ງຂອງ
ລັດຖະບານໃນຕະຫາດທນ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ລະບົບການປະເມີນຂໍ້ມູນARTEMIS; ແລະ ການວິເຄາະຂອງ Haver.
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ໝາຍເຫດ: ເສດຖະກິດແຕ່ລະປະເທດໄດ້ການົດມາດຖານທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວຂອງກ່ມປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ທີີ່ການົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຊ່ວງອັນດັບຢູ່ລະຫວ່າງ 0-10 ແລະ ຂື້ນກັບວິທີ
ການແບບຄ່າz-scores; ເຊີີ່ງຫ່າງຈາກຈດໃຈກາງ (ຄ່າໂຕເລກ 0), ຄວາມສ່ຽງທີີ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມເຂົື້າໃຈທາງການຕະຫາດຂອງກ່ມປະເທດເສດຖະກິ ດ

ຮູບພາບ 1.27. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່: ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຖານະເສດຖະກິດພາຍນອກ ແລະ ຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງທາງງົບປະມານປີ 2018
ຂະແໜງການພາຍນອກ

ຂະແໜງງົບປະມານ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, IMF; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, IMF; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.28. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝ່ໃນພາກພນ
ື້ : ລວມຍອດກະແສທນໄຫເຂົາື້ ທີບ
ີ່ ແ
ໍ່ ມ່ນການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
(ລ້ານລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)
ສປ.ຈີນ

ອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫີ

Cumulative Gross Inflows from Q1 '10 (USD trillion)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງHaver ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການວິເຄາະຂອງHaver ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.29. ກມ
່ ປະເທດຕະຫາດໃໝ່: ການປະເມີນມູນຄ່າຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ
(ອັດຕາສ່ວນລາຍໄດ້-ລາຄາທີີ່ປັບໂຕຢ່າງເປັນວົງຈອນ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖາບັນ Bloomberg L.P.; ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ຮູບພາບ 1.30: ອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ອັດຕາການໄຫເຂົາື້ ເງິນທນສູຕ
່ ະຫາດຮນ
້ ແລະ ຕະຫາດພັນທະບັດໃນພາກພນ
ື້
(ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ)
ສ. ເກົາຫີ

ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເທດມາເລເຊຍ

ປະເທດຟີລີບປິນ

ປະເທດໄທ

ສສ.ຫວຽດນາມ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຫ່ງຊາດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ຂສ
ໍ້ ະເໜີທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ສັງລວມແລ້ວ, ການການົດທ່າທີທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃນປະຈບັນສາລັບເສດຖະກິດຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ ແມ່ນຈາເປັນດັດ
ປັບຄ ນໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ. ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກ ປະກົດວ່າ ໂດຍສ່ວຍ
ໃຫ່ຍແມ່ນເໝາະສົມ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍເງິນຕາໃນບາງປະເທດສາມາດດັດປັບເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ ຫາຍຂື້ນສາລັບການເຕີບໂຕ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ນະໂຍບາຍການເງິນ ໃນບາງປະເທດອາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍຂື້ນ, ໂດຍຂື້ນຢູ່ກັບພື້ນທີີ່ດ້ານການເງິນ ທີີ່ມີ
ຢູ່, ແຕ່ສາລັບບາງປະເທດກໍ່ຄວນຈາກັດເຂົື້າ ເພີ່ອຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອໃນທ່າມກາງຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຂ້າງໜ້າ.
ເຖີງແມ່ນວ່າ ບັນດາເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພີ່ອປັບປງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງພວກເຂົາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າກໍ່ມີພື້ນ
ທີີ່ເລັກນ້ອຍສາລັບຄວາມພີ່ງພໃຈໃນດ້ານນະໂຍບາຍ. ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການໃນອະດີດທີີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍໄດ້
ເນີ ນ ມາດຕະການນະໂຍບາຍແບບກຽມລ່ ວ ງໜ້ າ (Pre-emptive) ຫ ທ ້ ມແຕ່ ຫົ ວ ທີ (frontloaded) ເພ ີ່ ອຊ່ ວ ຍຫ ຼຸ ດ ຜ່ ອນ
ຄວາມກັງວົນຂອງຕະຫາດການເງິນ (ຮູບພາບ 1.31). ໃນບາງປະເທດ ໄດ້ມີການດາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຮັດກ ມ ເພີ່ອ
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງລາຄາທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ສະກັດກັື້ນການສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງການເງິນ
ທີີ່ມາຈາກການມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າເປັນເວລາດົນ. ການເງິນພາກລັດທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ນະໂຍບາຍການເງິນມີບົດບາດ
ຕ້ານກັບວົງຈອນເສດຖະກິດທີີ່ສາຄັນ , ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີພື້ນທີີ່ຈາກັດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ພື້ນທີີ່ທີີ່ມີດ້ານການເງິນ
ແມ່ນໄດ້ຫລດລົງໃນທົັ່ວພາກພື້ນ. ມາດຕະການດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກທີີ່ຮັດກມໃນລະດັບພາກພື້ນກາລັງຜ່ອນຄ່າຍລົງໃນ
ບາງເສດຖະກິດ.
ການວິເຄາະຂອງວົງຈອນການປະເມີນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສິນເຊີ່ອ ແລະ ທລະກິດໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດໃນ
ພາກພື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຢູ່ໃນຖານະທີີ່ດີ ເພີ່ອປັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາໃນການສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕເພີ່ອສູ້ຢັນກັບ ຜົນກະທົບ
ຈາກພາຍນອກທີີ່ບໍ່ອາດຄາດການໄດ້. ໃນປະຈບັນ, ເສດຖະກິດສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນທລະກິດ, ເຊິີ່ງມີ
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຜົນຜະລິດ ແມ່ນແຕະໃກ້ລະດັບສູນ , ແລະ ເງິນເຟີັ້ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງຂອບເຂດເປົັ້ າໝາຍ ຫ ໃກ້ຄ່ຽງກັບ ຄ່ າ
ສະເລ່ຍໄລຍະຍາວ. ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍມີຄວາມຢືດຢ່ນລະດັບໃດໜີ່ງ ເພີ່ອພິຈາລະນາວາງມາດຕະການນະໂຍບາຍແບບກະກຽມ
ລ່ວງໜ້າໄລຍະສັື້ນເພີ່ອປົກປ້ອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ ຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນໄປຄ່ຽງຄູ່ກັນ
(ຮູບພາບ 1.2). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ກໍ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຍດທະສາດທາງດ້ານນະໂຍບາຍແມ່ນຂື້ນກັບວ່າເສດຖະກິດນັື້ນຢູ່ໃນຈດ
ວົງຈອນສິນເຊ ີ່ອໃດ ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບມູນຄ່າຊ ື້ຂາຍຊັບ ສິນ . ປະມານເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງເສດຖະກິດກ ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ ນ
ອາຊຽນ+3 ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການສະລ ໂຕຂອງວົງຈອນສິນເຊ ີ່ອ , ມູນຄ່າຊ ື້ຂາຍອາສັງຫາລິ ມະຊັບ ແມ່ນຖກປະເມີນໃນ
ລະດັບທີີ່ຍັງຕ່າໃນປະຈບັນ ຫ ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນຂະນະທີີ່ປະຈບັນການປະເມີນມູນຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນຖກປະເມີນວ່າຢູ່ໃນ
ລະດັບຕ່າຫລະດັບປານກາງ, ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ໃນຫາຍໆເສດຖະກິດ (ກ່ອງເອກະສານ 1.5).
ນອກເໜອຈາກການພິຈາລະນາວົງຈອນ, ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາເປັນຕ້ອງມ່ງເນັື້ນທີີ່ໂຄງສ້າງຂອງເສດຖະກິດ ເພີ່ອສະ
ໜັບສະໜູນຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ ແລະ ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕຕະຫອດໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ບັນດາຈດປະສົງຂອງເປົັ້າ
ໝາຍເຊັັ່ນ: ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສາລັບການເຊີ່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີີ່ມີໝາກຜົນ, ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫາດ
ທນພາຍໃນປະເທດ, ຄວນເປັນບູລິມະສິດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງທິດທາງການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ . ທັງໝົດຂອງພາກພື້ນມີກ ານ
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ເຕີບໂຕໃນຊ່ວງສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍມີຍດທະສາດການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ “ການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງ
ອອກ”, ເຊິີ່ງເປັນເສົາຄ້າສາຄັນໃນຫ າຍໆປະເທດ.ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍກເສດຖະກິດຂະແໜງບລິການ
ແມ່ນຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ ບັນຫາການລົງທນໃນຂົງເຂດທີີ່ຕ້ອງການ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮັກສາຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທີີ່ຍນ
ຍົງ, ເພີ່ອປະເຊີນກັບບັນຫາການເພີີ່ມຂື້ນ ຂອງກ່ມປະຊາກອນອາຍສູງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຮັບການແກ້ໄຂໃນຕໍ່
ໜ້າ.
ນະໂຍບາຍທາງການເງິນ
ອາຊຽນ+3 ຍັງໄດ້ນາເອົາທັງ ນະໂຍບາຍການເງິນແບບຂະຫຍາຍຕົວມາໃຊ້ຫາຍຂື້ນ ຫ ໃນກລະນີທີີ່ມີຂໍ້ຈາກັດ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດ
ລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງລາຍຈ່ າຍພາກລັດຄ ນໃໝ່ ເພ ີ່ອສູ້ຢັນກັບການສະລ ໂຕຂອງຄວາມບົັ່ ມຊ້ ອມສູງສ ດການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດ. ບັນດາເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຄາດວ່າຈະຮັກສາການການົດ ນະໂຍບາຍການເງິນແບບສະໜັບສະໜູນໃນປະຈບັນຂອງ
ພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫາຍປະເທດກາລັງກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດລາຍຈ່າຍງົບປະມານເພີ່ອຄວບຄມໜີື້ສິນ, ແລະ ຈະປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນທນ. ໂດຍທົັ່ວໄປ, ການຂາດດນງົບປະມານໃນບັນດາເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຫຼຸດລົງໃນ
ປີ 2018, ເມີ່ອທຽບກັບປີ 2017, ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງອີກໃນປີ 2019-2020 (ຮູບພາບ 1.32).
ໂດຍທົັ່ວໄປ, ຂະແໜງການເງິນພາກລັດໃນພາກພື້ນຍັງດາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານໜີື້
ສິນຕໍ່ GDP ຂອງລັດຖະບານໂດຍທົັ່ວໄປສ າລັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດພາກພ ື້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເພີີ່ ມຂ ື້ນໃນຫ າຍປີຜ່ ານມາ,
ລະດັບໜີື້ສິນຕໍ່ GDP ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງຕາມມາດຖານສາກົນ . ເມີ່ອທຽບກັບມາດຕະຖານສະເພາະສາລັບກ່ມປະເທດ
ກາລັງພັດທະນາທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່າ ແລະ ລາຍໄດ້ປານກາງ, ລະດັບໜີື້ສິນຕໍ່ GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ແມ່ນຢູ່
ໃນລະດັບຂ້ອນຂ້າງສູງ, ເຊິງີ່ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນໃນການຄວບຄມລາຍຈ່າຍ (ຮູບພາບ 1.33). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກາ
ປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ.ເກົາຫີ, ຟິລິບປິນ ແລະ ໄທ ແມ່ນມີລະດັບຫນີື້ສິນຕໍ່ GDP ຕ່າກ່ວາປະເທດອີ່ນໆທີີ່ມາສົມທຽບກັບ
ພວກເຂົາ, ເຊິີ່ງບົັ່ງບອກວ່າ ເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້ຍັງມີພື້ນທີີ່ການເງິນທີີ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້.
ດັັ່ງທີີ່ກ່າວມາແລ້ວ, ການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ ອາດຈະຖກຮັດແຄບເຂົື້າ ສາລັບບັນດາເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມອ່ອນແອໃນພາກ
ບັນຊີພາຍນອກ. ຕົວຢ່າງ: ອິນໂດເນເຊຍແລະຟີລິບປິນ ທີີ່ມີການຂາດດນໃນສອງບັນຊີ (ງົບປະມານ ແລະ ບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ)
ແລະ ອາດມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະປະເຊີນກັບແຮງກົດດັນຈາກຕະຫາດຫາຍຍິີ່ງຂື້ ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາມີຄວາມຜັນແປດ້ານຄວາມສ່ຽງ
ທົັ່ວໂລກ. ພ້ອມກັບແຮງລົມຕ້ານໃນການສົັ່ງອອກ ແລະ ຂໍ້ຈາກັດຕ່າງໆໃນຖານະບັນຊີພາຍນອກ, ບາງທີ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງ
ພາກລັດທີີ່ສາມາດການົດນະໂຍບາຍ ຄວນພິຈາລະນານະໂຍບາຍທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ແບບຊົັ່ວຄາວຫາຍຂື້ນ, ນະໂຍບາຍການ
ເງິນ (ຕົວຢ່າງ: ນະໂຍບາຍລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນ) ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.
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ຮູບພາບ 1.31.ອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ AMRO: ການປະເມີນທ່າທີຄາແນະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນປະຈບັນ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ຮູບພາບ 1.32. ເສດຖະກິດປະເທດອາຊຽນ+3 ທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ : ດນ
ງົບປະມານ
(ຄິດເປັນເປີເຊັນະຂອງGDP)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການແຫ່ງຊາດ; ແລະ ການຄາດການ ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ຮູບພາບ 1.33. ເສດຖະກິດປະເທດອາຊຽນ+3 ທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້ :
ອັດຕາສ່ວນຂອງໜີສ
ື້ າທາລະນະຕໍ່ GDP
(ຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງGDP)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖາບັນIMF; ອົງການແຫ່ງຊາດ; ແລະ ການຄາດການ ແລະ ການປະເມີນຂອງ
ພະນັກງານ AMRO

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີີ່ມີລາຍຮັບຕ່າເມີ່ອທຽບກັບອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ມີຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນການຄວບຄມລາຍຈ່າຍ
ແມ່ນໄດ້ຖກຈ າກັດໃນການນາໃຊ້ ນະໂຍບາຍການເງິນ ສ າລັບການກະຕ ້ນຮອບວຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ
ເສດຖະກິດ. ສິີ່ງທ້າທາຍດັັ່ງກ່າວໄດ້ເພີີ່ມຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ ສາລັບບັນດາເສດຖະກິດກາລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ+3
ເຊິີ່ງປະຈບັນຈາຕ້ອງພີ່ງພາການກູ້ຢືມແບບຜ່ອນຜັນເປັນຈານວນຫາຍຈາກພາຍນອກ ເພີ່ອລົງທນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ເນີ່ອງ
ຈາກພວກເຂົາອາດຈະສູນເສຍການເຂົື້າຫາແຫ່ງເງິນທນທີີ່ຜ່ອນຜັນ ໃນເມີ່ອສະຖານະທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ຍົກລະດັບເປັນລາຍໄດ້ປານກາງ. ສາລັບບັນດາເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້ , ການປະຕິຮູບທາງການເງິນແມ່ນຈາເປັນ ເພີ່ອຂະຫຍາຍຖານ
ລາຍຮັບ ແລະ ປັບປງການເກັບອາກອນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຄວບຄ ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບລິຫານ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິ ຮູບ
ຂອງປະເທດກາປູເຈຍໃນການລະດົມລາຍຮັບ ແມ່ນໄດ້ຜົນຮັບຕາມທີີ່ຕ້ອງການ, ໂດຍການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບອາກອນຢ່ າງຕໍ່
ເນີ່ອງໂດຍຜ່ານການເພີີ່ມໃນວົງກວ້າງໃນອາກອນທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່ າງຕໍ່
ເນີ່ອງເພີ່ອປັບປງປະສິດທິພາບການໃຊ້ຈ່າຍ.
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ບັນດາເສດຖະກິດໃນຕະຫາດເກີດໃໝ່ພາກພື້ນທີີ່ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກທີີ່ຮນແຮງ ແລະ/ຫ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງ
ເງິນເຟີັ້ພາຍໃນປະເທດ, ໄດ້ດາເນີນການແບບກະກຽມລ່ວງໜ້ານະໂຍບາຍເງິນຕາທີີ່ເຂັື້ມງວດ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັື້ນຄົງທາງ
ດ້ານການເງິນ. ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ເປັນສອງຕົວຢ່າງທີີ່ສາຄັນ-ໃນເມີ່ອກ່ອນໄດ້ເພີີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍທາງນະໂຍບາຍ 6
ຄັື້ງ ນັບຕັື້ງແຕ່ເດອນພດສະພາ 2018 ໂດຍການຂື້ນອັດຕາທັງໝົດເທົັ່າກັບ 1.75% ແລະ 5 ຄັື້ງຫັງສດນັບຕັື້ງແຕ່ເດອນມັງກອນ
2018 ກເໍ່ ພີີ່ມຂື້ນອີກທັງໝົດ 1.75% ທີີ່ໄດ້ສະສົມໄວ້. ການປະເມີນເບື້ອງຕົື້ນຕາມກົດເກນ Taylor ຂອງ AMRO (Taylor,
1993) ໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍໃນປະຈບັນຂອງທັງສອງປະເທດຢູ່ສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ໄດ້ສະແດງອອກ
ຈາກແບບຈາລອງ (ຮູບພາບ 1.34 ແລະກ່ອງເອກະສານ1.6). ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍເຫົັ່ານີື້ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມ
ເຊີ່ອໝັື້ນ, ຕາມທີີ່ເຫັນໄດ້ຈາກປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫາດ. ລະດັບເງິນເຟີັ້ໃນທກປະເທດ ຍົກເວັື້ນຟີລິບປິນ ແມ່ນຢູ່ລະດັບທີີ່ບໍ່ໜ້າ
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ເປັນຫ່ວງ ເຊິີ່ງຢູໃ່ ກ້ຄຽງ ຫ ຕ່າກວ່າຈດໃຈກາງຂອງລະດັບການວາງເປົັ້າຫມາຍຂອງເງິນເຟີັ້ຕາມລາດັບຂອງພວກເຂົາ ; ອັດຕາເງິນ
ເຟີັ້ໃນຊ່ວງໄລຍະຫັງ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ໃນປັດຈບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບເປົັ້າຫມາຍຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ . ການຜ່ອນຄາຍ
ເງີ່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນພາຍນອກ ແລະຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍ ມີ
ອິດສະຫະບາງສ່ວນໃນການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ , ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈາ
ເປັນ.
ສາລັບເສດຖະກິດບາງປະເທດ, ລະດັບຂອງການດາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປງເພີ່ອສະກັດກັື້ນການສ້າງຄວາມ
ອ່ອນແອ ທາງດ້ານການເງິນເກີດຈາກການມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າເປັນເວລາດົນ. ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍໃນມາເລເຊຍໄດ້ປັບຂື້ນແບບ
ກະກຽມລ່ວງໜ້າ ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍຂອງການຊ ື້ຂາຍຂ້າມຄ ນ ຈາກລະດັບ 2.5% ເພີີ່ມມາເປັນ 3.25% ໃນເດ ອນ
ມັງກອນປີ 2018 ເຊິີ່ງເປັນຄັື້ງທາອິດນັບຕັື້ງແຕ່ເດອນກລະກົດ ປີ 2014- ເຊິີ່ງໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມກັງວົນຕໍ່ການສ້າງຄວາມບໍ່ສົມ
ດ ນຈາກອັດຕາດອກເບ້ ຍຕ ່ າທີີ່ ຕ ໍ່ເນ ີ່ ອງ. ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບ , ສ.ເກົາຫີ ໄດ້ເພີີ່ມອັດຕາດອກເບ້ ຍຈາກລະດັບ 0.25% ມາເປັ ນ
1.75% ໃນເດອນພະຈິກປີ 2018 ເພີ່ອຈາກັດຄວາມບໍ່ສົມດນທາງດ້ານການເງິນ, ລວມທັງຈາກັດການສະສົມໜີື້ພາກຄົວເຮອນ
ທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ.
ເບິີ່ງໄປໃນຕໍ່ໜ້າ, ບັນດາເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນທີີ່ ຢູ່ໃນຄວາມອ່ອນແອຫາຍກວ່າເສດຖະກິດອີ່ນໆຕໍ່ກັບ ຜົນ
ກະທົບພາຍນອກ ຄວນຈະຮັກສາ ຫ ເຂັື້ມງວດດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊ ີ່ອ ໝັື້ນຂອງນັກລົງທ ນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົັ່ວໄປສະພາບການຂອງເງິນເຟີັ້ຍັງຄົງຢູ່ລະດັບເອື້ອອານວຍ ແລະ ການຜ່ອນຄາຍເງີ່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ
ໂລກເມີ່ອບໍ່ດົນມານີື້ໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະມີພື້ນທີີ່ ເພີ່ອຜ່ອນຄາຍດ້ານນະໂຍບາຍດັັ່ງກ່າວລົງຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈາເປັນໃນ
ເມີ່ອເກີດເຫດການແຮງຕ້ານລົມຈາກພາຍນອກໄດ້ກໍ່ຕົວຂື້ນ (ຮູບພາບ 1.34 ແລະ ຮູບພາບ 1.35).
ຮູບພາບ 1.34. ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕົວຈິງບທຽບກັບການປະເມີນຕາມກົດເກນ Taylor
(ຄິດເປັນເປີເຊັນ)
%

Taylor Rule Implied Rate at the end of 2018 - 2020
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄາດການ ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ທ້າຍປີ 2018-2020 ກົດເກນ Taylor ໝາຍເຖິງອັດຕາດອກເບ້ຍໂດຍອີງຕາມການຄິດໄລ່ GDP ແລະ ການຄາດຄະເນອັດຕາເງິນເຟີັ້ ຂອງ AMRO.
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍທີີ່ແທ້ຈິງໃນປີ 2018 ໄດ້ອ້າງອີງ ໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍລ່າສດ: ອິນໂດເນເຊຍ (ວັນທີ 20 ທັນວາ), ມາເລເຊຍ (ວັນທີີ່25 ມັງກອນ), ສ. ເກົາຫີ (ວັນທີ
30 ພະຈິກ), ຟີລີບປິນ (ວັນທີ 13 ທັນວາ), ແລະ ໄທ (ວັນທີ 19 ທັນວາ). ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍທີີ່ແທ້ຈິງໃນປີ 2019 ໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍລ່າສດ ເຊີີ່ງປະກາດ
ໃນຕົື້ນປິ 2019: ຟີລີບປິນ (ວັນທີ 07 ກມພາ), ສ.ເກົາຫີ (ວັນທີ 28 ກມພາ), ມາເລເຊຍ (ວັນທີີ່ 05 ມີນາ), ໄທ (ວັນທີີ່ 20 ມີນາ) ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ (ວັນທີ 21 ມີນາ).

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຮູບພາບ 1.35. ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ອັດຕາເງິນເຟີຕ
ັ້ ວ
ົ ຈິງທຽບກັບເປົາັ້ ໝາຍຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້
(ຄິດເປັນເປີເຊັນ)
%
7

Inflation (% yoy, Year Average)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ປະເທດມາເລເຊຍ ແມ່ນເສດຖະກິດທີີ່ບໍ່ວາງເປົັ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີັ້. ໝາຍວ່າເປົັ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີັ້ທີີ່ການົດ ແມ່ນຖກສົມມດຕິຖານເອົາເປົັ້າໝາຍແບບບເໍ່ ປີດແປນໂດຍຄາດອົາອັດ
ເງິນເຟີັ້ສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວ.

ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງມະຫາພາກ
ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍໃນລະດັບນພາກພື້ນໄດ້ຮັກສາມາດຕະການດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກທີີ່ເຂັື້ມງວດເພີ່ອຄວບຄມການສ້າງ
ຄວາມອ່ອນແອທາງການເເງິນ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ປັບປຽນເພີ່ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕ. ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ບັນດາອົງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງນະໂຍບາຍ ໄດ້ນາໄຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນການຟືັ້ນຕົວຂອງວົງຈອນສິນເຊີ່ອເພີ່ອຜ່ອນຄາຍ
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າຕໍ່ການກູ້ຢືມ (Loan-to-Value)/ອັດຕາສ່ວນສິນເຊີ່ອຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ/ການປ່ອຍສິນເຊີ່ອ ຕໍ່ມູນຄ່າຫັກ
ຊັບຄ້າປະກັນ, ໃນຂະນະທີີ່ການຮັກສາມາດຕະຖານທີີ່ຮອບຄອບໂດຍລວມທັງໝົດ, ເພີ່ອກະຕ້ນການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ ອເພີ່ ອ
ສົັ່ງເສີມເສດຖະກິດ. ທັງ ສປ. ຈີນ (ເຊິີ່ງຍັງຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນການຟືັ້ນໂຕຂອງວົງເງິນສິນເຊີ່ອ) ແລະ ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ
ຄວາມຕ້ອງການສາຮອງ (RRRs) ເພີ່ອເພີີ່ມສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ເພີີ່ມການໃຫ້ກູ້ຢືມ; ໃນເມີ່ອກ່ອນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ
RRR ລົງ,ໃນຂະນະທີີ່ພາຍຫັງໄດ້ປັບປງອົງປະກອບອັດຕາສ່ວນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ເພີີ່ມຄ່າ RRR ທີສ
ີ່ ະເລ່ຍໃຫ້ຫຼຸດຄ່າ RRR ຄົງທີີ່
ເພີ່ອໃຫ້ທະນາຄານສາມາດຈັດການສະພາບຄ່ອງປະຈາວັນຂອງພວກເຂົາໄດ້. ສາລັບເສດຖະກິດທີີ່ພາກຄົວເຮອນ ຫ ພາກທລະກິດ
ໄດ້ສະສົມໜີື້ເປັນຈານວນຫາຍເຊັັ່ນ: ສປ.ຈີນ, ສ.ເກົາຫີ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ສິງກະໂປ, ບັນດາຜູ້ການົດນະໂຍບາຍຄວນສບຕໍ່
ຮັກສານະໂຍບາຍຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກໃຫ້ເຂັື້ມງວດ ຫ ເຂັື້ມງວດເພີີ່ມຂື້ນ.
ການດາເນີນການເພີ່ອຮັກສາຈັງຫວະຂອງລາຄາອະສັງຫາລີມມະຊັບໃຫ້ຊ້າລົງ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ສິນເຊີ່ອໃນເສດຖະກິດຫາຍປະເທດມີ
ການສະລໂຕ. ໃນສິງກະໂປ, ມາດຕະການດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກເພີ່ອຫດ
ຼຸ ຄວາມຮ້ອນແຮງຂອງຕະຫາດອະສັງຫາລິມະຊັບ
ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫລ ດລົງໃນສິນເຊ ີ່ອພາກອາສັງຫາລິມະຊັບ . ພ້ອມກັນນັື້ນ , ການເພີີ່ມຄວາມເຂັື້ມງວດແບບລ່ວງໜ້າໃນ
ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັື້ນຄົງມະຫາພາກໃນ ສ.ເກົາຫີ ເພີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານສະເຖຍລະພາບທາງການເງິນຈາກລາຄາຂອງ
ອະຫັງສາລິມະຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ມີການສະລໂຕຂອງການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ອ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄວບຄມ
ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ອໃນ ສປ.ຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົື້ນ, ເນີ່ອງຈາກການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ອພາກ

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ອາຊັງຫາລິມະຊັບໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມູນຄ່າການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບຍັງຄົງຢູ່ລະດັບສູງ, ແລະ ລາຄາ
ອະສັງຫາລິມະຊັບອາດເພີີ່ມຂື້ນອີກຄັື້ງໃນບັນດາຕົວເມອງໃຫຍ່ທີີ່ມີການສະໜອງທີີ່ບໍ່ພຽງພ.

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກ່ອງເອກະສານ 1.5: ການແນະນາວົງຈອນການປະເມີນຊັບສິນສາລັບເສດຖະກິດປະເທດອາຊຽນ+3
AREO ສະບັບນີໄື້ ດ້ນາສະເໜີວງົ ຈອນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ເປັນສ່ວນປະກອບໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາວົງຈອນສິນເຊອ
ີ່ ແລະ ທລະກິດ, ເຊິີ່ງໄດ້ຖກນາສະເໜີ
ໃນສະບັບ ປີ 2018. ລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ສົັ່ງຜົນຕໍ່ເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງໂດຍຜ່ານມູນຄ່າສ ດທິຂອງກິດຈະການ, ດັັ່ງນັື້ນ ຈີ່ງສົັ່ ງຜົນກະທົບຕໍ່
ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມເງິນ, ການລົງທນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ (Claessens, Kose ແລະ Terrones 2011a). ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ເງິນກູ້ຢືມທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນເປັນໜີ່ງໃນຄວາມສ່ຽງທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສດ ຕໍ່ກັບງົບດນຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ, ແຫ່ງທີີ່ມາທີີ່ສາຄັນຂອງ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ ຖ ກພິສູດໂດຍການພັດທະນາທີີ່ນາໄປສູ່ ວິກິດການເງິນໃນອາຊີ (Asian Financial Crisis) ແລະ ວິ
ກິດການເງິນທົັ່ວໂລກ (Global Financial Crisis).
ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງວົງຈອນທາງທ ລະກິດ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນຄວນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງທີີ່ຈ າເປັນຂອງການຕິດຕາມເຝົັ້ າລະວັງທາງການເງິນ
ມະຫາພາກ ແລະ ການອອກແບບນະໂຍບາຍ, ເນີ່ອງຈາກການເຊີ່ອມໂຍງທີີ່ສາຄັນ. ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ:


ທ່ານ Claessens ແລະ ຄົນອີ່ນໆ (2011a, b) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພດຕິກາຂອງລາຄາຂອງສິນເຊີ່ອ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ກັນສູງ, ໃນຂະນະທີີ່ ທ່ານ Drehmann, ທ່ານ Borio ແລະ ທ່ານ Tsatsaronis (2012) ພົບວ່າວົງຈອນທາງການເງິນອາດສາມາດສະແດງ
ໂດຍການເຄ ີ່ອນໄຫວຮ່ວມຂອງວົງຈອນໄລຍະກາງໃນລາຄາຂອງອະຫັງສາລິ ມະຊັບ ແລະ ສິນເຊ ີ່ອ. ທ່ານ Arregui ແລະ ຄົນອ ີ່ນໆ (2013)
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງລາຄາທີີ່ຢູ່ອາໄສ ໄດ້ມີຜົນກະທົບທີີ່ສ າຄັນຕ ໍ່ຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ຂອງວິກິດການດ້ານທະນາຄານໃນຊ່ວ ງທີີ່ ມີ
ເຫດການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ອທີີ່ສູງ ກໍ່ຄແນວໂນ້ມຂອງການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊີ່ອຢ່າງໄວວາ "ຈົບຢ່າງບໍ່ດີເລີຍ".



ທ່ານ Helbling (2003) ພົບວ່າລາຄາທີີ່ຢູ່ອາໄສໃນປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ຈະເລີນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບບັນດາປັດໄຈຊ່ອງຫວ່າງທາງຜົນຜະລິດທີີ່
ຫ ຼຸດລົງ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈາກການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕົວຈິງ , ເຊີີ່ງເກີດ ຈາກພາວະຖົດຖອຍທາງເສດຖະກິດ. ໂດຍສອດຄ້ອງກັນ, ທ່ານ
Claessens, ທ່ານ Kose ແລະ ທ່ານ Terrones (2011a) ຄາດການວ່າພາວະຖົດຖອຍທາງເສດຖະກິດທີີ່ໄປພ້ອມກັບລາຄາທີີ່ຢູ່ອາໄສທີີ່ມີ
ແນວໂນ້ມທີີ່ຈະແກ່ຍາວແລະ ຍາວນານຫາຍກວ່າພາວະຖົດຖອຍທາງເສດຖະກິດອີ່ນໆ, ໃນຂະນະທີີ່ການຟືັ້ນຕົວທີີ່ມາພ້ອມກັບການເພີີ່ມຂື້ນຂອງ
ລາຄາທີີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສິນເຊີ່ອ ທີີ່ມີແນວໂນ້ມຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດທີີ່ສູງຂື້ນ.

ໜີ່ງໃນບັນດາປັດໄຈທີມ
ີ່ ີລກ
ັ ສະນະສາຄັນຂອງການເຟືອ
ັ້ ງຟູທາງການເງິນ-ໄດ້ແກ່ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນລາຄາຂອງອະຫັງສາລິມະຊັບທີແ
ີ່ ທ້ຈງິ -ອາດຖກປະ
ເມີນໂດຍຜ່ານການປະເມີນມູນຄ່າຂອງລາຄາເຫາົັ່ ນັນ
ື້ . ວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ AMRO ໃຊ້ຕົວຊີື້ວັດທີີ່ຄ້າຍຄກັນກັບທີີ່ໄດ້ໃຊ້
ໂດຍທົັ່ວໄປສາລັບການປະເມີນມູນຄ່າຕະຫາດຫັກຊັບ, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ກັບລາຍໄດ້. ຕົວຊີື້ວັດທີີ່ສອດຄ້ອງກັນສາລັບຕະຫາດອະສັງຫາລິ ມະຊັບແມ່ນ
1/

ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ກັບຄ່າເຊົັ່າ . ໃນກລະນີທີີ່ຂໍ້ມູນໄລຍະຍາວທີີ່ມີຢູ່, ຄວາມຜັນຜວນໄລຍະສັື້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງວົງຈອນທລະກິດ ທີີ່ລາບລື້ນໂດຍ
ການປະເມີນທີເີ່ ທົັ່າກັບອັດຕາສ່ວນຂອງລາຄາຕໍ່ກັບລາຍໄດ້ທີີ່ປັບປງແລ້ວຢ່າງເປັນຮອບວຽນ ຂອງທ່ານ Campbell ແລະ ທ່ານ Shiller (1998), ເຊິີ່ງ
ໃນກລະນີນີື້ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງລາຄາຊັບສິນທີີ່ ແທ້ຈິງແບ່ງອອກໂດຍສະເລ່ຍຂອງຄ່າເຊົັ່າທີີ່ແທ້ຈິງໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ເຊິີ່ງໃນກລະນີນີື້ຄອັດຕາ
ສ່ວນຂອງລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບທີີ່ແທ້ຈິງຫານດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍຂອງການເຊົັ່າຕົວຈິງໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ຫັງຈາກນັື້ນ, ການກັັ່ນຕອງໄດ້ຖກນາໃຊ້
ກັບຂໍ້ມູນເພີ່ອກາບັນດານົດມູນຄ່າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ. ພາບປະກອບທີີ່ມີເອກະລັກຂອງວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບ
ໄດ້ຖກສະແດງໃນຮູບພາບ 1.5.1.
ການເພີີ່ມວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າ ວົງຈອນມູນຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບຊ່ວຍເພີີ່ມການວິເຄາະຂອງພະນັກງານຂອງ AMRO ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນ
ມະຫາພາກຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄາແນະນາທາງດ້ານນະໂຍບາຍໄປພ້ອມກັນ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. ບັນດາຜູ້ການົດນະໂຍບາຍມີຫາຍເຄີ່ອງມທີີ່
ດງຄນ ເພີ່ອຈັດການຄ້ມຄອງຄວາມຕໍ່ກັບສະເຖຍລະພາບທາງການເງິນ, ໃນຮູບແບບນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການເງິນ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ, ແລະ ການປະສານງານທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີີ່ສາມາດປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນແຮງເກີນໄປ ຫ ເປັນຟອງສະບູ່ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ແລະ ແນວໂນ້ມຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫວງຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ.

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ຮູບພາບ 1.5.1 ວົງຈອນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທີມ
ີ່ ແ
ີ ບບແຜນ

High

Moderate

Low

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະນັກງານ AMRO.

1/ ເບີີ່ງ Mayer (2011) ສາລັບການອະທິບາຍຂອງເອກະສານທີີ່ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຕົວຊີື້ວັດລາຄາຕໍ່ການເຊົັ່າສາລັບການປະເມີນເພີ່ອການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ.

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກ່ອງເອກະສານ 1.6: ການປະເມີນຕາມກົດເກນແບບ Taylor ຂອງ AMRO ສາລັບອາຊຽນ-4
ຈ ດປະສົງຂອງການປະເມີນກົດເກນ Taylor ຂອງ AMRO ມີສອງດ້ານ. ຈດປະສົງທາອິດ ແມ່ນເພີ່ອວິເຄາະປັດໄຈຕົື້ນຕທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ ກັບການການົດທ່າທີ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນກ່ມອາຊຽນ-4 ໃນອະດີດ; ແລະ ຈດປະສົງທີີ່ສອງແມ່ນການົດຄ່າມາດຖານເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນການການົດທ່າທີນະໂຍບາຍ
ໃນປະຈບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ, ທີີ່ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໜ້າທີີ່ທີີ່ທະນາຄານກາງຈະຕ້ອງໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ . ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້, ຍົກເວັື້ນມາເລ
ເຊຍແມ່ນມີເປົັ້າໝາຍຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແລະໃນຂະນະທີີ່ມາເລເຊຍບໍ່ມີເປົັ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີັ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ມີຈດປະສົງເພີ່ອຮັກສາອັດຕາເງິນ
ເຟີັ້ໂດຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ແມ່ນກ່ມປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂທາງການເງິນໂລກທີີ່ມີອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການການການົດ
ທ່າທີີ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທາງການເງິນຕາພາຍໃນປະເທດ.
ກົດເກນ Taylor Rule ທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ ໄດ້ຮັບການເພີີ່ມເຕີມ
ີ່ ດ້ວຍຫາຍຕົວແປເພີ່ອພິຈາລະນາບັນດາປັດໃຈພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ເນີ່ອງຈາກການເປີດ
ກວ້າງຂອງເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້ຕໍ່ກັບອັດຕາການໄຫຂອງເງິນທນ, ອັດຕາເງິນເຟີັ້ຂອງ ສ.ເມລິກາ ແມ່ນຖກໃຊ້ເປັນຄກັບຕົວແທນສາລັບເງີ່ອນໄຂທາງການເງິນ ທົັ່ວ
ໂລກ. ໃນດ້ານພາຍໃນປະເທດ, ບັນດາຕົວແປຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ ີ່ອ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽ ນແມ່ນເພີີ່ມ ເຂົື້າໃນສ່ວນຊ່ອງຫວ່າງຜົນ ຜະລິດ
(ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແນວໂນ້ມທີີ່ມີການກັັ່ນຕອງດ້ວຍHP) ແລະ ການປ່ຽນແປງອັດຕາເງິນເຟີັ້ຈາກເປົັ້າໝາຍອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ຫ ທ່າອ່ຽງ). ການໃຊ້ລັກສະນະ
ສະເພາະຂອງຂໍ້ມູນເຫົັ່ານີື້, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Taylor Rule ທີີ່ໄດ້ຖ ກປະເມີນ ໄດ້ສະແດງຄ່າ R-squared (R2) ທີີ່ໄດ້ປັບແກ້ຄ່າ 87% ສາລັບ ມາເລເຊຍ
ແລະທີີ່ມີີ່ຄ່າສູງ 90% ສາລັບອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ແລະ ໄທ. (ຕາຕະລາງ 1.6.1).
ຕາຕະລາງ 1.6.1. ອາຊຽນ-4: ຂກ
ໍ້ ານົດກົດເກນຂອງ Taylor Rule
Domestic Variables
Countries

Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand

Adjusted
R-squared

0.925847
0.867388
0.960827
0.918000

Lagged
policy rate

Inflation

Output

***
***
**
***


**
**
***

**
***
**


External Variables

Credit
growth

Exchange
rate

NEER


***

U.S.
treasury
yield
***
***


Fed Fund
rate

***

Measure of
global
uncertainty

*



ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ລະດັບຄວາມສາຄັນໂດຍການໃຊ້ຄ່າ P-value (*ຢູ່ທີີ່ 10%, ** ຢູ່ທີີ່ 5%, *** ຢູ່ທີີ່ 1%). ຄ່າໂຕແປທັງໝົດແມ່ນຄ່າສ່ວນບ່ຽງເບນຈາກແນວໂນມ.

1.6.2). ຄ່າສາປະສິດຂອງອັດຕາຜົນຕອບແທນພັນທະບັດຂອງ ສ.ອາເມລິກາ
, ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍສາລັບອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ, ເຊິີ່ງການ
ເພີີ່ມຂື້ນຂອງຜົນຕອບແທນດ້ວຍຄະແນນພື້ນຖານ 100 ສາມາດສົັ່ງຜົ ນໃຫ້
ອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍເພີີ່ມຂື້ນຢູ່ລະຫວ່າງ 40-155. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຕົວ
ປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍທີີ່ຊັກຊ້າກໍ່ມີຄວາມສາຄັນເຊັັ່ນກັນ, ເຊິີ່ງ
ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຫັກການຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປໃນການການົດທ່າທີີ່ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ທາງເງິນຕາ. ວົງຈອນທລະກິດຂອງເສດຖະກິດເຫົັ່າໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນລະດັບ
ກາງ, ເຊິີ່ງມີຊ່ອງຫວ່າງຂອງຜົນຜະລິດລະດັບນ້ອຍ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ມີຄວາມ
ສະເຖຍລະພາບ ຫ ຄົງຕົວ, ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ບັນດາເງີ່ອນໄຂທາງການເງິນພາຍ
ນອກອາດຈະມີບົດບາດສາຄັນສາລັບນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນປີໜ້າ.

Indonesia
Malaysia

ທາງດ້ າ ນການເງິ ນ ພາຍນອກ (ອັ ດ ຕາຜົ ນ ຕອບແທນພັ ນ ທະບັ ດ ຂອງ ສ.
ອາເມລິກາ) ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນສ າລັບ ເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ (ຕາຕະລາງ

Countries

Philippines

ການເງິນ. ອັດຕາເງິນເຟີັ້, ສ່ວນຕ່າງຊ່ອງຫວ່າງຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ເງີ່ອນໄຂ

ຕາຕະລາງ 1.6. 2. ກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫລີ: ຜົນ
ການປະເມີນຂອງ Taylor Rule

Thailand

ການປະເມີນຕົວແບບຈ າລອງໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນບັນດາຕົວແປທັງພາຍນອກ ແລະ
ພາຍໃນປະເທດມີຄວາມສາຄັນສາລັບການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍທາງ

Independent Variables

Coefficients

Lagged policy rate (-1)

0.683889***

Inflation

0.250414

Output (-1)

2.666369*

Period of Coverage

Q2 2010 – Q4 2020

U.S. treasury yield (10 years) 1.530564***
Exchange rate (IDRUSD)

-0.04292

Lagged policy rate (-1)

0.682818***

Inflation

0.111786**

Output (-1)

0.276215***

U.S. treasury yield (5 years)

0.405197***

Lagged policy rate (-1)

0.850447**

Inflation

0.900028**

Output (-1)

0.696839**

U.S. treasury yield (5 years)

1.123311

Q4 2005 – Q4 2020

Q4 2005 – Q4 2020

Measure of global uncertainty -0.118705*
Exchange rate (USDPHP)

-0.119189***

Lagged policy rate (-1)

0.584203***

Inflation

0.226924***

Output (-1)

-0.016237

Credit growth

0.089217***

Fed fund rate

0.126593

Q1 2008 – Q4 2020

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ:ລະດັບຄວາມສາຄັນໂດຍການໃຊ້ ຄ່າ P-value (*ຢູ່ທີີ່ 10%, ** ຢູ່ທີີ່ 5%, *** ຢູ່ທີີ່ 1%). ຄ່າໂຕ
ເລກໃນວົງເລັບຄຈານວນໂຕເລກຂອງຄວາມຊັກຊ້າ. ໄລຍະເວລາພາຍຫັງປີ 2018 ຂື້ນຢູ່ກັບການຄາດການຂອງ
ພະນັກງານ.

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ ທາງການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີສ
ີ່ າຄັນທີໄີ່ ດ້ເລອກເຟັນ
ັ້
2017

2018e/

2019p/

2020 p/

1.3
-0.2

0.1
0.1

2.1
0.4

2.0
0.5

ປະເທດບຣໄນ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະເວລາ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີປີຕໍ່ປີ)
ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ (ຄິດເປັນເປີເຊັນ ຂອງ GDP)

16.8

12.6

13.5

13.5

-12.7

-7.5

-6.3

-5.5

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

7.1

ອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະເວລາ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

2.9

7.2
2.5

7.1
2.8

7.0
3.0

ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

-8.0

-9.1

-8.4

-7.7

ດນງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ຍົກເວັື້ນເງິນຊ່ວຍເຫອ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

-2.7

-2.1

-2.6

-2.3

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

6.9

ອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະເວລາ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີປີຕໍ່ປີ)

1.6

6.6
2.1

6.3
2.2

6.2
1.8

ດນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ປີງົບປະມານ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)
ປະເທດກາປູເຈຍ

ສປ.ຈີນ

ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

1.3

0.7

0.7

1.0

-2.9

-2.7

-2.8

-3.0

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)

3.8

ອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະເວລາ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີປີຕໍ່ປີ)

1.5

3.0
2.4

2.7
2.5

2.7
2.3

ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

4.7

4.3

2.8

2.8

ດນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

5.6

2.1

1.5

1.5

5.1
3.6

5.2
3.1

5.1
3.5

5.1
3.5

ຍອດດນການຄັງຂອງລັດຖະບານກາງ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)
ຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ (ໄລຍະເວລາສິື້ນສດ, ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

-1.7

-3.0

-2.6

-2.3

ດນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ ຂອງ GDP)

-2.5

-1.8

-1.8

-1.8

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີີ່ (ປີງົບປະມານ,ຄິດເປັນເປີເຊັນປີຕໍ່ປີ)
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48

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ເອກະສານອ້າງອີງ
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). 2018a. “Box B: The Winds of (a Trade)
War.” ASEAN+3 Regional Economic Outlook 2018. Singapore.
https://amro-asia.org/publications/regional-surveillance/amro-regional-surveillancereports/asean3-regional-economic-outlook/.
_____. 2018b. “Monthly Update of the AREO—Special Feature: Recent Market Turmoil in
Argentina and Turkey and Spillovers to Regional Emerging Markets,” Singapore, September.
https://amro-asia.org/publications/regional-surveillance/amro-regional-surveillancereports/asean3-regional-economic-outlook/monthly-update-of-the-areo/.
_____. 2019. “Monthly Update of the AREO,” Singapore, September.
https://amro-asia.org/publications/regional-surveillance/amro-regional-surveillancereports/asean3-regional-economic-outlook/monthly-update-of-the-areo/.
Arregui, Nicolas, Jaromir Benes, Ivo Krznar, Srobona Mitra, and Andre Oliveira Santos.
2013. “Evaluating the Net Benefits of Macroprudential Policy: A Cookbook.” IMF Working
Paper 13/167, International Monetary Fund, Washington, DC.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Evaluating-the-Net-Benefits-ofMacroprudential-Policy-A-Cookbook-40790.
Campbell, John Y., and Robert J. Shiller. 1998. “Valuation Ratios and the Long-Run Stock
Market Outlook.” Journal of Portfolio Management 24(2): 11–26.
Claessens, Stijn, Ayhan Kose, and Marco Terrones. 2011a. “How do Business and Financial
Cycles Interact?” IMF Working Paper 11/88, International Monetary Fund, Washington, DC.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Do-Business-and-FinancialCycles-Interact-24805.
_____. 2011b. “Financial Cycles: What? How? When?” IMF Working Paper 11/76,
International Monetary Fund, Washington, DC.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Financial-Cycles-What-HowWhen-24775.
Drehmann, Mathias, Claudio Borio, and Kostas Tsatsaronis. 2012. “Characterizing the
Financial Cycle: don’t Lose Sight of the Medium Term!” BIS Working Paper 380, Bank for
International Settlements, Basel.
https://www.bis.org/publ/work380.htm.
Helbling, Thomas. 2003. “House Price Bubbles—A Tale Based on Housing Price Booms and
Busts.” Real Estate Indicators and Financial Stability. Proceedings of IMF/BIS Conference
on Real Estate Indicators and Financial Stability, International Monetary Fund, Washington,
DC, 27–28 October.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reif/2005/eng/index.htm.
International Monetary Fund. 2018. “Global Prospects and Policies.” Chapter 1. World
Economic Outlook. Washington, DC, April.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april2018.

49

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

Kranendonk, Henk, and Johan Verbruqqen. 2008. “Decomposition of GDP Growth in Some
European Countries and the United States.” De Economist 156(3): 295–306.
Mayer, Christopher J. 2011. “Housing Bubbles: A Survey.” Annual Review of Economics 3:
559–577.
Taylor, John B. 1993. “Discretion versus Policy Rules in Practice.” Carnegie-Rochester
Conference Series on Public Policy 29: 195–214.

50

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ພາກທີ 2. ຫົວຂ:ໍ້ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊອ
ີ່ ມຕສ
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ປະຕິຮູບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຂົື້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜູ້ສູງອາຍ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊົນຊັື້ນກາງຢ່າງໄວວາ, ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການປົກປ້ອງທາງການຄ້າຂອງໂລກຕາເວັນຕົກ , ຄວບຄູ່ໄປກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ສດທ້າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວຍັງຄົງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງປັດໄຈຫັກ 3 ປະການ ເຊິີ່ງກາລັງ
ເປັນອ ປະສັກໃນການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ການພັດທະນາຄ: ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທ ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. ເພີ່ອ
ຈັດການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມແຕກໂຕນເຫົັ່ານີື້, ພາກພ ື້ນຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງສົັ່ງເສີມການລົງທນພາຍໃນກ ່ມປະເທດອາຊຽນ+3,
ແລະ ເພິີ່ງພາອາໄສເຄອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການທາງການເງິນຂອງພາກພື້ນ , ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ, ກຕ້ອງພັດທະນາບັນດາສະຖາບັນ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ແລະ ຊຼຸກຍູ້ຂໍ້ລິເລີີ່ມກ່ຽວກັບ
ການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ການຮ່ວມມກັນໃນລະດັບພາກພື້ນ.
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ການປັບຄນຄວາມສົມດນ ແລະ ຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພນ
ື້ ພາຍຫງັ ວິກດ
ິ ການທາງ
ການເງິນອາຊີ: ສາມາດປັບໂຕສາລັບການຢດຕິດາເນີນງານໄລຍະໜງີ່
ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ໄດ້ມີການພັດທະນາມາພ ສົມຄວນນັບຕັື້ງແຕ່ເຫດການທີີ່ສັບສົນໃນປີ
1997. ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຮວມກັນໂດຍລວມຂອງພາກພື້ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກ 6 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (19.4%
ຂອງ GDPໂລກ) ຫັງຈາກເກີດວິກິດການທາງການເງິນໃນອາຊີ (AFC) ເຖິງ 23 ພັນຕື້ໂດລາໃນປີ 2018 (27.4%) ແລະ
ຄາດວ່າຈະຮອດ 48 ພັນຕ ື້ໂດລາສະຫະລັດ (34.8% ພາຍໃນປີ2035 (ຮູບພາບ 2.1). ບົດລາຍງານສະບັບນີື້ສ້າງຂື້ນບົນ
ພ ື້ ນ ຖານການຕ ໍ່ ຍ ອດຈາກບົ ດ ລາຍງານ AREO 2017 (AMRO 2017) ເຊິ ີ່ ງ ມີ ເ ນ ື້ ອ ໃນກ່ າ ວເຖິ ງ ການຮວມໂຕທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບຄນຄວາມສົມດນຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນຫັງຈາກ AFC ແລະ ຕໍ່ຍອດເນື້ອໃນຂອງ AREO
2018 ທີີ່ກ່າວເຖິງ ຄວາມເຂັື້ ມແຂງ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ . ຈ ດສ ມດັັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພ ີ່ ອເພີ ີ່ ມທະວີຄ ວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕໍ່ ໃນບັນດາປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ເພ ີ່ອກ້າວໄປສູ ່ການເປັນ "ເສດຖະກິດໃໝ່ " ແລະ ເລີີ່ມ
ດາເນີນການໃນຂັື້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງແນວທາງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ.
ຮູບພາບ 2.1:ຄວາມສາຄັນທາງເສດຖະກິດຂອງພາກພນ
ື້ : ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ໃນປີ 1998, 2018, 2035

1998
ASEAN’s GDP
- Value: USD 475 billion
- Share of world’s GDP: 1.5%

Plus 3’s GDP
- Value: USD 5,605 billion
- Share of world’s GDP: 17.9%

2018
ASEAN’s GDP
- Value: USD 2,970 billion
- Share of world’s GDP: 3.6%

Plus 3’s GDP
- Value: USD 19,797 billion
- Share of world’s GDP: 23.8%

2035
ASEAN’s GDP
- Value: USD 7,827 billion
- Share of world’s GDP: 5.7%

Plus 3’s GDP
- Value: USD 40,038 billion
- Share of world’s GDP: 29.1%

ແຫ່ງທີີ່ມາ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ທະນາຄານໂລກ; ແລະ ການຄາດການ/ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານAMRO

ການສ້ າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ ອມຕ ໍ່ ຈ ະເປັ ນ ບູ ລ ິ ມ ະສິ ດ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົ ວ ໃນພາກພ ື້ ນ ໃນໄລຍະຕ ໍ່ ໄ ປ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນຮງ່ເຮີ່ອງໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາດ້ວຍຍດທະສາດ "ການ
ຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ" ເຊິີ່ງຫາຍປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເປັນເສົາຄ້າຫັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາໃນຂອບເຕັກໂນໂລຊີ
ຍັງບໍ່ທັນເທົັ່າທຽມກັນ ແລະ ຈະຍັງສບຕໍ່ ແຕ່ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍກການໃຫ້ບລິການເປັນສິີ່ງທີີ່ຫີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ 6, ຈີ່ງຈາເປັນຈະ
ໄດ້ພິຈາລະນາຄນໃໝ່ວ່າ ຄວາມອາດສາມາດທີີ່ຕ້ອງການພັດທະນາແມ່ນດ້ານໃດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ລັກສະນະໃດທີີ່ຈາເປັນ .
ປະເດັນໜີ່ງທີີ່ປະກົດຂື້ນເຊິີ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນຄ ການລົງທນໃນລະດັບຕ່າກວ່າທີີ່ຄວນຈະເປັນ (underinvestment)
ເຊິີ່ງຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກໍ່ຈະສົັ່ງຜົນຕໍ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ . ການລົງທນທີີ່ຈາເປັນເພີ່ອສ້າງ ແລະ ຮັກສາລະດັບ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບມີ: ຮາດແວ ແລະ ຊອບແວໃໝ່ ເພ ີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສົັ່ງ ແລະ ການ
ຜະລິດ, ການມີທນມະນດ ແລະ ບກຄະລາກອນທີີ່ມີທັກສະຈານວນຫາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິ
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ, ໃນຂະນະທີີ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກຕ້ອງປ່ຽນແປງຈາກການກະສິກາມາເປັນພາກການຜະລິດ, ການເພີື້ມຂື້ນຂອງຂະແໜງການໃຫ້ບລິການແມ່ນເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາ-ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງໃນບັນດາປະເທດທີີ່ມີລາຍ

6

ໄດ້ຕ່າແລະ ປານກາງ (Buckley ແລະ Majumdar 2018).
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ຕອນ ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສາລັບການບລິການທີີ່ການົດເອງ, ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ເຄອຂ່າຍສາລັບຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ມີການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນຫາຍຂນ
ື້ .
ຫົວບົດນີື້ໄດ້ມີການຮຽບຮຽງຄດັັ່ງນີື້: ພາກທີ 2 ໄດ້ທົບທວນຄນ 3 ປັດໄຈຫັກທີີ່ເປັນຕົວຂັບເຄີ່ອນບັນດາບູລິມະສິດຂອງການ
ພັ ດ ທະນາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນລະດັ ບພາກພ ື້ນ : ການປະຕິ ວ ັ ດທາງດ້ ານເຕັ ກໂນໂລຊີທີ ີ່ນ າໄປສູ່ ການຫ ດລົ ງ ຂອງ
ຂະບວນການຜະລິດທາງດ້ານອດສະຫະກາ ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຂະແໜງບລິການໃນເສດຖະກິດໃໝ່; ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງ
ປະຊາກອນ ແລະ ການເຕີ ບ ໂຕຂອງຊົ ນຊັ ື້ ນກາງ; ແລະ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ ີ່ ມທະວີ ຂອງການເຊ ີ່ ອມສານພາກພ ື້ນ ໃນ
ທ່າມກາງສະພາບການກີດກັື້ນທາງການຄ້າໂລກທີີ່ຮນແຮງຂື້ນ.ພາກທີ 3 ການົດແລະປະເມີນສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ສາຄັນ 3 ປະການ
ເພີ່ອບັນລການເຊີ່ອມໂຍງ ແລະ ການເຊີ່ອມສານໃນພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ໃຫ້ຫາຍຂື້ນຄ: ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ, ຄວາມ
ແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ. ພາກທີ 4 ກວດສອບຂອບເຂດສາລັບຂລ
ໍ້ ິເລີີ່ມທົັ່ວ
ທັງພາກພ ື້ນ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາບາງຂ ໍ້ຈ າກັດ ເຫ ົັ່ານີື້. ພາກທີ 5 ສະຫ ຼຸບດ້ວຍຄ າແນະນ າທາງດ້ານນະໂຍບາຍບາງດ້ານ. ໃນ
ຕະຫອດບົດນີື້, ໄດ້ມີການຈັດປະເທດຕ່າງໆອອກເປັນໝວດດັັ່ງນີື້:


ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ທີີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ (High-Income ASEAN+3 (“HI-A”)) ແມ່ນມີ
ຂໍ້ຈາກັດໜ້ອຍທີີ່ສດໃນສິີ່ງທ້າທ້າຍທີີ່ສາຄັນ 3 ປະການຄ: ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປ່ນ, ສ.ເກົາຫີ, ບຼູໄນ, ຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ.
ສາລັບເສດຖະກິດຂອງHI-A ທີເີ່ ຕີບໂຕແລ້ວ, ສິີ່ງທ້າທາຍທັງ 3 ໄດ້ເອື້ອໂອກາດໃນການນາໃຊ້ສິີ່ງທີີ່ມີໃນພາກພື້ນເພີ່ອ
ການຂະຫຍາຍຕົວເນີ່ອງຈາກພວກເຂົາໄດ້ມີການປັບຕົວແລະນາໃຊ້ເສດຖະກິດໃຫມ່. ສປ. ຈີນ ເປັນປະເທດເສດຖະກິດ
ທີີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງສູງ, ແຕ່ເປັນປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສດໃນໂລກໃນດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຂອງການມີກາລັງ
ຊື້, ມີອັດຕາການອອມສູງ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ສະນັື້ນ, ສປ. ຈີນ ຈີ່ງຢູ່ໃນຖານະພິເສດໃນ
ການຊ່ວຍເຫອເສດຖະກິດປະເທດກາລັງພັດທະນາອີ່ນໆໃນການແກ້ໄຂກັບບັນດາຄວາມແຕກໂຕນທັງ 3 ຢ່າງ ແລະ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນກແກ້ໄຂບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງຕົນເອງເຊັັ່ນກັນ.



ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ-4 ທີີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ (Middle-Income ASEAN (“ASEAN4”)) ທີີ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຈາກັດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຂໍ້ຈາກັດທີີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການເງິນ ຈົນມາຮອດຈດທີີ່ພວກເຂົາຢູ່
ໃນປະຈ ບັນ , ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງມີ 3 ຄວາມແຕກໂຕນທີີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນ (ໃນຂອບເຂດທີີ່ແຕກຕ່ າງກັນ ) ຕ ໍ່ກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ. ການທີີ່ພວກເຂົາໄດ້ຫຼຸດພົື້ນຈາກ



ປະເທດເສດຖະກິດທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕ ່າມາເປັນເສດຖະກິດທີີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ແລະ ການທີີ່ມີປະສົບການຫ າກຫ າຍໃນ
ການຮັບມກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຂອງໂລກາພິວັດທາງການເງິນໄດ້ພາໃຫ້ມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີີ່ໂອນອຽງເຊິີ່ງບໍ່ວ່າ
ນະໂຍບາຍນັື້ນຈະຖກຫຜິດກຕາມມັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກໂຕນເຫົັ່ານັື້ນສົັ່ງຜົນກະທົບ ດ້ານລົບຫາຍກວ່າທີີ່ຄວນຈະ
ເປັນ.
ເສດຖະກິດກ ່ມປະເທດອາຊຽນທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່າ (Lower-Income ASEAN (“CLMV”)) ກັບບັນຫາຂອງປະເທດ
ກາລັງພັດທະນາແບບດັັ່ງເດີມ: ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທນມີຫາຍກວ່າທນທີີ່ພວກເຂົາສາມາດອອມ ແລະ ບັນດາ
ຂໍ້ຈາກັດຂອງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ (ລວມທັງແຮງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະຖາບັນການສກສາຕ່າງໆ). ໃນນີື້, ໄດ້
ແຕກຕ່າງຈາກບັນດາເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ເຊັັ່ນ: ກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ທີີ່ປະເຊີນກັບ
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ບັນດາຂໍ້ຈາກັດເຫົັ່ານີື້ໃນໄລຍະທີີ່ໂລກາພິວັດ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງແຫ່ງທນພາຍນອກສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມແຕກໂຕນ
ຕ່າງໆ, ຫເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຫາກມີການສະໜອງທນຫາຍເກີນໄປ.
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ການກ້າວສູເ່ ສັນ
ື້ ທາງຂອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊອ
ີ່ ມຕ:ໍ່ ຄວາມສ່ຽງທີເີ່ ປັນແຮງ
ຕ້ານ (Headwinds) ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີເີ່ ປັນແຮງຍູ້ (Tailwinds) ທາງເສດຖະກິດ
ປັດໄຈຫັກ 3 ປະການທີີ່ຈະເປັນຕົວຂັບເຄີ່ອນບັນດາບູລິມະສິດຂອງການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນພາກພື້ນສາລັບ
ໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ. ປັດໄຈທີ 1 ແມ່ນ ການປະຕິວັດອດສາຫະກາຄັື້ງທີີ່ 4 (4IR) ຫ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີີ່
ນ າໄປສູ່ການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ , ການຫ ຼຸດບົດບາດຂອງຂະແໜງອດສະຫະກ າໃນການຂັບເຄີ່ອນເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ເພີີ່ມບົດບາດຂອງຂະແໜງບລິການ. ການປັບໂຄງສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງໂລກ (GVCs) ພາຍໃຕ້ "ເສດຖະກິດໃໝ່" ຈະ
ການົດຄນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍທັງໃນ ແລະ ພາຍນອກທີີ່ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ. ປັດໄຈທີ
2 ແມ່ນ ການເຂົື້າສູ່ສັງຄົມຂອງຜູ້ສູງອາຍ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊົນຊັື້ນກາງຢ່າງໄວວາທີີ່ຈະເນັື້ນການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການປະຢັດ
ແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດບົນພື້ນຖານທາງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້, ແລະ ກະຕ້ນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື້ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອປະໂພກບລິໂພກ ແລະ ການບລິການຕ່າງໆ ເຊິີ່ງລວມມີ ການປັບປງທີີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບລິການທີີ່
ຮອງຮັບ ຫ ໃຫ້ບລິການຮູບແບບໃໝ່, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການເຊີ່ອມຕໍ່ທີີ່ດີກວ່າ . ປັດໄຈທີ 3, ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງ
ການຄ້າຂອງໂລກຕາເວັນຕົກ, ຄວບຄູ່ໄປກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍ, ເຊິີ່ງຈະ
ເປັ ນ ແຮງສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ແລະ ແຮງດ ງຕ ໍ່ ກ ານຮວມກ ່ ມເສດຖະກິ ດ ຂອງພາກພ ື້ ນ . ເມ ີ່ ອເວລາຜ່ ານໄປ, ແຮງດ ງຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພາກພື້ນ ນີື້ເອງຈະສາມາດຕ້ານແຮງກົດດັນຈາກການກີດກັື້ນທາງການຄ້າ ແລະ ຂັບເຄີ່ອນຄວາມຕ້ອງການສ າລັບ
ການເຊີ່ອມຕໍ່ພາຍໃນພາກພື້ນທີີ່ຫາຍຂື້ນ.
ເສດຖະກິ ດ ຂອງບັ ນ ດາປະເທດອາຊຽນ+3 ຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ສີ ມ ຂະຫຍາຍລະບົ ບ ພ ື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງທາງກາຍະພາບ (Hard
Infrastructure) ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສະຖາບັນການຄ ້ມຄອງ (Soft Infrastructure). ສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ລວມມີ: ໂຄງ
ສ້າງທາງດ້ານກາຍະພາບເພີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ, ການສີ່ສານ ແລະ ການໃຫ້ບລິການສາທາລະນປະ
ໂພກ; ຂອບການຄ້ມຄອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດ້ານໄອທີ ແລະ
ລະບົບການເງິນທີີ່ ໝັື້ນຄົງ (ຮູບພາບ 2.2 ແລະຕາຕະລາງ 2.1). ສະຖາບັນ ທາງສັງຄົມ-ການສ ກສາ, ສາທາລະນະສກ ແລະ
ການບລິການທີີ່ພັກອາໄສສາທາລະນະ-ຮວບຮວມເອົາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດຂອງປະເທດ. ການເຊີ່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນກວມ
ເອົາທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບສາລັບການເຄີ່ອນຍ້າຍທີີ່ມິປະສິດທິພາບສູງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເຊັນ
ັ່ ດຽວກັນ
ກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານສະຖາບັນການຄ້ມຄອງເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົັ່ງ ຕໍ່ຫ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ , ການ
ບລິການ ແລະ "ສິີ່ງທີີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້" ອີ່ນໆ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ການເຊີ່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນປະກອບມີສະຖາບັນເຊັັ່ນ:
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ສປ.ຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຄ້າທີີ່ສາຄັນອີ່ນໆ;
ອົງການຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ມະຫາພາກອາຊຽນ+3 (AMRO) ແລະ ຂ ໍ້ລິເລີີ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫ າຍຝ່າຍ(CMIM), ອັນເປັນ
ຂອບວຽກໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພີ່ອຮ່ວມມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເຊີ່ອມສານໃນລະດັບພາກ
ພື້ນ.
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ຮູບພາບ 2.2.ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບແລະດ້ານສະຖາບັນຄມ
້ ຄອງແລະການເຊອ
ີ່ ມຕຂ
ໍ່ ອງພາກພນ
ື້
Hard
Infrastructure

Road, airports, Energy,
telecommunication…

Social
(education,
health) & fin/IT
infrastructure,
public services

Regional
Connectivity

Legal/regulatory
framework

Soft
Infrastructure

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພະນັກງານ AMRO.

ຕາຕະລາງ 2.1: ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທີຕ
ີ່ ອ
້ ງການຈັດຕາມບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທີຈ
ີ່ າເປັນ

ຂະແໜງ/ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ລັກສະນະທີສ
ີ່ າຄັນ
ການຜະລິດຂັື້ນສູງ: ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ການຫຼຸດປະລິມານ

ໂຮງງານການຜະລິດ, ເຂດອດສາຫະກາ, ເຄີ່ອງກາລັງໄຟຟ້າ; ກອບສາລັບການຮຽນ

ອປະກອນທີີ່ຈາເປັນ

ຮູ້ທາງດ້ານທັກສະແລະ ສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ (IPR)

ການແຈກຢາຍ ແລະ ຂົນສົັ່ງທີີ່ທັນສະໄໝ: ການແບ່ງ

ພື້ນທີີ່ສາລັບການຈັດລຽງອັດຕະໂນມັດ, ການຫ້ມຫໍ່ແລະການຈັດສົັ່ງ;ການເຊີ່ອມຕໍ່
ລະຫວ່າງບລິສັດຂົນສົັ່ງ, ຜູ້ຜະລິດ, ຮູບແບບການຂາຍແລະຜູ້ໃຫ້ບລິການລະບົບ
ການສັັ່ງຈ່າຍເງິນ

ການບລິການຂົນສົັ່ງທີີ່ຢືດຢ່ນທັນເວລາ: ລະບົບດິຈິຕອນ

ພື້ນທີສ
ີ່ າລັບຫ້ອງການ, ສະຖານທີີ່ເພີ່ອຮອງຮັບການດາເນີນງານແບບດິຈິຕອນ;ກົດ
ລະບຽບທີີ່ຮັດກມ, ແລະຄວາມອາດສາມາດດ້ານປັນຍາປະດິດ(AI)ທີີ່ເຂັື້ມແຂງ

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ການບລິການອີ່ນໆທາງອອນ

ພື້ນທີສ
ີ່ າລັບຫ້ອງການທີີ່ມີລະບົບດີຈີຕອນ ແລະ ຕິດຕັື້ງລະບົບໃຫ້ຄວາມເຢັນ; ແລະ

ລາຍ ທີີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ (Big Data): ການຕັດພໍ່ຄ້າ

ການບລິການຂົນສົັ່ງ

ຄົນກາງອອກໄປ, ລະບົບດີຈິຕອນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕ້ອນຮັບ: ປະສົບການທີີ່ການົດເອງ

ສະໜາມບິນ,ທ່າເຮອ,ຖະໜົນຫົນທາງ,ທາງລົດໄຟ,ໂຮງແຮມ,

ຮ້ານອາຫານ,

ພັດຕະຄານ,ສະຖານທີີ່ບັນເທີງຕ່າງໆ
BPO/KPO: ການໃຊ້ AI, ຈດເຊີ່ອມຕໍ່ທີີ່ສາຄັນໃນບັນດາ

ພື້ນທີີ່ສາລັບຫ້ອງການທີີ່ມີລະບົບດິຈິຕອນ;ສູນຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພາສາ;ສູນການ

ປະເທດທີີ່ຕ່າງກັນ

ຮຽນຮູ້ເນື້ອຫາລາຍວິຊາ;ອປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ການຂະຫຍາຍຕົວເມອງ+ການປ່ຽນແປງດ້ານປະຊາກອນ+ການ
ເພີມ
ີ່ ຄວາມໝັື້ນຄົງ

ລະບົບນິເວດ "ເມອງອັດສະລິຍະ (Smart City)" ສາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນລະດັບກາງສູ່

"ການເຮັດວຽກແລະ

ການຫິື້ນຢ່າງ

ສະບາຍ";ສະຖານທີີ່ສາລັບການໃຫ້ບລິການຫາຍກວ່າການຊື້ສິນຄ້າ;ສິີ່ງອານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ແລະຄວາມຮູ້ວິຊາຊີບເພີ່ອສະໜອງການດູ

ແລສຂະພາບສາລັບຜູ້ອາຍສູງ ແລະ ການບາບັດເພີ່ອສຂະພາບສາລັບຜູ້ມີຖານະດີ;
ທີີ່ພັກພາອາໄສທີີ່ຫຼູຫາ
ແຫ່ງທີີ່ມາ: ພະນັກງານ AMRO.

ການຮັບເອົາເສດຖະກິດໃໝ່ ແລະ ການບລິການ
ການປັບປງໃນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ຈະເປັນ ໂຕການົດທີີ່ສາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໃນ
ອະນາຄົດ ເມີ່ອບັນດາປະເທດໄດ້ກ້າວຂ້າມຍດທະສາດການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ "ເສດຖະກິດໃຫມ່".
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ເມ ີ່ອຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄດ້ມີວິວັດທະນາການ ຫ ການພັດທະນາ, ເຫັນວ່າຈາເປັນຈະຕ້ອງມີ ເຄ ີ່ອງມດິຈິຕອນ ແລະ ທນ
ມະນດທີີ່ມີຄວາມຊານິຊານານທາງເຕັກໂນໂລຊີ ເພີ່ອສະໜອງໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບລິການໃຫມ່, ແລະ ການຈັດສົັ່ງ
ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການເຫົັ່ານີື້ໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ ແລະ ຂະແໜງທລະກິດ (ຮູບພາບ 2.3 ແລະ 2.4).
ຮູບພາບ 2.3: ການສະແດງແຜນຜັງຂອງ“ເສດຖະກິດໃໝ່”: ການຜະລິດແລະການສົງັ່ ອອກສິນຄ້າແລະການບລິການທີມ
ີ່ ປ
ີ ະສິດທິພາບສູງຂນ
ື້
Capital
Lighter machinery

Dematerialization

Fresh consumer
experiences:

Less raw materials

Higher-technology
production plants
New, even customized
products and services
Labor

Disintermediation

Less need for “conveyor
belt” workers

Quick, traceable and
hassle-free delivery

Easy payment

Higher demand for
specialist skills
Emphasis on commercial
value of output
Disaggregation

ແຫ່ງທີີ່ມາ: ພະນັກງານ AMRO
ຫນ

ຮູບພາບ 2.4: ຕ່ອງໂສ້ມນ
ູ ຄ່າທາງດ້ານການບລິການ

ແຫ່ງທີີ່ມາ:ພະນັກງານ AMRO.

ການບລິການຈະມີລັກສະນະທີີ່ໂດດເດັັ່ນໃນເສດຖະກິດໃໝ່ ເນີ່ອງຈາກພວກມັນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫາຍຂື້ນແຕ່ສາມາຊື້ຂາຍໄດ້,
ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການເປັນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍ. ການຄ້າໃນຂະແໜງບລິການຈະ
ຕ້ ອງມີ ຊ່ ອງທາງການເຊ ີ່ ອມຕ ໍ່ ນອກເໜອຈາກແບບຂົນສົັ່ ງທາງດ້ານການຍະພາບທີີ່ ມີຢູ່ , ເນ ີ່ ອງຈາກວ່ າ ໃນການສົ ັ່ງອອກການ
ບລິການນັື້ນ-ການສະໜອງແລະການຈັດສົັ່ງການບລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີີ່ບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດກໍ່ສາມາດຈັດສົັ່ງໄດ້ໂດຍທີີ່ຜູ້ສະໜອງ
ການບລິການບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເດີນທາງອອກນອກປະເທດ. ອົງການການຄ້າໂລກ ໄດ້ການົດ 4 ຮູບແບບຂອງການການຄ້າການໃຫ້
ບ ລິການ (WTO 2015): ການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ (ເຊັັ່ນ : ບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາຕ່າງປະເທດ); ການຊົມໃຊ້ການບ ລີິ ກ ານຢູ່
ຕ່າງປະເທດ (ເຊັັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວແລະ ການເດີນທາງ, ການສກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ); ການສ້າງຕັື້ງນິຕິບກຄົນ
ພາຍໃນຕ່າງປະເທດ (ເຊັັ່ນ: ການສ້າງສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນເພີ່ອໃຫ້ການບລິການທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ຜູ້
ຢູ່ອາໄສ); ແລະ ການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງບກຄົນທີີ່ມີສີມແຮງງານ (ເຊັັ່ນ: ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດທີີ່ເດີນທາງເພີ່ອບລິການແກ່ຜູ້ຢູ່
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ອາໄສ). ຕ່ອງໂສ້ທາງດ້ານມູນຄ່າຈະພັດທະນາເມ ີ່ອຜົນຜະລິດບ ໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກ ຫ ຮວມຢູ່ກັບການໃຫ້ບ ລິການ,ເຊັັ່ນ:
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊອບແວທີີ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການໃຊ້ເຮັດວຽກ; ການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານ;
ການບລິການຊາລະເງິນທີີ່ມາພ້ອມທັງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ.
ການໃຫ້ບລິການຄິດເປັນສັດສ່ວນຫາຍກວ່າເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງທັງ GDP ແລະ ການຈ້າງງານໃນບາງປະເທດໃນພາກພື້ນນີື້ ແລະ ກາລັງ
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາ, ກ່ມປະເທດ+3, ໄດ້ແກ່ ຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ສິງກະໂປ (ຮູບພາບ 2.5
ແລະ 2.6)7. ສາຂາຍ່ອຍຫາຍແຫ່ງໃນການໃຫ້ບລິການແບບໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ທັກສະລະດັບສູງເພີ່ອຮັກສານະວັດກາ ແລະ ຮັກສາ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ , ດັັ່ງນັື້ນ ຈີ່ງບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີີ່ເສດຖະກິດທີີ່ມີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີີ່ເຂັື້ມແຂງ
ສາມາດມີຂະແໜງບລິການຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ (ຮູບພາບ 2.7).
ຮູບພາບ 2.5: ສ່ວນແບ່ງຂອງການບລະການໃນ GDP

ຮູບພາບ 2.6: ການວ່າຈ້າງງານໃນຂະແໜງບລິການ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ທະນາຄານໂລກ.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນການວ່າຈ້າງງານ ແຕ່ປີ 1991. ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຍີີ່ປ່ນຮອດປີ 2016

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ທະນາຄານໂລກ.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຍີີ່ປ່ນ ໃນປີ 2016.

ຮູບພາບ 2.7: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາຂະແໜງບລິການ ແລະ ຕົນ
ື້ ທນມະນດ, 2017
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເວທີເສດຖະກິດໂລກ

7

ພ້ອມກັນນັື້ນ, ສ່ວນແບ່ງຂອງການໃຫ້ບລິການໃນເສດຖະກິດໃຫມ່ອາດຈະເພີີ່ມຂື້ນເມີ່ອມາດຕະການວັດແທກ ແລະ ວິທີການທາງສະຖິຕິຂອງ GDP ແລະການຄ້າ-ເໝາະສົມທີີ່ສດເພີ່ອອະທິບາຍ

ສິນຄ້າທີີ່ຜະລິດ ແລະ ຂົນສົັ່ງ-ໄດ້ຮັບການປັບປງເພີ່ອສະທ້ອນມູນຄ່າເພີື້ມພາຍໃຕ້ເສດຖະກິດໃຫມ່.
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ບັນດາບລິການຂອງເສດຖະກິດໃຫມ່ຈະຕ້ອງມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສະຖາບັນຄ້ມຄອງທີີ່ເປັນລະບົບສູງ ແລະ ມີການເຊີ່ອມຕໍ່
ຂ້າມປະເທດ. ກອບການຄ້ມຄອງ ແລະ ນິຕິກາທີີ່ເຂັື້ມແຂງ, ແລະ ລະບົບການຊາລະເງິນທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດ-ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ.ຈະຕ້ອງມີການກວດສອບທີີ່ຮັດກ ມຂື້ນກ່ຽວກັນ ສິດທິໃນຊັບ ສິນ
ທາງປັນຍາ (IPR), ການປົກປ້ອງທາງລະບຽບກົດໝາຍຂອງສິດທິນັກລົງທນ ແລະ ເຈົື້າຂອງທລະກິດ, ມາດຕະຖານການບລິການ
ແບບມອາຊີບ, ສັນຍາ ຫ ລະບຽບການຈ່າຍເງິນ ແລະ ການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ສັນຍາການຄ້າເສລີ, ສົນທິສັນຍາການ
ລົງທນ ແລະ ການຍອມຮັບຮ່ວມກັນ (MRAs) ຈະຕ້ອງຖກແກ້ໄຂເພີ່ອຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ທາງມູນຄ່າຂ້າມປະເທດ ແລະ ອານວຍ
ຄວາມສະດວກການໄຫວຽນຂອງ FDIs ທີີ່ມີຄນະພາບ, ບກຄະລາກອນທີີ່ມີທັກສະ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດການ. ຕົວຢ່າງ
ກອບຂອງໂຄງການ IPR ທີ ີ່ ເຂັ ື້ ມແຂງ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມສ າຄັ ນ ສ າລັ ບ ອ ດສາຫະກ າທີ ີ່ ມີ ລ ິ ຂະສິ ດ (WIPO 2014)8. ອີ ງ ຕາມ
WIPO (2014), ການບລິການໃໝ່ເຫົັ່ານີື້ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 9.9% ຂອງ GDP ແລະ 6.2% ຂອງການຈ້າງງານໃນ ສ.ເກົາຫີ,
ຕາມມາດ້ວຍ ສປ.ຈີນ (6.4% ຂອງ GDPແລະ 6.5% ຂອງການຈ້າງງານ), ສິງກະໂປ (6.2% ຂອງ GDPແລະ 6.2%ຂອງ
ການຈ້າງງານ), ແລະ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 4.1% ຕໍ່ກັບGDP ແລະ 5.7% ຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກໃນ ບຣໄຼູ ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາ
ເລເຊຍ, ຟີລິບປິນແລະໄທ.
ຂະແໜງການບລິການໃນເສດຖະກິດໃໝ່ ລວມທັງການບລິການແບບດັັ່ງເດີມ ແລະ ການບລິການທີີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແບບ
ໃໝ່. ບັນດາຕົວຢ່າງ ໄດ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ (ເຊິີ່ງຢູ່ລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຄັື້ງໃຫຍ່), ເຊັນ
ັ່ ດຽວກັບ ການບລິການໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມ
ຍນຍົງແລະເຕີບໂຕພາຍໃຕ້ເສດຖະກິດດິຈິຕອລເຊັັ່ນ: ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ ແລະການວ່າຈ້າງຜູ້ອີ່ນໃຫ້ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນ ຫ
ຂະບວນການທາງທລະກິດທົດແທນ (BPO).
ການເຕີບໂຕແບບທະວີຄູນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ການທ່ອງທ່ຽວແບບປົກກະຕິແລະການທ່ອງທ່ຽວ 2.0) ຈະຊ່ວຍໃນ
ການຂັບເຄີ່ອນຄວາມຕ້ອງການສາລັບການເຊີ່ອມຕໍ່ ທາງກາຍະພາບ (ດ້ານຄົມມະນາຄົມ) ແລະ ການບລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ເປົັ້າຫມາຍແມ່ນເພ ີ່ອ ເຮັດ ໃຫ້ການເດີນທາງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຍົກລະດັບ ປະສົບການຂອງຜູ້
ບ ລິໂພກ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວຍັງເຮັດ ໃຫ້ມີສາຍກ່ຽວພັນທາງມູນຄ່າ ຂ້າມສາຍແດນ, ເຊັັ່ນ : ຜູ້ບ ລິໂພກທີີ່ຢູ່ໃນ
ສິງກະໂປສາມາດຊື້ປີັ້ຍົນ ແລະ ຈອງໂຮງແຮມໂດຍນາໃຊ້ເວບໄຊທ໌ຂອງຈີນເພີ່ອໃຊ້ບລິການສາຍການບິນຂອງຍີີ່ປ່ນໄປທ່ອງ
ທ່ຽວໃນປະເທດໄທ, ໃນຂະນະທີີ່ລາວພັກຢູ່ໂຮງແຮມທີີ່ຄົນ ອາເມລິກາເປັນເຈົື້າຂອງແຕ່ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າແລະບ ລິການຈາກ ສ.
ເກົາຫີ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. ໃນທີີ່ນີື້, ບ ໍ່ມີບ ລິສັດ (ກ ່ມສະເພາະ) ດຽວທີີ່ເປັນ "ເຈົື້າຂອງ" ຫ ຄອບຄອງ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງໝົດ; ແຕ່ປັດໄຈທີີ່ສາຄັນທີີ່ສດຂອງຄວາມສາເລັດຄການເຊີ່ອມຕໍ່ພາຍໃນພາກພື້ນໃນໂລກຄວາມເປັນ
ຈິງ ແລະໂລກດິຈິຕອນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກອດສາຫະກາການຜະລິດ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ
ຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ການຂົນສົັ່ງທາງອາກາດແລະ ທາງບົກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ລະບົບການຈ່າຍເງິນທີີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ;
ລະບົບການຄ້າທີີ່ ມີອິດສະຫ ະ (ກວ່າເກົັ່າ) ທີີ່ສາມາດສະໜອງການໃຫ້ບ ລິກ ານຜ່ ານຫ າຍວິ ທີແຕກຕ່ າງກັນ ລວມທັງການ
ສ້າງຕັື້ງນິຕິບກຄົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງບກທີີ່ມີສີມແຮງງານ.

ອີງຕາມ WIPO, ອດສາຫະກາທີີ່ມີລິຂະສິດ ໄດ້ແກ່ຊອບແວແລະຖານຂໍ້ມູນ, ຫນັງສພິມແລະ ເອກະສານ, ດົນຕີ, ຜະລິດຕະພັນໜັງ, Opera, ພາບເຄີ່ອນໄຫວ, ວິທະຍແລະໂທລະພາບ, ການຖ່າຍ

8

ພາບ, ພາບແລະກາຟິກ, ບລິການໂຄສະນາ, ແລະ ການເກັບກາສັງຄົມທີີ່ມີລິຂະສິດ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີີ່ສາຄັນໃນການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກພື້ນແລະໃນໂລກ. ປະຈບັນ, ສປ.
ຈີນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ສູງທີີ່ສດຂອງໂລກ, ເຊິີ່ງມີການໃຊ້ຈ່າຍຫາຍກວ່າ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ
ເຢຍລະມັນຮວມກັນ (ຮູບພາບ 2.9). ຈານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນທີີ່ເດີນທາງເຂົື້າບັນດາປະເທດອາຊຽນເພີີ່ມຂື້ນປະມານ
5 ເທົັ່າໃນໄລຍະ 10 ປີທີີ່ຜ່ານມາ, ຈາກ 8.3 ລ້ານຄົນໃນປີ 2008 ຫາ 44.8 ລ້ານຄົນໃນປີ 2017 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມ
ຂື້ນອີກ 2.3 ເທົັ່າໃນປີ 2035 (Poonpatpibul ແລະ ທ່ານອີ່ນໆ 2018). ເຊັັ່ນດຽວກັນ, ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ກໍ່ແມ່ນ
ຫນີ່ງໃນບັນດາກ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມາທ່ຽວບັນດາປະເທດອາຊຽນ (ຮູບພາບ 2.8) ແລະ ຄາດວ່າຈະມີີ່ທ່າອ່ຽງສບຕໍ່ ເພີີ່ມຂື້ນ
ໃນປີທີີ່ຈະມາເຖິງ . ອັນ ທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນ , ການທ່ອງທ່ຽວຕ່ າງປະເທດຂອງຄົນໃນອາຊຽນກ ໄດ້ ເພີີ່ ມຂ ື້ນຢ່ າງໄວວາ (ຮູບ ພາບ
2.10), ເຊິີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ປະຊາກອນຊົນຊັື້ນກາງໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາໃນພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການເດີນທາງທາງອາກາດ.
ຮູບພາບ 2.8: ການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມາຍັງອາຊຽນອີງຕາມກມ
່
ປະເທດ

ຮູບພາບ 2.9: ກມ
່ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີໃີ່ ຊ້ຈາ່ ຍສູງທີສ
ີ່ ດຂອງໂລກ
France

People in Million
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
-

China
Japan
Germany
United States

Korea
UK
France

UK

Germany

United States

China
0

2000

2005

2010

2015

50

100

150

200

300

USD Billion

2017

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການການທ່ອງທ່ຽວໂລກແຫ່ງສະຫະປາຊາຊາດ.

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດບຣູໄນຮອດປີ 2016. ຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເດີນທາງມາ
ປະເທດມາເລເຊຍປະກອບມີຮົງກົງ.

ຮູບພາບ 2.10: ການທ່ອງທ່ຽວຂາອອກກມ
່ ປະເທດອາຊຽນ
People in Million
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ; ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ; ປືັ້ມລາຍງານປະຈາປີຂອງສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ; ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຈານວນການເດີນທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີີ່ກວມເອົາ ກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ສິງກະໂປ ເທົັ່ານັື້ນ. ຂໍ້ມູນທີີ່ກ່ຽວກັ ບຈານວນຖ້ຽວບິນ ສາ
ລັບ ບຣູໄນ (2010), ແລະ ຟີລິບປິນ (2010 ແລະ 2017) ທີີ່ໄດ້ຖກຄາດການ.

60

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ເສດຖະກິດກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ກາລັງຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຄົມນະຄົມຂົນສົັ່ງ ໄດ້ແກ່ ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮອ, ທາງ
ຫວງ ແລະ ທາງລົດໄຟ ເພ ີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂົື້າເຖິງສະຖານທີີ່ຂອງແຕ່ລະບ່ອນ, ແຕ່ກຍັງມີ
ບັນຫາຄົງຄ້າງຢູ່. ໃນຫາຍໆພາກຂອງພາກພື້ນ , ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການປັບປງຄວາມອາດສາມາດຂ ື້ນ .
ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ, ຂໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ສະໜາມບິນຢູ່ໃນຕົວເມອງທີີ່ສາຄັນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບ
ໂຕຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດທີີ່ອາດສາມາດຫຼຸດລົງຫາກຄວາມສາມາດຂອງສະໜາມບິນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການ
ໃຫ້ບລິການບໍ່ມີການປັບປງ. ອິນໂດເນເຊຍ ມີໂຄງການທີີ່ຈະພັດທະນາສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວຫາຍຂື້ນ ໃຫ້ຄກັນກັບບາຫີ (Bali),
ແລະ ພັດທະນາການຂົນສົັ່ງທາງທະເລ ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ບັນດາເກາະທັງຫມົດ. ກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ມີແຜນທີີ່
ຈະກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທາງດ່ວນເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ບັນດາຕົວ
ເມອງໃຫຍ່. ໃນນີື້, ສິງກະໂປ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີີ່ມີເອກະລັກໃນກ່ມບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເຊິີ່ງມີອັດຕາການນາໃຊ້ສະໜາມ
ບິນທີີ່ສະດວກສະບາຍ (ຕາຕະລາງ 2.2), ແຕ່ກຍ
ໍ່ ັງໄດ້ມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການສ້າງອາຄານຜູ້ໂດຍສານທີ 5 (Terminal
5) ຢູ່ທີີ່ ສະຫນາມບິນ Changi (Changi Airport), ເຊິີ່ງຈະສາມາດຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນສອງເທົັ່າຂອງປະຈບັນ.
ຮູບພາບ 2.11: ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນທີໜ
ີ່ ມ
່ ນ້ອຍທີມ
ີ່ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ
ແບບເຄິງີ່ ທົວ ຫ ແບບດ້ວຍໂຕເອງ

ຕາຕະລາງ 2.2: ບັນດາສະໜາມບິນໃນກມ
່ ປະເທດອາຊຽນທີໃີ່ ຫ້ບລິການ
ເກີນຄວາມອາດສາມາດ
Passengers 2017
Airport
Changi
Kuala Lumpur
Soekarno-Hatta
Suvarnabhumi
Don Mueng
Ninoy Aquino
Tan Son Nhat
Noi Bai

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Maybank Kim Eng (2019); ແລະສະຖາບັນMcKinsey ສາກົນ

City
Singapore
Kuala Lumpur
Jakarta
Bangkok
Bangkok
Manila
Ho Chi Minh
Hanoi

Actual
(million)
62.2
58.6
63.0
62.8
40.6
42.0
35.9
23.1

Capacity
Utilization
(million)
(%)
85.0
73.0
70.0
84.0
60.0
105.0
45.0
140.0
30.0
135.0
31.0
136.0
25.0
144.0
25.0
92.0

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Maybank Kim Eng (2019);
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນສະໜາມບິນສວັນນະພມແລະສະໜາມບິນດອນເມອງປີ2018.

ການເຕີບໂຕໃນຂະແໜງອດສາຫະກາການທ່ອງທ່ຽວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຫາຍກວ່າການປັບປງໃນການເຊີ່ອມຕໍ່ທາງ
ກາຍະພາບ. ສ່ວນແບ່ງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ສປ.ຈີນ ທີີ່ເດີນທາງເປັນກ ່ມທ່ອງທ່ຽວຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຼຸດລົງ ເນ ີ່ອງຈາກຄົນລ ້ນໃໝ່ທີີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີກາຍເປັນ “ນັກທ່ອງທ່ຽວອິດສະຫະ” ຄ ເລອກໃຊ້ຄູ່ມນາທາງດ້ວຍຕົນເອງ, ວາງແຜນການເດີນທາງ
ດ້ວຍຕົນເອງ (ຮູບພາບ 2.11). "ການທ່ອງທ່ຽວໃນເສດຖະກິດ ຍກໃໝ່" ຈະຂາຍແຍກ, ການົດຄ່າ ແລະ ປັບແຕ່ງຕ່ອງໂສ້ອປະ
ທານທີີ່ເປັນມູນຄ່າເພີ່ອຫັນປ່ຽນຈາກຮູບແບບທີີ່ມີ ບລິສັດເປັນສູນກາງ ໃນການວາງແຜນຈດໝາຍປາຍທາງ, ແຜນທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ໂຮງແຮມເປັນຮບແບບ ການເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກເປັນຕົວຂັບເຄີ່ອນ ເພີ່ອສ້າງໂຄງສ້າງທາງລາຄາທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ແລະ ປັບປງໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະສົບການ (Laesser ແລະ Jger 2019). ເຄີ່ອງມທາງການຕະຫາດແບບດັັ່ງເດີມຈະຖກ
ແທນທີ ີ່ ດ ້ ວ ຍການບ ລິ ການທີີ່ ແນໃສ່ ພ ື້ ນຖານ ແລະ ຕ າແໜ່ ງ ໜ້ າທີ ີ່ ຂອງຜູ ້ ບ ລິ ກ ໂພກເປັ ນຫ ັ ກ . ພ້ ອມກັ ນ ນັ ື້ ນ , ອ ດສາຫະກ າ
ການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຈະສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕການບລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັັ່ນ : ການບັນເທີງ, ສາທາລະນະສກ ແລະ ການບລິການ
ທາງການແພດ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ເຕັກໂນໂລຊີກາລັງເຮັດໃຫ້ການບລິການໃນຮູບແບບ BPO ສາມາດຊື້-ຂາຍ ຫ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍຂື້ນ, ແລະ ເພີີ່ມທ່າແຮງ
ໃນຂີດ ຄວາມສາມາດການຜະລິດຫ າຍຂ ື້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ການປະຕິວັດທາງຂ ໍ້ມູນຂ່າວາສານ, ການສ ີ່ສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
(ICT) ໃນສອງສາມທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ອດສາຫະກາການໃຫ້ບລິການແບບ BPO ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີການ
ເຕີບໂຕຂື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ , ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສ ີ່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົ ມກໍ່ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ໂດຍການບ ລິການ
ດັ ັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ມ ີ ກ ານສະໜອງໃຫ້ ດ ້ ວ ຍລາຄາທີ ີ່ ຖ ກຈາກປະເທດຕ່ າ ງໆທີ ີ່ ມ ີ ຄ ່ າ ແຮງງານຕ ່ າ , ເຊິີ່ ງ ເປັ ນ ປະໂຫຍດຕ ໍ່ ກ ັ ບ ປະເທດ
ເສດຖະກິດໃໝ່ ແລະ ປະເທດທີີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ ດ້ວຍກາລັງແຮງຂອງທັກສະທີີ່ຕ້ອງການ. ບັນດາການໃຫ້ບລິການໃນສູນ
ບ ລິການ (Call Center), ການບັນຊີ ແລະ ປະເພດຂອງການບ ລິກ ານທີີ່ ເຮັດເປັນ ອາຊີບ ອ ີ່ນໆ, ເຊີີ່ງກ່ອນໜ້ານີື້ສາມາດໃຫ້
ບລິການພາຍໃນປະເທດເທົັ່ານັື້ນ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານລາຄາ ຫ ເພາະການຕິດຕໍ່ແບບຊ່ອງໜ້າເປັນເລີ່ອງທີີ່ສາຄັນ, ແຕ່ຕອນນີື້
ແມ່ນສາມາດໃຫ້ບລິການຂ້າມປະເທດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດເພີີ່ມຂື້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຟີລິບປິນໄດ້ຮັບ
ປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫວງຈາກການປະຕິວັດ ICT ດ້ວຍການໃຫ້ບລິການໃນປະຈບັນຄິດເປັນສັດສ່ວນປະມານ 40% ຂອງການສົັ່ງ
ອອກສິນຄ້າທັງໝົດ (ຄກັບອິນເດຍ) ທີີ່ໄດ້ແຮງຂັບເຄ ີ່ອນໂດຍຂະແໜງການ BPO. ສາລັບຂະແໜງການ BPO ໄດ້ຈ້າງແຮງ
ງານຫາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໂດຍມີຄ່າແຮງສູງກວ່າຄ່າແຮງງານໃນປະເທດສະເລ່ຍປະມານ 3-5 ເທີ່ອ; ໃນທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາມັນ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຈາກບັນດາສູນບລິການໄປສູ່ໜ້າທີຕ່າງໆທີມ
ີ່ ີຂອບເຂດກວ້າງກວ່າເກົັ່າ ແລະ ການບລິການອີ່ນໆທີີ່ມີຄວາມ
ສັບສົນຫາຍກວ່າເກົັ່າ.
ຂະແໜງທ ລະກິດການໃຫ້ບ ລິການເຊັັ່ນ BPO ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ມີສິີ່ງກິດກັື້ນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ພ້ອມນັື້ນກ ໍ່ໄດ້ເພີີ່ ມໂອກາດ
ຕ່າງໆເຊັັ່ນດຽວກັນ , ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຈະຕ້ອງການບກຄະລາກອນທີີ່ມີທັກສະໃໝ່ໆເພີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບລິການ VA ທີີ່ສູງ
ຂນ
ື້ ກໍ່ຕາມ. ໃນຂະນະທີີ່ຂະແໜງການ BPO ຍັງເຕີບໂຕຂ້ອນຂ້າງດີໃນ ຟີລິບປິນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍໃນຂອບເຂດທາງ
ດ້ານຄວາມຮູ້ປະສົບການ, ພ້ອມກັບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ກ າລັງກັດເຊາະດ້ານລັກສະນະຂອງແຜນງານທີີ່ສະເໜີມູນຄ່າ ໃນປະຈ ບັ ນ .
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບລິການຂອງການຈ້າງບກຄົນພາຍນອກ (Outsourcing) ຄາດວ່າຈະໃຊ້ບັນດາການປະດິດສ້າງຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃ
ໝ່ ເພີ່ອແກ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດຢ່າມີປະສິດທິພາບ, ປັບປງຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການ ແລະ
ຄ ້ ມຄອງການປ່ ຽນແປງຄວາມສາມາດໃນຂະນະການຈັ ດ ການຕົ ື້ ນ ທ ນການດ າເນີ ນ ງານດ້ ວ ຍການເນັ ື້ ນ ທີ ີ່ ຂະບວນການແບບ
ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບັນດາເຄີ່ອງມການຈັດການທາງສັງຄົມ. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ໄດ້ປະກົດໂຕ ແລະ ລົບລ້າງວຽກງານສູນບລິການ
ຈານວນຫາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຮບແບບການບລິການອີ່ນໆ. ປັນຍາປະດິດ (Artificial intelligence (AI)) ເຮັດໃຫ້ຊອບແວ ຫ
ຫ່ນຍົນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໄວກວ່າເກົັ່າ, ເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ, ແລະ ຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີຄນນະພາບສູງ .
ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ດ ັ ັ່ ງ ກ່ າ ວນີ ື້ ສ າມາດໃຊ້ ງ ານໄດ້ ແລະ ສ້ າ ງແຮງຈູ ງ ໃຈໃຫ້ ບ ັ ນ ດາບ ລິ ສ ັ ດ ເພ ີ່ ອ ປ່ ຽ ນຄວາມຄິ ດ ຈາກຕົ ວ ແບບ
Outsourcing, ແລະ ນາວິທີການເຫົັ່ານີື້ກັບມານາໃຊ້ຢູ່ບລິສັດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຄ້ມລາຄາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຄົງມີບັນດາ
ໂອກາດໃໝ່ໆທີີ່ເກີດຂື້ນຈາກການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງໄວວາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປະກົດຕົວຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຊີລະບົບ
ເກັ ບ ກ າຂ ໍ້ ມ ູ ນ ( Cloud) ເຊິີ່ ງ ສະໜ ັ ບ ສະໜູ ນ ຂະບວນການທ ລະກິ ດ ເປັ ນ ບ ລິ ກ ານ ( Business Process as a
Service(BPaaS)) ແມ່ນໂອກາດຂອງການການເຕີບໂຕ, ເປີດຕະຫາດທລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (ເນີ່ອງຈາກ
ສາມາດໃຊ້ແນວທາງທີີ່ປັບໂຕໃຫ້ເໝາະສົມຍິີ່ງຂື້ນໃນການຊື້ຂາຍບລິການຂະແໜງ BPO, ດ້ວຍການຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີີ່).
ນອກຈາກນັື້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບລິການ BPO ສະເໜີບັນດາການບລິການໃຫມ່ໆ ເພີ່ອປ້ອງກັນການລົື້ມລະລາຍ
ຂອງທລະກິດທີີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ.
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ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ (E-commerce) ເປັນຕົວຢ່າງອີກອັນໜີ່ງຂອງຄວາມຊານິຊານານໃນບັນດາການບລິການທີນ
ີ່ າໄປສູ່
"ຜະລິດຕະພັນ" VA ທີີ່ສູງຂື້ນ. ສູນກາງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງ E-commerce ສາມາດສ້າງກອບແນວຄວາມຄິດ ກໍ່ຄຜູ້ໃຫ້
ບລິການທາງດ້ານແຜນການທີີ່ເຊີ່ອມໂຍງກັບຕ່ອງໂສ່ທາງດ້ານມູນຄ່າຫາຍຢ່າງ: ຜູສ
້ ະໜອງສິນຄ້າ, ຜູຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ, ຜູຈ
້ າໜ່າຍ, ຜູ້
ຂົນສົັ່ງ, ຜູຂ
້ າຍຍ່ອຍ ແລະ ລູກຄ້າ "ຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍ". ຄວາມສາເລັດຂອງແຜນການທາງດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແມ່ນ
ຂື້ນຢູ່ກັບການມີຈດກ່ຽວພັນທີີ່ມປ
ີ ະສິດຕິພາບ (ບໍ່ມີການເຊີ່ອມໂຍງ) ພ້ອມກັບແຕ່ລະກ່ມຂອງບັນດາຜູ້ຖສິດຜົນປະໂຫຍດ, ເພີ່ອ
ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດຕົື້ນທນທາງທລະກິດ

ແລະ

ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໃນລາຄາທີີ່ຕ່າກວ່າຕະຫາດທີີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກສາມາດເຊີ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງການບລິການ ແລະ ຜູ້ຜະລິດໂດຍຕົງຫາຍຂື້ນ; ເຮັດ
ໃຫ້ຮ້ານຄ້າຜູ້ຂາຍຍ່ອຍສາມາດວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຮ້ານຄ້າ ແລະ ສາມາດດັດແກ້ລາຄາແບບຫາກຫາຍ;
ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ບລິໂພກສາມາດຊອກຫາຜະລິດຕະພັນ ຫ ການບລິການໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາໃນຂອບເຂດທີີ່ກວ້າງ
ຂື້ນ, ແລະ ໃນລາຄາທີີ່ພວກເຂົາພໃຈ. ອົງປະກອບສາຄັນຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກທີີ່ປະສົບຜົນສາເລັດ ເກອບ
ວ່າແນ່ນອນຈະຕ້ອງມີ AI ແລະ ລະບົບດີຈິຕອນທີີ່ໄວ, ເຊີ່ອຖໄດ້, ແລະ ໃຊ້ວຽກງານໄດ້; ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພີ່ອປະມວນຜົນ ແລະ
ເຜີຍແຜຂໍ້ມູນຈານວນທີີ່ຫວງຫາຍ; ການກວດສອບ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີີ່ເຂັື້ມແຂງສາລັບ IPR ແລະ ການຄມ
້ ຄອງຜູ້
ບລິໂພກ; ແລະ ບກຄົນທີີ່ມີຄວາມຊານິຊານານສູງເພີ່ອສາມາດນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້.
ການຄ້າແບບ E-commerce ໃນສາກົນ ແມ່ນເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງຫວງຫາຍໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ. ມັນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມ
ຂື້ນຈາກ 495 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2005 ມາເປັນ 1.915 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2016, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ
McKinsey Global Institute (MGI 2017). ພາຍໃນກມ
່ ອາຊຽນ+3, ການຄ້າແບບ E-commerce ແມ່ນມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຄກັບວ່າເປັນມາດຕະຖານການການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ. ສປ.ຈີນ ໄດ້ກ້າວກະໂດດເປັນຜູ້ນາຂອງໂລກໃນການຄ້າ
ແບບ E-commerce ແລະ ການຊາລະຜ່ານມຖເໜອເສດຖະກິດອີ່ນໆ, ເຊິີ່ງກວມເອົາ 42.4% ຂອງການຄ້າແບບ Ecommerce ໃນໂລກໃນປີ 2016 ຈາກ 0.6% ໃນປີ 2005. ມູນຄ່ຂອງການຊາລະຜ່ານມຖ ຢູ່ທີີ່ 790 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນ
ປີ 2016 ເຊິີ່ງສູງກວ່າມູນຄ່າຂອງການຊາລະຜ່ານມຖ ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ 11 ເທົັ່າ (MGI 2017). ສິງກະໂປ ສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບຈາກການຄ້າແບບ E-commerceໄດ້ 4.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018, ຈາກ 3.0 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີກ່ອນນີື້ ແລະ
ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂື້ນເຖິງ 8.5 ຕື້ໂດລາໃນປີ 20239.
ການທ່ ອງທ່ ຽວ, BPO, ການຄ້ າແບບ E-commerce ແລະ ຂະແໜງການບ ລິກ ານຮູ ບ ແບບໃໝ່ ອ ີ່ນໆ ຫ ບັ ນ ດາການ
ບລິການທີີ່ໄດ້ປັບໂຄງສ້າງຈະໄດ້ການົດບັນທັດຖານໃໝ່ສາລັບລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນຕົື້ນທນມະນດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່
ສະເໜອນຈິງ "Virtual Conntectivity". ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຈະຕ້ອງມີການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດເພີ່ອໃຫ້ ເຖິງ
ບັນທັດຖານໃຫມ່ເຫົັ່ານີື້ຫ ຫາຍກວ່າເກົັ່າ , ຫາກພວກເຂົາຕ້ອງການຈະໃຊ້ໂອກາດນີື້ເພີ່ອໃຫ້ການບ ລິການເປັນໂຕຂັບເຄ ີ່ ອນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີີ່ສູງກວ່າເກົັ່າ. ຈາກປະສົບການຂອງຟີລິບປິນຕໍ່ກັບ BPO ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຕັກໂນໂລ
ຊີສາມາດລົບລ້າງບັນດາການບລິການທີີ່ມີຢູ່ຂອງປະເທດໄດ້. ແຕ່ວ່າມັນກຍ
ໍ່ ັງສາມາດສະເໜີຊ່ອງທາງໃໝ່ສາລັບການບລິການ
VA ທີີ່ສູງກວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ເໝາະສົມຂອງຕົື້ນທນມະນດ (AMRO 2018a). ບັນດາການໃຫ້ບລິການແບບ
BPO ໃນຟີລິບປິນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສູງ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາຈາກບັນດາສູນບລິການແບບທາມະດາ
ແຫ່ງຂໍ້ມູນຈາກ Statista (https://www.statista.com/outlook/243/124/ecommerce/singapore).
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ຈົນເຖິງການໃຫ້ບລິການດ້ານການວິເຄາະຕ່າງໆສາລັບສາຂາວິຊາລັງສີວິທະຍາ (Radiology) ແລະ ການບັນຊີ, ການຜະລິດ
ວິ ດ ີ ໂ ອ ແລະ ການໃຫ້ ບ ລິ ກ ານຂໍ້ ມ ູ ນ ຂ່ າ ວສານຫ າຍຮູ ບ ແບບ (Multimedia Services), ແລະ ເກມອອນລາຍ ແລະ
ບລິການໃນຮູບແບບອີ່ນໆ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາຕົວເມອງ, ການເຕີບໂຕຂອງຈານວນປະຊາກອນສູງອາຍ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈທາງດ້ານສັງຄົມຈະ
ຮຽກຮ້ອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການບລິການທີີ່ກວ້າງ ແລະ ຊັບຊ້ອນຫາຍຂື້ນ, ພ້ອມທັງອະສັງຫາລິມະຊັບທີີ່ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍສູງ. ໃນນີ,ື້ ມີການຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2035 ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຈະອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມອງປະມານ
69%, ເພີີ່ມຂື້ນຈາກ 60.4% ໃນປີ 2015 (ຮູບພາບ 2.13); ສະເພາະແຕ່ຈານວນປະຊາກອນໃນຕົວເມອງຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນປີ
2035 ຈະມີ 63.9% ຂອງພາກພື້ນທີີ່ທັງໝົດ (ຮູບພາບ 2.12).
ຮູບພາບ 2.13: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເມອງ-ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ປະຊາກອນທີອ
ີ່ າໄສຢູ່ໃນເຂດຊານເມອງ

ຮູບພາບ 2.12: ອາຊຽນ+3:ປະຊາກອນຕົວເມອງ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານໂອກາດຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງໂລກ, ສປຊ
ໝາຍເຫດ: ປີ 2035 ໝາຍເຖິງການຄາດການ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານໂອກາດຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງໂລກ, ສປຊ
ໝາຍເຫດ: ປີ 2035 ໝາຍເຖິງການຄາດການ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມອງໄດ້ບົັ່ງບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງໃນການລົງທນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງລະດັບພື້ນຖານ. ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ທີີ່ພັກອາໄສ, ທໍ່ນ້າເສຍ, ການລະບາຍນ້າ, ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຂົນສົັ່ງທາງ
ລົດໄຟ, ທາງຫລວງ, ແລະອີ່ ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວເມ ອງໃນອາຊີ ຈະມາພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງປະຊາກອນຊົື້ນຊັື້ນກາງ ແລະ ຄວາມຮັັ່ງມີທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ. ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊົື້ນຊັື້ນກາງໃນອາຊີປາຊີຟິກຈະສູງກວ່າ
ອາເມລິກາເໜ ອ ແລະ ເອີຣົບໂຮມກັນພາຍໃນປີ 2030 (ຮູບພາບ 2.14). ເປັນທີີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ , ອາຊີຕາເວັນອອກແມ່ນ
ຕະຫາດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສດໃນໂລກສາລັບຕະຫາດລົດໃຫຍ່, ໂທລະສັບມຖ ແລະ ສິນຄ້າອປະໂພກບລິໂພກອີ່ນໆ, ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຫຼູ
ຫາ, ເຫາົື້ ແລະ ວາຍທີມ
ີ່ ີລາຄາແພງ. ຜູ້ບລິໂພກຈະເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບ ລິການທີີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ: ຈາກອາຫານໄປສູ່ປະສົບການຮັບ ປະທານອາຫານ, ຈາກການປິີ່ນປົວສ ຂະພາບທີີ່ຈ າເປັ ນ ໄປສູ່
ການບາບັດເພີ່ອມີສຂະພາບທີີ່ດີ ແລະ ຈາກການເລອກຊື້ສິນຄ້າອປະໂພກບລິໂພກທີີ່ ຮ້ານຄ້າທົັ່ວໄປ ໄປສູ່ການຊື້ເຄີ່ອງຫນ
ິື້ ທີີ່ຫຼູ
ຫ າຈາກການຄ້າທາງເອເລັກ ໂຕນິກ. ພວກເຂົາຈະຄົື້ນຫາປະສົບການໂດຍການສ ກສາຊ ີ່ ຂອງຍີີ່ ຫໍ້ສິນຄ້ າ, ຈາກພາກພ ື້ນ ຫ
ບ່ອນອີ່ນໆ ແລະ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການໃຫ້ບລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທີີ່ໄດ້ການົດ ບໍ່ວ່າສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ຈະຢູ່ໃສກໍ່
ຕາມ.
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ຮູບພາບ 2.14: ປະຊາກອນຊົນຊັນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ທ່ານ Kharas (2017).
ໝາຍເຫດ: ປີ 2030 ໝາຍເຖິງການຄາດການ

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານກາຍຍະພາບ ແລະ ທາງສັງຄົມໃນກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນທາງ
ໂຄງສ້າງປະຊາກອນໃຫມ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານແຮງບັນດານໃຈຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ ທລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ປະເພດຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບຈະປ່ຽນຈາກການອາໄສໂດຍໃຊ້ສອຍປະໂຫຍດຈາກສະຖານທີີ່
ພື້ນຖານ (ທີີ່ພັກອາໄສພື້ນຖານ, ລະບົບສາທາລະນປະໂພກ, ສາທາລະນະສກ ແລະ ການສກສາແບບມາດຕະຖານ) ໄປ
ສູ່ການອາໄສໃນຕກອາຄານທີີ່ພັກອາໄສທີີ່ທັນສະໄໝ (ມີພື້ນທີີ່ສີຂຽວ, ເໝາະສົມກັບຜູ້ອາຍສູງ, ພຽບພ້ອມທາງດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ມີການເຊີ່ອມຕໍ່ທົັ່ວໂລກ), ແລະ ຈາກບັນດາກ່ມເຂດທີີ່ຢູ່ອາໄສທີີ່ຄກັນ ໄປສູ່ທີີ່ຢູ່ທີີ່ມີລັກສະນະ
ຄນສົມບັດທີີ່ການົດເອງໂດຍສະຖາປັດຕະຍາກາ ແລະ ວິສະວະກາທີີ່ບໍ່ຊ້າກັນ (ຮູບພາບ 2.15).
ຮູບພາບ 2.15: ການເພີມ
ີ່ ຂນ
ື້ ຂອງຊົນຊັນ
ື້ ກາງ ແລະ ຄວາມຮັງັ່ ມີ: ປະເພດຄວາມຕ້ອງການທາງອະສັງຫາລິມະຊັບ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: PwC (2013); ແລະ ພະນັກງານ AMRO.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຊີ່ອມສານໃນພາກພື້ນທ່າມກາງການກີດກັື້ນທາງການຄ້າໂລກທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນ
ນະໂຍບາຍການກີດກັື້ນທາງການຄ້າໄດ້ເກີດຂື້ນພາຍຫັງຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໂລກ ແລະ ໄດ້ເພີີ່ມທະວີຄວາມຮນ
ແຮງໃນສອງປີຜ່ານມາເຊິີ່ງສະທ້ອນເຖິງການຕ ໍ່ຕ້ານການຄ້າໂລກາພິວັດ ແລະ ການຄ້າເສລີໃນ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ.
ການເພີີ່ມຂື້ນທ່າອ່ຽງຂອງການກີດກັື້ນທາງການຄ້າອາດຜັກດັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ+3 ການົດຄ່າ GVCs ແລະ ປັບ
ປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການພາກພື້ນຄນໃໝ່. ອີງຕາມການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO, ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາພາສີໂດຍ
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ສ. ອາເມລິ ກ າ ອາດເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ສດຖະກິ ດ ຂອງອາຊຽນ+3 ເຕີ ບ ໂຕຂ ື້ ນ 1% ຂອງ GDPໃນໄລຍະສອງປີ ຂ ້ າ ງໜ້ າ 10.
ເສດຖະກິດທີີ່ມີການເຊີ່ອມເຂົື້າກັບເສດຖະກິດໂລກ ເຊັັ່ນ ສິງກະໂປ, ຮົງກົງ, ສ.ເກົາຫີ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບແຮງ,
ແຕ່ວ່າຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ສປ.ຈີນ ແລະ ປະເທດອີ່ນໆ ຈະບໍ່ຮນແຮງປານໃດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມີ່ອເວລາຜ່ານໄປ ຜົນກະທົບ
ໃນໄລຍະສັື້ນຈະຫຼຸດລົງເນີ່ອງຈາກເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປັບໂຄງສ້າງການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ເຂົື້າກັບ ສະພາບແວດ
ລ້ອມທີີ່ມີການປົກປ້ອງຫາຍຂື້ນ . ບລິສັດການຜະລິດໃນ ສປ.ຈີນ ຈະເພີີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍການຍ້າຍຖານຜະລິດຂອງພວກ
ເຂົາໄປຍັງບັນດາປະເທດທີີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມາດຕະການທາງພາສີ ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອປະທານໃນພາກພື້ນຈະຖກ
ປັບປງຄນໃໝ່. ປະເທດຕ່າງໆຈະຂະຫຍາຍຖານຕະຫາດຂອງພວກເຂົາ, ພາກພື້ນຈະມີການເຊີ່ອມສານຫາຍຂື້ນ ແລະ ຈະມີ
ການເອີ່ອຍອີງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກພາກພື້ນໜ້ອຍລົງໃນໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນສດທ້າຍໂດຍເສດຖະກິດກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີແຮງດງດູດທີີ່ແຂງແຮງຍິີ່ງຂື້ນສາລັບການຜະລິດ ແລະ ການບລິການທີີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພາກພື້ນ. ໃນນີື້, ມີໃນຮູບແບບທີີ່
ເພີີ່ມມູນຄ່າ, ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທີີ່ການົດໄວ້ສາລັບຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນສດທ້າຍໃນພາກພື້ນ ໄດ້ເພີີ່ມຂື້ນເກອບເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງ
ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າພາຍໃນພາກພື້ນທັງໝົດ (ຮູບພາບ 2.18). ສູນກາງຂອງແຮງດງດູດສາລັບໂລກາພິວັດ ຈະຍັງຄົງປ່ຽນໄປ
ເປັນເສດຖະກິດຂອງອາຊີປາຊີຟິກ, ເນີ່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບລິໂພກສູງກວ່າ
ພາກພື້ນອີ່ນໆ (ຮູບພາບ 2.16). ຄາດຄະເນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາກອນຊົນຊັື້ນກາງໃນອາຊີປາຊີຟິກຈະສູງກວ່າອາເມລິກາ
ເຫນອແລະເອີຣົບໂຮມກັນ ໃນປີ 2030.
ຮູບພາບ 2.16: ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍການບລິໂພກຂອງຊົນຊັນ
ື້ ກາງ
USD Trillion
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ທ່ານ Kharas (2017).
ໝາຍ້ຫດ: ປີ 2020 ແລະ ປີ 2030ໝາຍເຖິງການຄາດການ.

ສປ.ຈີນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີີ່ສດຂອງພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ຫັງຈາກການຄ້າພາຍໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ), ເອີຣົບ
ແລະ ສ. ອາເມລິກາ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບ ທີີ່ສອງ ແລະ ທີສາມ ຕາມລ າດັບ (ຮູບພາບ 2.17). ໃນອີກດ້ານຫນ ີ່ງ , ສປ.ຈີນ ໄດ້
ແຕ່ງຕັື້ງໂຕເອງເປັນຈດສູນກາງຂອງເຄອຂ່າຍການຜະລິດໃນພາກພື້ນອັນເປັນຜົນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອາຊຽນກໍ່ເຂົື້າສູ່ເຄອຂ່າຍເຫົັ່ານີື້ ເນີ່ອງຈາກອາຊຽນມີຄວາມຊານິຊານານໃນຂະແໜງການສະເພາະທີີ່
ນອນໃນຕ່ອງໂສ້ທາງດ້ານມູນຄ່າທົັ່ວໂລກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົື້າເອງໄດ້. ເຖິງ
ອີງໃສ່ຕົວແບບຈາລອງເສດຖະກິດຂອງ Oxford
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ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຮັັ່ງມີ ແລະ ປະຊາກອນຊົນຊັື້ນກາງທີີ່ເພີີ່ມສູງຂື້ນ, ການສົັ່ງອອກຂອງພາກພື້ນ
ອາຊຽນໄປຍັງ ສປ.ຈີນ ແມ່ນຖກຂັບເຄ ີ່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍຂອງ ສປ.ຈີນ ທີີ່ມີສູງໃນຂະແໜງການບລິໂພກ
ແລະ ການລົງທນ, ແລະ ສາລັບການສົັ່ງອອກຄນໄປ ສ. ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອີ່ນໆແມ່ນຫຼຸດລົງ. ໃນທານອງດຽວ
ກັນ, ເມີ່ອເວລາຜ່ານໄປ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນອາຊຽນຈະຊ່ວຍສົັ່ງເສີມໃຫ້ການສົັ່ງອອກເພີີ່ມຂື້ນ ແລະ ເສດຖະກິດມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈະນາໄປສູ່ການເຊີ່ອມໂຍງທາງເສດຖະກິດທີິີ່ເຂັື້ມແຂງ. ການປະສົມປະສານກັນຂອງປັດໄຈຊຼຸກຍູ້ ແລະ ດງ
ລົງຕໍ່ການເຊີ່ອມໂຍງອາຊຽນ+3 ຈະຊ່ວຍຂັບເຄີ່ອນຄວາມຕ້ອງການເພີ່ອສ້າງໃຫ້ພາກພື້ນມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເຊີ່ອມຕໍ່
ພາຍໃນພາກພື້ນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ. ເມີ່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງດງດູດຈາກຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍຂອງພາກພື້ນນີື້ ຈະມີອິດທິພົນເໜ
ອກວ່າຄວາມຕ້ອງການໃນ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ເນີ່ອງຈາກມີຂະໜາດຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ.
ຮູບພາບ 2.17: ຄູກ
່ ານຄ້າ 10 ອັນດັບທາອິດຂອງອາຊຽນ
% of Total Trade

USD Billion
700

ຮູບພາບ 2.18: ສ່ວນແບ່ງມູນຄ່າເພີມ
ີ່ ການສົງັ່ ອອກຂອງອາຊຽນທີຄ
ີ່ ດ
ິ ໄລ່
ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍຂອງພາກພນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິອາຊຽນ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນ ໃນ ປີ 2017.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຖານຂໍ້ມູນOECD’s TiVA; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຈານວນໂຕເລກອາດບໍ່ເພີີ່ມຂື້ນເນີ່ອງຈາກການປັດເສດ

67

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກ່ອງເອກະສານ 2.1: ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດໃໝ່, ໂຄງສ້າງທາງດ້ານປະຊາກອນໃໝ່, ແລະ ຂະແໜງການບລິການ
ການລົງທນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຂົງເຂດທີີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສາຄັນ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກລົງທນ ແລະ ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍ. ໃນນີື້,
ມີການອະທິບາຍແບບງ່າຍໆ ແລະ ໃນແງ່ລົບເກີນຄວາມເປັນຈິງທີີ່ວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດຜູ້ທີີ່ຮັັ່ງມີທີີ່ເຮັດວຽກໃນບັນດາປະເທດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາ
ຜູ້ປະກອບອາຊີບທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ມີລາຍຮັບສູງໄດ້ມີການເພີີ່ມລາຄາຊື້-ຂາຍ ແລະ ຄ່າເຊົັ່າຂອງທີີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ; ແລະ ການກໍ່ສ້າງ "ພື້ນທີີ່
ສີຂຽວ" ຂອງລັດຖະບານນັື້ນ ມີເປົັ້າໝາຍເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ສ້າງຕົນໃຫ້ເປັນສູນກາງໃນການດງດູດ ບກຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມສາມາດ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ອຮອງຮັບ "ໂຄງສ້າງດ້ານປະຊາກອນໃຫມ່" ແລະ "ເສດຖະກິດໃຫມ່" ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງອດສາຫະກາ
ການບລິການກາລັງການົດການປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງການລົງທນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບໃນພາກພື້ນ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນກັບການນາໃຊ້ທີີ່
ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສດ, ມີການອອກແບບ ແລະ ວາງຈດປະສົງໃຫ້ມີຄວາມຫາກຫາຍ, ແລະ ສະທ້ອນເຖິງວິທີການຈາກລ່ມຂື້ນເທິງທີີ່ເພີິີ່ມຂື້ນ
ເພີ່ອເສີມວິທີການຂັບເຄີ່ອນມະຫາພາກຈາກເທິງຫາລ່ມແບບດັງັ່ ເດີມ. ຕົວຢ່າງ, ຜົນການສາຫວດຂອງ PWC (2019) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຂະແໜງສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ນັກລົງທນອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມດາເນີນງານຫວາງແຜນຈະເຂົື້າຮ່ວມການດາເນີນງານໃນປີ

2019

ຂ້ອນຂ້າງຈະ

"ປົກກະຕິ (Plain Vanilla)" (ຮູບພາບ2.1.1), ບັນດາຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແບບພິເສດສູງທີີ່ກາລັງເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາໃນ
"ເສດຖະກິດໃຫມ່"

ແລະ

ອດສາຫະກາການບລິການກາລັງຂັບເຄີ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງການລົງທນ.

ຄວາມຕ້ອງການເຫົັ່ານີື້ແມ່ນຈັດລຽງຈາກ

ຫ້ອງການ ແລະ ພື້ນທີີ່ສາງສາລັບການບລິການ BPO ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ, ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານທີີ່ຢູ່ອາໄສສາລັບຜູ້ອາຍສູງ
ແລະ ນັກຮຽນ-ຮັກສກສາ, ສູນຂໍ້ມູນສາລັບກິດຈະກາທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ສູງ ແລະ ບັນດາສະຖານທີີ່ພັກຕາກອາກາດໃຫມ່ສາລັບຂະແ
ໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງທີີ່ກາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ (ຮູບພາບ2.1. 2).
ຮູບພາບ 2.1.1: ຂະແໜງສ່ວນໃຫຍ່ທນ
ີີ່ ກ
ັ ລົງທນອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້
ຫວາງແຜນຈະເຂົາື້ ຮ່ວມການດາເນີນງານໃນປີ 2019

ຮູບພາບ 2.1.2: ຂະແໜງສະເພາະທີນ
ີ່ ກ
ັ ລົງທນອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫ
ວາງແຜນຈະເຂົາື້ ຮ່ວມດາເນີນງານໃນ ປີ 2019
%

%

Resorts

Self-storage

Home building for sales

Hotels

Senior housing

Affordable housing

Multifamily/rented residential

Office

Business parks

Shared/serviced offices

Retail

Industrial/distribution

Data centers

Student housing

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: PwC (2019).

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: PwC (2019).

ມີຫາຍແຫ່ງທີີ່ມາຂອງມູນຄ່າເພີີ່ມທີີ່ຈະຖກພົບໃນອະນາຄົດ, ເຊິີ່ງລວມທັງຂະແໜງການບລິການທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີີ່ເພີີ່ມ
ຂື້ນ. ນອກຈາກຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເສດຖະກິດແລະປະຊາຊົນ ແລ້ວ, ອາດຈະໄດ້ສມໃສ່ໃນການສ້າງ "ຄວາມເຫມາະສົມ"
ເພີ່ອໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມອງຂອງປະເທດ ແລະ ມີການຜັກດັນໃນການຟືັ້ນຟູຕົວເມອງໃຫ້ຫາຍກວ່າໃນອະດີດ.
ອະທິບາຍຢ່າງງ່າຍໆກຄການກສ
ໍ່ ້າງ ແລະ ການລົງທນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈະໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງຫາຍກວ່າເມີ່ອກ່ອນ.


ແຜນການພັດທະນາ "ຕົວເມອງອັດສະລິຍະ (Smart City)" ເປັນຕົວຢ່າງທີີ່ສາຄັນ. ໃນນີື້, ຫາຍໆປະເທດໄດ້ມີການວາງແຜນທາງຄວາມຄິດທີີ່ດີ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ "Smart City" ເຊັັ່ນ: ສິງກະໂປ - ຫວັງທີີ່ຈະນາຫາຍໆຈດປະສົງເຂົື້າມາເຊີ່ອມໂຍງກັນ ເຊິີ່ງຈະເປັນການເສີມສ້າງຫາຍກວ່າ
ການຂັດແຍ່ງ ຕົວຢ່າງ: (i) ສົັ່ງເສີມການສ້າງ ແລະ ການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ແຕ່ໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ເພີ່ອເພີີ່ມພູນການເຮັດວຽກ
ໃຫ້ມີິໝາກຜົນໃນຂະນະທີີ່ຄວາມດ່ນດ່ຽງຂອງການນາໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກກມີການປັບປງໃນເວລາດຽວກັນ; (ii) ສົັ່ງເສີມການລົງທນ
ໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ (ເຊັັ່ນ: ເຄອຂ່າຍເສັື້ນໄຍແກ້ວນາແສງຂັື້ນສູງ) ເພີ່ອປັບປງຄນນະພາບຂອງ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທາງດ້ານສະຖາບັນຄ້ມຄອງ (ເຊັັ່ນ: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ໃນການຮຽນຮູ້ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຂະບວນການດາເນີນງານທາງທລະ
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ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ກິດທີີ່ບໍ່ມີສິີ່ງກີດກັື້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ) ແລະ (iii) ການເສີມຂະຫຍາຍການເຂົື້າເຖິງດ້ານເສດຖະກິດ-ສົງຄົມໂດຍຜ່ານມາດຕະການທີີ່ເປັນເປົັ້າ
ໝາຍ (ຕົວຢ່າງ: ການແກ້ໄຂລະບົບດິຈິຕອນເພີ່ອຕິດຕາມສຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍທີີ່ ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານເຮອນຂອງເຂົາເຈົື້າ). ໂຄງການທົດລອງຕົວ
ເມອງອັດສະລິຍະກາລັງຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາໃນບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3. ບັນດາ
ຕົວເມອງອັດສະລິຍະທົດລອງຈານວນ 26 ແຫ່ງຂອງເຄອຂ່າຍຕົວເມອງອັດສະລິຍະອາຊຽນ (ຕາຕະລາງ 2.1.1) ມີຈດປະສົງເພີ່ອສົັ່ງ ມອບຄນ
ນະພາບຊີວິດທີີ່ສູງໃຫ້ແກ່ 90 ລ້ານຄົນໃນປີ 2030 ແລະ ອີກຂົງເຂດໜີ່ງທີີ່ມ່ງເນັື້ນກເໍ່ ພີ່ອສ້າງເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ເພີີ່ມ
ກາລັງການຜະລິດ, ASEAN 2018).



ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາຂໍ້ລິເລີີ່ມຂະແໜງການສະເພາະ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ບັນດາປະເທດທີີ່ຫວັງຈະມີບົດບາດສາຄັນໃນຂະແໜງການຜະລິດ ຫ ການ
ຄ້າເອເລັກໂຕນິກກ າລັງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບ ການພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດເກັບ (ສາງ), ລະບົບການຂົນສົັ່ງ ແລະ ລະບົບອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຈັດສົັ່ງແບບ "ປາຍທາງສດທ້າຍ (Last Mile)". ກ່ອນໜ້ານີື້ແມ່ນການລົງທນຫາຍທີີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ເຊິີ່ງສາມາດເຊີ່ອມໂຍງໄດ້ທັນເວລາ "just in time" ລະຫວ່າງຖານການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະ ການ
ຂົນສົັ່ງ. ຕໍ່ມາ, ນັກລົງທນໄດ້ສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະຄອບຄອງພື້ນທີີ່ອະສັງຫາລິມະຊັບທີີ່ມີທີີ່ຕັື້ງດີ ແລະ ໃກ້ກັບເຂດສູນກາງທີີ່ມີປະຊາກອນ
ອາໄສຢ່າງໜາແໜ້ນແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນລາຄາທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີລາຄາບໍ່ສູງຫາຍ ແລະ ຈາກນັື້ນກໍ່ປ່ຽນອະສັງຫາລິມະຊັບດັັ່ງກ່າວເປັນສະຖານທີີ່ສາລັບ
ການສົັ່ງສິນຄ້າ. ໃນ 5 ປີທີີ່ຜ່ານມາ, ຈານວນຂອງສະຖານີການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າໃນພາກພື້ນໄດ້ເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງຫວງຫາຍ, ໃນນີື້ຫາຍທີີ່ສດແມ່ນໃນ
ສປ.ຈີນ (ຮູບພາບ2.1.3). ຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນ, ກໄດ້ມກ
ີ ານເພີີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການພະຍາຍາມຄົື້ນຫາວິທີການແກ້ໄຂ້ດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ
ເພ ີ່ອ ເພີີ່ມລາຍຮັບຈາກການນ າໃຊ້ສະຖານີຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ ດັັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ອີກຕົວຢ່າງໜ ີ່ງແມ່ນ ການຮ ່ງເຮ ອງຂອງຂະແໜງງການ
BPOໃນ ຟີລິບປິນ ແລະ ວິທີການທີີ່ໄດ້ສ້າງການລົງທນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບໃນປະເທດ.



ແຫ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເຂດມະຫານະຄອນມະນິລາ (Metro Manila), ຂະແໜງການ BPO ໄດ້ກວມເອົາ 42% ຂອງພື້ນທີີ່ຫ້ອງການ
ໃນຊ່ວງສາມໄຕມາດທາອິດຂອງປີ 2018, ໃນຂະນະທີີ່ຜູ້ປະກອບການກາສິໂນນອກຊາຍຝັັ່ງຟິລິບປິນ (POGO) ກວມເອົາ 25%. ສາລັບຂະແ
ໜງອະສັງຫາລິມະຊັບເຂດທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ບັນຊີລາຍເລັກໆນ້ອຍຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 20-40% ຂອງໜ່ວຍບລິການຄອນໂດມິນຽມ ໃນປະຈບັນແມ່ນຖກ
ຂາຍໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ກາລັງເດີນທາງມາຟິລິບປິນຈານວນຫລາຍເພີ່ອດາລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ຕາຕະລາງ 2.1.1: ເມອງທີຢ
ີ່ ູ່ໃນໂຄງການທົດລອງຂອງເຄອ
ີ່ ຂ່າຍເມອງອັດສະ
ລິຍະຂອງກມ
່ ປະເທດອາຊຽນ
Countries

Cities

ຮູບພາບ 2.1.3: ສະຖານີຮບ
ັ ພັດສະດໃນສປ.ຈີນທີຈ
ີ່ ດ
ັ ສົງັ່ ແບບ
“ປາຍທາງສດທ້າຍ” (Last Mile)
Number in Thousand
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900
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Vietnam

Danang

Hanoi

Ho Chi Minh
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງເລຂາທິການອາຊຽນ

% YoY

Kuching

2015

2016

2017

Number of Parcel Pick-up Stations

2018

2019

2020

Growth Rate (RHS)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: China Post and iResearch (2018).

ແຫ່ງຂໍ້ມູນຂອງການລົງທນ ກາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານຂອງຄວາມຫາກຫາຍທີີ່ເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນກະແສທນຂ້າມຊາຍແດນໄດ້
ເພີີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2013 ແລະ 2018, ການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໄດ້ໄຫເຂົື້າສູ່ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ
ພາກພື້ນເພີີ່ມຂື້ນເປັນສາມເທົັ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທນຂ້າມຊາຍແດນໃນປະຈບັນແມ່ນ ມີພຽງປະມານ 1/5 ຂອງການລົງທນທັງຫມົດໃນ
ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນບັນດາສູນກາງທີີ່ສາຄັນຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ+3. ພາຍໃນບັນດາຂະແໜງການລົງທນຂ້າມຊາຍແດນ, ການລົງທນພາຍໃນພາກ
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ພື້ນກເໍ່ ປັນສ່ວນແບ່ງໜີ່ງທີີ່ສາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ກໍ່ມີຄວາມສາຄັນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງີ່ ສາລັບ ສ.ເກົາຫີ ແລະ ຍີີ່ປ່ນ (ຮູບ
ພາບ 2.1.4-2.1.6).
ຮູບພາບ 2.1.4: ການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບໃນພາກພນ
ື້ .

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຖານຂໍ້ມນການລົງທນຂ້າມຊາຍແດນOrbis; ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີີ່ສາມາດເປີດເຜີຍ, ແລະ ນາສະເໜີພຽງແຕ່ອັດຕາການໄຫເຂົື້າຂອງກະແສທນໃນພາກພື້ນທີີ່ຫາຍທີີ່ສດ10 ແຫ່ງ ໃນປີ 2018.

ຮູບພາບ 2.1.5: ປະລິມານການຊຂ
ື້ າຍອີງຕາມປະຫວັດຜູຊ
້ ື້

ຮູບພາບ 2.1.6: ເງິນທນຂ້າມປະເທດໄປທີກ
ີ່ ມ
່ ປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ+3 ທີຖ
ີ່ ກຄັດເລອກ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: PwC (2019); ແລະ ການວິເຄາະເງິນທນຕົວຈິງ.
ໝາຍເຫດ: ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປີ 2012 ຫາ H1 2018.

CN

SG

JP

KR

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: PwC (2019); ແລະ ການວິເຄາະເງິນທນຕົວຈິງ.
ໝາຍເຫດ: ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປີ 2012 ຫາ H1 2018.

1/ ສິງກະໂປ, ຍີີ່ປ່ນ,ຮົງກົງແລະ ສປ.ຈີນໄດ້ນາໄປສູ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກພື້ນໃນການດງດູດທນຕ່າງປະເທດສາລັບການສ້າງສູນຂໍ້ມູນ , ເນີ່ອງຈາກຄນນະພາບຂອງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພວກເຂົາ (ລວມທັງປັດໄຈທີີ່ສາ
ຄັນເຊັັ່ນ: ການເຂົື້າເຖິງເສັື້ນໃຍແກ້ວແລະຄວາມເຊີ່ອຫມັື້ນຂອງການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ).ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາເສດຖະກິດ "ຄື້ນທີສອງ" ແລະ "ຄື້ນທີສາມ" ເຊັັ່ນ: ປະເທດມາເລເຊຍ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະ
ປະເທດກາປູເຈຍກາລັງປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍການສະເໜີສະຖານທີທີີ່ຖກກວ່າໃຫ້ກັບນັກລົງທນ
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ເສດຖະກິດໃຫມ່, ຂຈ
ໍ້ າກັດຕ່າງໆຍັງແມ່ນອັນເກົາັ່ ? ຄວາມແຕກໂຕນກັນ 3 ປະການຕກ
ໍ່ ບ
ັ ຂີດຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ການເຊອ
ີ່ ມຕໍ່
ເສດຖະກິດທີີ່ກາລັງພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ (EMEs), ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍທີີ່
ຫຍ້ງຍາກສັບສົນສາລັບການລົງທນໃນໄລຍະຍາວ. ໂຄງການລົງທນດັັ່ງກ່າວແມ່ນຕິດພັນກັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກ
ລັດ, ການພັດທະນາຕົນ
ື້ ທນມະນດ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ເປັນຮູບປະທາອີ່ນໆທີີ່ຊ່ວຍສົັ່ງເສີມຜະລິດແຫ່ງຊາດແຕ່ບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ທນຕົນເອງ.

ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ ແລະ ດ້ານການຄມ
້ ຄອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ການເຊອ
ີ່ ມຕຂ
ໍ່ ອງພາກພນ
ື້
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລົງທນທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ປັບປງໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB) ໃນການພັດທະນາອາຊີນັື້ນແມ່ນບໍ່ມີຫາຍ. ຈານວນທນທີີ່ຄາດການໄວ້ປະມານ 26 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນ
ໄລຍະ 15 ປີ ຮອດປີ 2030, ຫ 1.7 ພັ ນ ຕ ື້ ໂ ດລາສະຫະລັ ດ ຕ ໍ່ ປີ (ຮູ ບ ພາບ 2.19). ການປະເມີ ນ ເຫ ົ ັ່ ານີື້ ແ ມ່ ນ ກວມເອົ າ
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ ານກາຍະພາບໃນດ້ານການຄົ ມມະນາຄົ ມຂົນ ສົັ່ງ, ພະລັງງານ, ການສ ີ່ສານ, ນໍ້ າ ແລະ ສ ຂາພິ ບ ານ
(ADB 2017). ໃນອາຊີ ຕາເວັ ນ ອອກສ່ ຽງໃຕ້ , ຄ່ າໃຊ້ ຈ ່ າຍທີ ີ່ ຄ າດການໄວ້ ໃ ນຊ່ ວ ງເວລານັ ື້ ນ ຈະຢູ ່ ທີີ່ 3.15 ພັ ນ ຕ ື້ ໂ ດລາ
ສະຫະລັດ ຫ ເທົັ່າກັບ 5.7%GDP ຕໍ່ປີ. ໃນປະຈບັນ, ພາກພື້ນພຽງແຕ່ລົງທນໃນເຄິີ່ງຫນີ່ງຂອງຈານວນທີີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ
ເທົັ່ານັື້ນ.
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ+3 ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫມ່ ແລະ ເພີີ່ມ
ຂະໜາດຄວາມບໍ່ພຽງພຂອງການລົງທນທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້.

ບັນດາຫາຍເສດຖະກິດມີການເຊີ່ອມຕໍ່

ແລະ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ

ປະເທດ ທີຍ
ີ່ ັງບໍ່ທັດທຽມກັບການເຕີບໂຕ, ແລະ ໄດ້ຫດ
ຼຸ ເກນມາດຖານໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ໃນ
ລະຫວ່າງປີ 2008 ແລະ 2018, ສສ.ຫວຽດນາມ ຖກຈັດອັນດັບທີີ່ 89 ລົງໄປຢູ່ອັນດັບ 103 ຂອງໂລກທາງດ້ານຄນນະພາບ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງທາງອາກາດ, ໃນຂະນະທີີ່ ໄທ ຫດ
ຼຸ ລົງຈາກອັນດັບທີີ່ 31 ໄປຢູ່ທອ
ີີ່ ັນດັບ 39
(ຮູບພາບ 2.20).
ຮູບພາບ 2.19: ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງໃນເສດຖະກິດພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ADB (2017).
ໝາຍເຫດ: ໃນກລະນີນີື້, ອາຊີຕາເວັນອອກປະກອບມີ: ສປ.ຈີນ, ຮົງກົງ, ໄທເປ, ສ.ເກົາຫີ ແລະ ມົງໂກນ; ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ປະກອບມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ຟິລບ
ິ ປິນ, ສິງກະໂປ, ບຣູໄນ, ກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ
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ຮູບພາບ 2.20: ເສດຖະກິດພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ທີໄີ່ ດ້ຖກເລອກເຟັນ
ັ້ : ຄນະພາບພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົງັ່ ທາງອາກາດ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເສດຖະກິດໂລກ

ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ຫາຍປະເທດມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອ່ອນແອ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບ
ການເຕີບໂຕໃນລະດັບຕ່າກວ່າເກົັ່າ. ປະເທດເຫົັ່ານີື້ຈະມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາງທາມະ
ຊາດຫາຍຂື້ນ, ດ້ວຍການໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ບໍ່ຈາກັດໃນການບັນເທົາໄພພິບັດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມກົດດັນຕໍ່
ກັບສະຖານະພາບພາຍນອກ ແລະ ສະຖານະພາບທາງການເງິນທີີ່ມີຄວາມຫຍ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວ.
ການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຄ້ມຄອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ກມີຄວາມສາຄັນເຊັັ່ນກັນ ເພີ່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ. ການວັດແທກພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຄ້ມຄອງແຕ່ລະຂະແໜງການ , ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການ
ລົງທນຈາເປັນຕ້ອງຍົກລະດັບຄນນະພາບຂອງສິີ່ງທີີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ນັື້ນແມ່ນເປັນເລີ່ອງຍາກທີີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ຜົນກະທົບຂອງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງດ້ານການຄ້ມຄອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີີ່ສດເມີ່ອມັນບໍ່ມີ. ອົງປະກອບຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ
ການຄ ້ມຄອງແມ່ນ ມີການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ຢ່ າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບປະສິດທິພາບຂອງພ ື້ນ ຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ ແລະ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ: ຕົວຢ່າງ, ການເຊີ່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງມີຂອບນິຕິກາເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຊາລະຂ້າມຊາຍແດນ, ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍ ທີຕ
ີ່ ິດພັນກັບລະບົບການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຕາມລາດັບ.
ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າສາທາລະນະໃນລະດັບພາກພື້ນ (RPG) ຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂ້າມຊາດ-ທັງແບບກາຍະພາບ ແລະ ດ້ານ
ການຄ ້ ມຄອງແຕ່ ລ ະຂະແໜງການ -ໄດ້ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານລົ ງ ທ ນຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ຕ ່ າກວ່ າທີ ີ່ ຄ ວນຈະເປັ ນ . ທະນາຄານພັ ດ ທະນາອາຊີ
(ADB) ໄດ້ເນັື້ນໜັກວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂ້າມປະເທດ (ທາງກາຍະພາບ) ໄດ້ສ້າງການສົັ່ງຕໍ່ຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບ
ພາຍນອກ, ແລະ ຍາກທີີ່ຈະກໍ່ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະເທດໃດໜີ່ງສະເພາະ ແລະ ຈັດສັນຕົື້ນທນໃສ່ (ADB 2018a). ຖ້າຫາກບໍ່ມີ
ການດາເນີນການຮ່ວມກັນຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດທີີ່ແຄບ ຫ ການມີຕົື້ນທນທີີ່ສູງມາກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສົັ່ງ
ຜົນໃຫ້ RPG ບໍ່ມີປະສິດ ທິຜົນ. ໃນຂົງເຂດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຄ ້ມຄອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ລັດຖະບານຕ້ອງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂ້າມຊາຍແດນ-ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊີ່ອມຕໍ່ການບລິການ ແລະ ລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ທາງດ້ານມູນຄ່າ-ເຊິີ່ງຈະມີຄວາມສາຄັນຍິີ່ງຂື້ນໄປອີກ.
ກ່ມປະເທດ CLMV ທີີ່ເລີີ່ມຕົື້ນຈາກຂັື້ນພື້ນຖານໄດ້ມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງພວກ
ເຂົາພາຍໃຕ້ຍດທະສາດການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກແບບດັັ່ງເດີມ, ແຕ່ການກ້າວຂື້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດຈະເປັນ
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ສິີ່ງທ້າທາຍ. ການປະຕິຮູບທາງອດສາຫະກາຄັື້ງທີ 4 (4IR) ໄດ້ຜັກດັນພວກເຂົາອອກໄປໄກຈາກຂອບເຂດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.
ໃນບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການຜະລິດ, ພະນັກງານມີຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນການຍົກລະດັບຕົນເອງເພີ່ອໃຫ້ທັນກັບວິທີການ
ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂັື້ນສູງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ປະສົບປະການຂອງ ປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາໃນຂະ
ແໜງຕັດຫຍິບ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ (TCF) ແມ່ນໜີ່ງຕົວຢ່າງທີີ່ມີການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທັກສະສູງ ເຂົື້າໃນການຜະລິດ
ສິນຄ້າ ແຕ່ກວມເອົາສັດສ່ວນຂະໜາດນ້ອຍຫາຍຂອງການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ (0.4% ສາລັບ ກາປູເຈຍ ໃນປີ
2016 ແລະ 6.1% ສາລັບ ມຽນມາ ໃນປີ 2017).
ພ້ອມກັນນັື້ນ , ການລົງທ ນໃນພ ື້ນຖານໂຄງລ່ າງໃນລະດັ ບຕ ່ າກວ່ າທີີ່ ຄວນຈະເປັນ ໄດ້ເລີີ່ມສົັ່ງ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກ ານເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນອີ່ນໆ. ໃນ ຟິລິບປິນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການການົດ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ
“ສ້າງ ສ້າງ ສ້າງ (Build Build Build)", ເຊິີ່ງເປັນໂຄງການທີີ່ຫວັງຈະຍົກລະດັບການລົງທນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງປະມານ 2%
ຂອງ GDP ຕໍ່ປີລະຫວ່າງປີ 2017 ແລະ ປີ 2022. ອິນໂດນີເຊຍ ກກາລັງດາເນີນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ໂຄງການຍດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດ 222 ໂຄງການ ແລະ 3 ແຜນການ) ທີີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 303.1 ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ ຫ 29.1% ຂອງ GDP ໃນ
ລະຫວ່າງປີ 2015-2019, ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດອອກໄປໃນປີ 2020 (AMRO2018b). ອັນທີີ່ຈິງແລ້ວ
, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ຖກຈາກັດໂດຍເງີ່ອນໄຂທາງຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານ
ລະດົມລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ຫາຍຂື້ນເພີ່ອເປັນທນໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ຄວາມແຕກໂຕນກັນ 3 ປະການ, 3 ຊ່ອງຫວ່າງຂອງກມ
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ເຫັນວ່າມີ 3 “ຄວາມແຕກໂຕນ” ທີີ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນ
ການຮັບປະກັນຄວາມພຽງພຂອງການລົງທນທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຖກກ່າວເຖິງຫາຍທີີ່ສດແມ່ນຂໍ້ຈາກັດທາງການເງິນ ເຊິີ່ງ
ສະແດງອອກໂດຍ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ ທີີ່ມີມາແຕ່ເດີມ, ພ້ອມກັນນັື້ນ ບົດນີື້ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງຂອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈອີ່ນໆ" ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ຈາກັດທີີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການ
ເງິນ -ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນໂຄງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ເມ ີ່ອການສະໜອງທ ນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ
ຮັບປະກັນ) ທີີ່ຕ້ອງການການຄ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການຈັດການບກຄະລາກອນທີີ່ຈ າເປັນ -ພຽງພ,
ແລະ ມີຄວາມຊານິຊ ານານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ນາໃຊ້ໄດ້. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຄ້ມຄອງແມ່ນຖກເຊີ່ອມຕໍ່ກັບການ
ພັດທະນາຕົື້ນທນມະນດຢ່າງບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ແລະ ສົັ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຂັບເຄີ່ອນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ, ຄວາມແຕກໂຕນຂອງຄັງສາ
ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລ ະຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈອີ່ນໆໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3
ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິງີ່ ເປັນຜົນມາຈາກຈດເລີີ່ມຕົື້ນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຄບໜ້າທີີ່ບໍ່ສະເໝີພາບໃນການແກ້ໄຂຄວາມແຕກ
ໂຕນດັັ່ງກ່າວ.

ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນແມ່ນຄວາມຂາດແຄນລະຫວ່າງສິີ່ງທີີ່ຈາເປັນສາລັບການລົງທນພາຍໃນປະເທດ (ລວມມີພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງພາກລັດ) ມີຫາຍກວ່າເງິນອອມຂອງປະເທດ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍການມີກະແສທນ
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ໄຫ ເຂົື້ າ-ໃນຮູ ບແບບຂອງການລົງທ ນຕ່ າງປະເທດ ຫ ເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ (ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ເງ ີ່ ອນໄຂທາງການຄ້ າ ຫ
ເງີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ). ຄວາມສາຄັນຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບັນດາປະເທດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພາກພື້ນ.
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທ ນບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫາຍໃນບັນດາປະເທດ HI-A ເນ ີ່ອງຈາກພວກເຂົາໄດ້ ລົງທນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນ
ໄລຍະຜ່ າ ນມາ-ທັ ງ ການໃຊ້ ຈ ່ າ ຍຂອງພາກລັ ດ ຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົ ນ -ເພ ີ່ ອ ສ້ າ ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິ ດ .
ເສດຖະກິດເຫົັ່ານີື້ໄດ້ປະສົບຜົນສາເລັດໃນລະດັບຂອງຕົື້ນທນມະນດ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມທີີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບລາຍໄດ້
ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄດ້ຂາດດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິໃນໄລຍະຕົື້ນປີທາອິດຂອງການພັດທະນາ (ປີ 1960 ເຖີງປີ1980 ແລະ
ຈົນເຖິງ ປີ1990 ໃນກລະນີຂອງ ສ.ເກົາຫີ), ແຕ່ວ່າການອອມລະດັບຊາດຂອງພວກເຂົາໃນປະຈບັນແມ່ນມີພຽງພເພີ່ອຮອງຮັບ
ຄວາມຕ້ອງການການລົງທນພາຍໃນປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະເທດເຫົັ່ານີື້ກຍັງມີຄວາມຈາເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການສບຕໍ່
ລົງທນໃນເສດຖະກິດດິຈິຕອນໃໝ່ ແລະ ປັບຕົວເຂົື້າກັບສັງຄົມປະຊາກອນສູງອາຍ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຜູກ
້ ານົດນະໂຍບາຍໃນບັນດາ
ປະເທດເຫ ົັ່ານີື້ຍັງຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບການກ່ຽວພັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນ ຄ່າໃໝ່ ສ າລັບມາດຕະຖານການຈ້າງງານແລະ
ບັນຫາຄວາມສະເໜີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ, ແລະວິທີການການົດພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ ແລະ ການບລິການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ
ຜູ້ສູງອາຍ.
ໃນເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ CLMV, ການມີອັດຕາການອອມເງິນພາຍໃນປະເທດທີີ່ຕ່າ ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈາກັດທາງທນຢ່ າງ
ແທ້ຈິງໃນຂົງເຂດການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຮູບພາບ 2.21 ແລະກ່ອງ 2.2). ບັນດາປະເທດເຫົັ່ານີື້ມີການຂາດດນບັນຊີຊາລະ
ປົກກະຕິທີີ່ສູງ, ເຫັນໄດ້ຈາກການພີ່ງພາເງິນທນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຫາກໂຄງການບໍ່ສາມາດຈັດການທນໄດ້, ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຈາ
ເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຖກໂຈະ ຫ ເລີ່ອນອອກໄປ, ສະນັື້ນຜົນກະທົບຂອງຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ໃນເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດ CLMV ອາດຈະທີສູງກວ່າທີີ່ໄດ້ລະບໃນແຜນວາດການສະແດງຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງການ
ລົງທນ-ການອອມ.
ຮູບພາບ 2.21: ເສດຖະກິດພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ: ຄວາມແຕກໂຕນໃນການລົງທນ-ການອອມ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: IMF; ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນການລົງທນຂອງ ບຣູໄນ ທີີ່ມີຈາກປີ 1995. ຂໍ້ມູນການລົງທນ ແລະ ການອອມຂອງ ມຽນມາ ແລະ ກາປູເຈຍ ທີີ່ມີ ຈາກປີ 1986 ແລະ 1998 ຕາມລາດັບ. ຂໍ້ມູນຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ທະນາຄານໂລກ (ໂດຍບໍ່ມີການຄາດຄະເນ).

ການຊ່ວຍເຫອທາງເງິນທີີ່ເສດຖະກິດ CLMV ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາ MDBs (ທະນາຄານໂລກ, ADB) ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ແຕກໂຕນຂອງທ ນພຽງແຕ່ ສ່ ວນນ້ອຍເທົ ັ່ ານັ ື້ ນ . ຊັ ບ ພະຍາກອນທາງການເງິນຂອງ MDB ແມ່ ນ ບ ໍ່ ພຽງພຖ້ າທຽບກັ ບຄວາມ
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ຕ້ ອງການທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນການກ ໍ່ ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່ າງຂອງບັ ນດາປະເທດທີີ່ ກ າລັ ງ ພັດທະນາເສດຖະກິ ດ , ແລະ ຫ າຍໆ
ປະເທດກມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຫາຍສະຖາບັນເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງນັື້ນຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ກ ຕາມ. ຕົວຢ່າງກອງທນລວມພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊຽນ (AIF), ທີີ່ສ້າງຕັື້ງໂດຍ ADB
ແລະ ບັນດາສະມາຊິກປະເທດອາຊຽນໃນປີ 2011 ເພ ີ່ອສະໜອງທ ນ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ປີ ໃນການກູ້ຢືມເງິນ ເພີ່ ອ
ພັດທະນາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຕ່ກຍັງບໍ່ພຽງພຕໍ່ກັບການພັດທະນາເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຕ້ອງການ
ປະມານ 600 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຮອດປີ 2030.
ລັກສະນະຂອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ-ມີໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາທີີ່ຍາວນານ ແລະ ອັດຕາການໄຫລຂອງທນບໍ່
ແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ -ເຮັດໃຫ້ການຈັດການທ ນພາກເອກະຊົນມີຄວາມທ້ າທາຍໂດຍສະເພາະຢ່ າງຍິງ ໃນເສດຖະກິດ ທີີ່ກ າລັ ງ
ພັດທະນາ. ການພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ເພີີ່ມຄວາມຫຍ້ງຍາກເຂົື້າໃນການຈັດສັນທນເຂົື້າໃນ
ການວາງແຜນ, ການກ ໍ່ສ້າງແລະຂັື້ນຕອນການດ າເນີນງານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ ລົງທ ນດ້ານການເງິນທ ນຈະຕ້ອງມີຄ ວາມຮູ້
ຄວາມຊານານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ໜັກແໜ້ນ (Ehlers 2014) (ຕາຕະລາງ 2.3). ບໍ່ໜ້າແປກໃຈ, ທີີ່ໜີື້ມີຫາຍກ່ວາທນອັນ
ເປັນຮູບແບບທີີ່ເດັັ່ນຂອງການສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ອັດຕາການເຂົື້າຮ່ວມທນໃນໂຄງການຮ່ວມມຂອງ
ພາກລັ ດ -ເອກະຊົ ນ ໂດຍປົ ກ ກະຕິ ກ ວມເອົ າ 25% ຫາ 35% (ADB 2017, Ehlers 2014). ໂດຍທົ ັ່ ວ ໄປ,ທະນາຄານທີີ່
ພິຈາລະນາປ່ອຍເງິນກູ້ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີການຄາປະກັນຈາກລັດຖະບານ ຫ ແມ່ນແຕ່ໂຄງການທີີ່ສະໜອງທນຈາກທະນາຄານໂລກ
ຫ ADB ກເຊັັ່ນດຽວກັນ.
ຕາຕະລາງ 2.3: ການພິຈາລະນາທາງເຕັກນິກແລະການເງິນ: ຂັນ
ື້ ຕອນທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດາໂຄງການພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ
Phase
ການວາງແຜນ

Economic and Contractual
Issues
 ສັນຍາທີຖກຂຽນແບບເຂັມງວດ
 ການວາງແຜນເປັນເວລາ10 ຫາ
30 ເດອນ
 ການຄ້າປະກັນ ແລະ ຈັດອັນດັບສິນ
ເຊີ່ອແມ່ນຈາເປັນ.

Financial Characteristics
 ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ອຫານັກລົງທນ
ໃນຫັກຊັບປະເພດທນ ແລະ ນັກ
ລົງທນໃນຫັກຊັບປະເພດໜີື້
 ນັກລົງທນໃນຫັກຊັບປະເພດໜີື້
ຕ້ອງການເລີີ່ມຕົື້ນທີີ່ລາຄາສູງ

Potential Investors
 ນັກລົງທນໃນຫັກຊັບປະເພດທນ
ຕ້ອງມີລະດັບຄວາມຊານານສູງສ່ວນຫາຍເປັນຜູ້ສ້າງ ຫ
ລັດຖະບານ.
 ນັກລົງທນໃນຫັກຊັບປະເພດໜີື້ມີ
ແນວໂນ້ມຈະເປັນທະນາຄານ.

ການກສ
ໍ່ າ້ ງ

 ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດແມ່ນມີ
ຄວາມຈາເປັນ.
 ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ມີ
ປະສິດຕິຜົນແມ່ນຈາເປັນ

 ໄລຍະເວລາທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ:
 ເປັນການຍາກທີີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມ
ຄວາມສ່ຽງໃນການຜິດນັດການຊາ
ຫ ທນເພີີ່ມເຕີມຖ້າຫາກພົບຊ່ອງ
ລະ ແລະ ເຫດການທີີ່ບໍ່ພີ່ງປະ
ຫວ່າງ
ສົັ່ງອີ່ນໆ

ການດາເນີນງານ

 ໂຄງສ້າງກາມະສິດຈະຕ້ອງຊັດເຈນ.
 ການຄມ
້ ຄອງອັດຕາການໄຫເງິນສົດ
ແມ່ນສາຄັນ.

 ອັດຕາການໄຫເງິນສົດຕ້ອງຈາເປັນ  ພັນທະບັດເປັນທາງທາງເລອກທົັ່ວໄປ
ກວ່າການຊາລະໜີື້
ສາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ຊາລະເງິນກູ້

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Ehlers (2014); ແລະ ພະນັກງານ AMRO.

ອັດຕາການກີດກັື້ນ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂື້ນສູງກວ່າ 18% ຕໍ່ປີ) ສາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມການລົງທນຂອງບັນດານັກລົງທນເອກະ
ຊົນ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ ສາມາດດາເນີນການທາງການຄ້າໄດ້. ກ່ມປະເທດເສດຖະກິດ ຂອງ
CLMV ສາມາດເຂົື້າເຖິງແຫ່ງເງິນທນໄລຍະຍາວຕາມເງີ່ອນໄຂສາປະທານ (ຫ ຮູບແບບການສາປະທານບາງສ່ວນ) ຈາກບັນດາ
ປະເທດ MDBs ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ແມ່ນ ສປ.ຈີນ ແລະ ຍີີ່ປ່ນ-ລວມທັງໂຄງການໜີ່ງແລວທາງ
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ໜີ່ງເສັື້ນທາງຂອງ ສປ. ຈີນ (China's Belt and Road Initiative-BRI) ແລະ ຄວາມຮ່ວມມສາລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ
ຄ ນະພາບຂອງ ຍີ ີ່ ປ ່ ນ (Japan's Partnership for Quality Infrastructure-PQI). ເຖິ ງ ຢ່ າງໃດກ ໍ່ ຕ າມ, ໃນຂະນະທີີ່
MDBs ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທນທາງດ້ານການເງິນມັກຈະມາພ້ອມກັບອັດຕາມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າກວ່າຕະຫາດ-ລວມທັງ 3-6% ທີີ່ກ່ຽວ
ພັນກັບໂຄງການ BRI ຫ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຍີີ່ປ່ນໃນ 0-3% - ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າການຈ່າຍຄນໜີື້ສິນຈະສາມາດກູ້
ຄ ນໄດ້ຈາກກະແສລາຍໄດ້ , ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ຄາດການໄວ້ຈະໄດ້ຮັບການປັບປ ງການລົງທນ.
ລັດຖະບານ CLMV ຂອງບາງປະເທດໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຮັບພາລະໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດເພີີ່ ມ ເພີ່ອລົງທນໂຄງການ
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຂົາເຈົື້າຄິດເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຂ ໍ້ຈ າກັດທີີ່ກ ານົດໄວ້ໂດຍຄວາມສາມາດທີີ່ດງດູດບັນດາ
ເສດຖະກິດຂອງຕົນເອງ (ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມໃນ “ຄວາມແຕກໂຕນທາງປັດໄຈອີ່ນໆ” ) (ຮູບພາບ 2.22 ແລະ 2.23):
 ປະເທດກາປູເຈຍ: ລວມຍອດໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດໄລຍະຍາວທີີ່ 45.3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 (ເຊິີ່ງໜີື້ສິນສາທາລະນະ
ພາຍນອກຄິດເປັນ 28.9%11); ປະຈບັນແມ່ນ "ປະເທດເປີດ" ຂອງການຈັດຫາເງິນລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງປະເທດ.
 ສປປລາວ: ລວມຍອດໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ 84.9% ຂອງ GDP (ເຊິີ່ງໜີື້ສິນສາທາລະນະພາຍນອກຄິດເປັນ49.5%),
ແລະ ບາງສ່ວນຂອງໜີື້ສິນນີື້ແມ່ນບັນດາພັນທະບັດທີີ່ອອກໃນຕະຫາດທນຂອງປະເທດໄທ; ເງິນທນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຂົື້າໄປ
ໃນໂຄງການເຂີ່ອນໄຟຟ້ານ້າຕົກທີີ່ມີໄລຍະເວລາ (10-20 ປີ) ທີຈ
ີ່ ະໄດ້ລາຍຮັບຄນມາ.
 ປະເທດມຽນມາ: ລວມຍອດໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດທີີ່ 24.1% ຂອງ GDPໃນປີ 2017 (ເຊິີ່ງໜີື້ສິນສາທາລະນະພາຍນອກ
ຄິດເປັນ 22.7%).
 ສສ.ຫວຽດນາມ: ໜີ ື້ ສິ ນສາທາລະນະໃກ້ ຄຽງກັບ ເພດານທີີ່ 65% ຂອງ GDPແລະ ລວມຍອດໜີື້ ສິນຕ່າງປະເທດທີີ່
46.6% ຂອງ GDP (ເຊິີ່ງໜີື້ສິນສາທາລະນະພາຍນອກຄິດເປັນ 20.7%); ໄດ້ຫ ຼຸດພົື້ນເປັນປະເທດສະຖານະລາຍໄດ້
ລະດັບປານກາງ ແລະ ສູນເສຍສິດໃນການເຂົື້າຫາບັນດາເງິນກູ້ຢືມສາປະທານ.
ຮູບພາບ 2.22:ລວມຍອດໜີຕ
ື້ າ່ ງປະເທດຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງໃນກມ
່

ຮູບພາບ 2.23: ໜີລ
ື້ ດ
ັ ຖະບານທັງໝົດໃນກມ
່ ປະເທດ CLMV

ປະເທດ CLMV

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂອງພາກລັດ; ທະນາຄານໂລກ; AMRO ARTEMIS; ແລະ
ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ໜີື້ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ກາປູເຈຍໃນແຖບສະແດງນີື້ໝາຍເຖິງໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດ
ໄລຍະຍາວເທົັ່ານັື້ນ ເນີ່ອງຈາກໜີື້ຕ່າງປະເທດທັງໝົດບໍ່ມີລາຍລະອຽດ.ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັນຂອງຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະປະເທດເກີດຈາກຂໍ້ຈາກັດຂອງຂໍ້ມູນ.

11

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂອງພາກລັດ; ທະນາຄານໂລກ; AMRO ARTEMIS; ແລະ ການ
ຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ໜີື້ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ກາປູເຈຍໃນແຖບສະແດງນີື້ໝາຍເຖິງໜີື້ສິນຕ່າງປະເທດໄລຍະ
ຍາວເທົັ່ານັື້ນ ເນີ່ອງຈາກໜີື້ຕ່າງປະເທດທັງໝົດບໍ່ມີລາຍລະອຽດ.ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະປະເທດເກີດຈາກຂໍ້ຈາກັດຂອງຂໍ້ມູນ.

ນີື້ແມ່ນຮູບແບບນ້ອຍ.ໃນຮູບແບບມູນຄ່າປະຈບັນ,ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ 21.4%.
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ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ-4 ຈະອອມເງິນໄດ້ຫາຍກວ່າການລົງທນ, ແລະເບື້ອງຕົື້ນ , ຈະບໍ່ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນຂອງທນ. ດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິໃນໄລຍະ 20 ປີທີີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນປະເທດເຫົັ່ານີື້ມີຍອດເກີນ ດນ3.4% ຂອງ GDP.
ລັກສະນະຂອງຂ ໍ້ຈ າກັດທາງການເງິນທີີ່ ກ ່ ມປະເທດເຫ ົັ່ ານີື້ ປະເຊີນ ແມ່ນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດນີື້ຂອງພາກ"ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ".

ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂໍ້ຈາກັດທາງດ້ານການເງິນທີີ່ປະເທດເສດຖະກິດໃໝ່
ກາລັງປະເຊີນຢູ່ ເນີ່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການໄຫອອກຂອງທນຢ່າງກະທັນຫັນຈີ່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ສະສົມເງິນຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່. ບັນດາເສດຖະກິດອາຊຽນ-4 ແມ່ນບໍ່ມີສິດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນອດໜູນ ແລະ
ເງິນກູ້ຢືມແບບຜ່ອນຜັນຈາກ MDBs ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທນທາງການອີ່ນໆ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົື້າເຖິງ FDI, ຕະຫາດທນ ແລະ
ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດເພີ່ອຈັດການກັບຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນພາຍໃນພວກເຂົາ. ບັນຊີເງິນທນເປີດ ແລະ ຕະຫາດການເງິນພາຍໃນ
ທີີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຂອງພວກເຂົາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫລາດການເງິນສາກົນໝາຍວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຖກກະທົບ
ທາງຕະຫາດການເງິນຫາຍກວ່າເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີພ
ີ່ ັດທະນາແລ້ວທີີ່ມີຕະຫາດການເງິນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ຊັບຊ້ອນ. ອັນທີີ່
ຈິງແລ້ວ, ປະຫວັດສາດທີີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງໄລຍະ AFC, ຄວບຄູ່ໄປກັບລັກສະນະຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາການ
ໄຫເຂົື້າຂອງກະແສທນໃນປະຈບັນ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ-ສິີ່ງທີີ່ຖກຕ້ອງ ຫ ສິີ່ງທີີ່ຜິດຜາດ-ບັນດາເສດຖະກິດຂອງ MI-ASEAN ແມ່ນ
ຖກຈ າກັດ ທາງການເງິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງພາກລັດ ຫ າຍກວ່າຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງການລົງທນ
ແລະ ການອອມ.

ການສບທອດວິກດ
ິ ການທາງດ້ານການເງິນອາຊີ: ປອດໄພໄວ້ກອ
່ ນ, ລົງທນພາຍຫງັ
ສິີ່ງໜ ີ່ງທີີ່ເກີດຂ ື້ນຢ່າງກະທັນຫັນຈາກ AFC ແມ່ນການລົື້ມລະລາຍຂອງການລົງທນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂະແໜງ
ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫີ ທີີ່ ລັດຖະບານ, ທະນາຄານ ແລະ ບລິສັດເອກະຊົນໄດ້ມ່ງເນັື້ນໃສ່ການ
ຟືັ້ນຟູ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໃບດ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາປະເທດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ-ທີີ່ໄດ້ເຂົື້ າ
ຮ່ວມໂຄງການສະໜອງທນຂອງ IMF ຫ ໂດຍທາງເລອກ-ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍທີີ່ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີການອອມເງິນຕາ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຊີ່ອໝັນ
ື້ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທນ, ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງລັດຖະບານຈະຕ້ອງຊະລລາຍຈ່າຍທີີ່ຈາເປັນຈານວນຫາຍໄວ້ກ່ອນ
(ຮູ ບ ພາບ 2.24). ຈາກລະດັ ບ ການລົ ງທ ນທີ ີ່ ສູ ງຈົ ນເກີ ນໄປ, ໂດຍສະເພາະຢ່ າງຍິ ີ່ ງ ໃນທ ລະກິ ດ ອະສັ ງ ຫາລິ ມະຊັ ບ ແລະ
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຊ່ວງຫາຍປີກ່ອນເກີດວິກິດການ-ທນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຈາກທະນາຄານ-ພາກພ ື້ນ ໄດ້ມີ "ຄວາມຊົບເຊົາ (Undershot)" ເປັນເວລາສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ. ດັັ່ງຜົນໄດ້ທີີ່ຮັບ ,
ບັນດາເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນໄດ້ເລີີ່ມຈາກການຂາດດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິເປັນຈານວນຫວງຫາຍກ່ອນວິກິດ
ການ ແລະ ສ້າງການອອມຂະໜາດໃຫຍ່ພາຍຫັງວິກິດການ. ພວກເຂົາໄດ້ຊາລະໜີື້ສິນໃຫ້ IMF ແລະ ເຈົື້າໜີື້ອີ່ນໆ ແລະ ໄດ້
ວາງແຜນອອມທນສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອເປັນການການຄ້າປະກັນຕົນເອງຕ້ານກັບວິກິດການການຊາລະຍອດເງິນຄົງ
ເຫອໜີື້ສິນໃນອະນາຄົດ (ຮູບພາບ 2.25). ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າລາຍຈ່າຍທີີ່ໃຊ້ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນຫຼຸດຄາດໝາຍເຊິີ່ງ
ສົັ່ງຜົນກະທົບທີີ່ສາຄັນຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວ.
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ຮູບພາບ 2.24: ອາຊຽນ-4 ແລະ ສ.ເກົາຫ:ີ ການລົງທນຄິດເປັນສ່ວນ

ຮູບພາບ 2.25: ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນກມ
່ ເສດຖະກິດພາກ

ຮ້ອຍລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ພນ
ື້ ອາຊຽນ+3

% of GDP
GFC

AFC

45
40

Average growth rates (1999 - 2017)
GDP = 4.7%
GFCF = 4.9%

35

30
25
20
15
Asean-4 & KR GFCF
10
5
0

'90

'93

'96

'99

'02

'05

ແຫ່ງSource:
ຂໍ້ມູນ:World
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ທະນາຄານໂລກ;ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ
AMRO

ໃນຊ່ວງໄລຍະ AFC, ການກູ້ຢືມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນ ສ.ເກົາຫີ ແລະ ປະເທດອາຊຽນ-4 ໄດ້ທາລາຍເສດຖະກິດເມີ່ອສະກນ
ເງິນທ້ອງຖິີ່ນອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຫວງຫາຍເມີ່ອທຽບກັບສະກນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການຊາລະໜີື້ກາຍເປັນສິີ່ງທີີ່ບໍ່ຍນຍົງ.
ດັັ່ງນັື້ນ, ບົດຮຽນໜີ່ງຈາກ AFC ແມ່ນບັນດາປະເທດຕ່າງໆຄວນຫຼຸດລົງ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສົມດນ
ຂອງສະກນເງິນ ຫາກພວກເຂົາຕ້ອງການກູ້ຢືມ ແລະ ສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ. ສ. ເກົາຫີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລ
ເຊຍ ແລະ ໄທ ເປັນປະເທດທີີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ ໃນການພັດທະນາຕະຫລາດທ ນພາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອອກພັນທະບັດ
ສະກນເງິນທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອຈັດການກັບການຂາດດນງົບປະມານ ແລະ ສະໜອງທນໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາກອງທນ.

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ອາຍໜີື້ທີີ່ຕ່າງກັນ, ແລະ ການເລີ່ອນຊາລະໜີື້ ທີີ່ມີຢູ່ຈາກການທີີ່ບໍ່ສາມາດແກ້
ໄຂການສະໜອງທນໂຄງການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີີ່. ບັນດາຄວາມສ່ຽງຈະຄົງຢູ່ຈົນກ່ວາເຈົື້າໜີື້ ແລະ ນັກລົງທນມີທາງເລອກໃນການໄຖ່
ຖອນ ຫ ບໍ່ປ່ຽນແປງສະຖານະ ກ່ອນທີີ່ໂຄງການຈະສາມາດສບຕໍ່ ແລະ ສາມາດຊາລະໜີື້ສິນໄດ້. ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມສ່ຽງເຫົັ່ານີື້ມີຢູ່
ໃນບັນດາທີີ່ເປັນຕົວກາງຂອງການກູ້ຢືມສິນເຊີ່ອໃດໜີ່ງ, ລວມທັງການໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ເຊິີ່ງຄວາມສ່ຽງ
ເຫົັ່ານີື້ຈະໂດດເດັັ່ນມາທັນທີ ຫາກບັນດານັກລົງທນໃນຕະຫາດຫັກຊັບຈາກຕ່າງປະເທດຖຄອງພັນທະບັດເຊິີ່ງພວກເຂົາສາມາດປັບ
ແກ້ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຜົນຕອບແທນ. ບໍ່ເປັນທີີ່ໜ້າແປກໃຈ, ທີີ່ເສດຖະກິດອາຊຽນ-4 ໄດ້ສມໃສ່ການອອມທນສາຮອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ເກີນກວ່າທີີ່ຈາເປັນໃນການຄ້ມຄອງການນາເຂົື້າ. ຄາຖາມທີີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ຄ: ຕ້ອງອອມຫາຍປານໃດຈີ່ງຈະພຽງພ?
ຈົນກ່ວາບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມໝັື້ນຄົງທາງການເງິນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການໄຫເຂົື້າຂອງກະແສ
ທນຕ່າງປະເທດ, ເຊິງີ່ ຄາຕອບອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າມັນບໍ່ມີຍາມພ.
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມ
ໝັນ
ື້ ຄົງທີີ່ຍັມງີ ຢູ່ໃນປະເທດອາຊຽນ-4 ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາຫັງຈາກ AFC. ອີກຢ່າງໜີ່ງ, ບັນດາປະເທດເຫົັ່ານີື້ໄດ້ອອມ
ທນ ແລະ ສບຕໍ່ອອມ ແລະ ດາເນີນການດ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ເຂັື້ມແຂງເຊິີ່ງອາດຈະເປັນທາງເລ ອກທີີ່ດີທີີ່ສດເພີ່ອກະຕ້ນ ການ
ເຕີບໂຕ ແລະ ການລົງທນ. ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບແນວທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ໂອນອຽງທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມເທົັ່າທຽມ
ກັນລະຫວ່າງຄວາມໝັື້ນຄົງທາງເສດຖະກິດດ້ວຍການອອມເງິນທນ ແລະ ການເກີິນດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ ແລະ ລະບົບການ
ສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ມີບັນຫາ, ເຈົື້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ ຂອງປະເທດອາຊຽນບາງປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພ ໃຈຕໍ່
ກັ ບ “ຄວາມບ ໍ່ ຢ ດຕິ ທ າ” ຂອງຕະຫ າດທີີ່ ຕ ້ ອ ງການມາດຕະຖານມາດຕະການທາງການເງິ ນ ແບບຮັ ດ ກ ມທີ ີ່ ສ ູ ງ . ນອກນັ ື້ ນ ,
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ປະເທດອ ີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫ ັງ AFC ໃນການສ້າງຄ ນຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການທາງການເງິ ນ ແບບ
ຮັດກມ ແລະ ສົັ່ງເສີມການເພີີ່ມຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ສະແດງທັດສະນະດຽວກັນ.
ໃນລະດັບວົງກວ້າງ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການເງິນທົັ່ວໂລກໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ເອື້ອອານວຍໃຫ້ການ
ລົງທນໄລຍະຍາວ. ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງການຄ້ມຄອງອດສາຫະກາທາງດ້ານຊັບສິນ, ແລະ ຄວາມຜັນຜວນທີີ່ຂອງທັດສະນະ
ຄະຕິນັກລົງທນທີີ່ມີສູງ ແລະ ອັດຕາການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງກະແສທນສາກົນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດຕະຫາດໃໝ່ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍແບບເປີດ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນແອສູງຕໍ່ກັບພດຕິກາດ້ານຄວາມສ່ຽງຕາ່ /ຄວາມສ່ຽງສູງ (Risk-on/Risk-off) ຂອງ
ບັນດານັກລົງທນຕະຫາດຫັກຊັບ ຜູເ້ ຊິງີ່ ມີບົດບາດເຂົື້າ ແລະ ອອກຕະຫາດການເງິນ. ບັນດາຕະຫາດການເງິນທົັ່ວໂລກໄດ້ດາເນີນ
ການຢ່າງໄວວາ ເພີ່ອລົງໂທດປະເທດຕ່າງໆ ຫ ພາກພື້ນ (ຍ່ອຍ) ທັງໝົດ ທີບ
ີ່ ໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍທາງການເງິນ ແລະ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງເຂັື້ມງວດ ໂດຍມີການໂຈະ ຫ ຖອນກະແສທນອອກຈາກລະບົບເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຄວາມບໍ່
ພໃຈຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງທົັ່ວໂລກທີມ
ີ່ ີເພີີ່ມຂື້ນ

ກໍ່ພຽງພທີີ່ຈະກະຕນ
້ ໃຫ້ມີການ

"ຢດເຊົາຢ່າງທັນທີີ່"

ໃນການປ່ອຍກະແສທນສູ່

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕະຫາດໃໝ່, ລວມທັງພາກພື້ນອາຊຽນ. Tantic Taper ປີ 2013, ການເລອກຕັື້ງປະທານາທິບດີ
ສະຫະລັດໃນປີ 2016 ແລະ ການເທຂາຍຂອງຕະຫາດໂລກໃນປີ 2018 ແມ່ນກລະນີທີີ່ເກີດຂນ
ື້ ຈິງ. ໃນແຕ່ລະຄັງື້ , ຕະຫາດເກີດ
ໃໝ່ໃນພາກພນ
ື້ , ລວມທັງອາຊຽນ, ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທີສ
ີ່ າຄັນໃນການເຄີ່ອນຍ້າຍທນຈານວນຫາຍ (ຮູບພາບ 2.26).
ຮູບພາບ 2.26: ອັດຕາການໄຫເຂົາື້ ຂອງເງິນທນໃນພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ-5 ແລະ ສ.ເກົາຫີ
USD Billion

Asian Financial Crisis
(Jul 1997-Dec 1998)

Global Financial Crisis
(Aug 2007-Sep 2008)
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Taper Tantrum
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(Nov 2016)
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO.

ໃນກ ່ ມເສດຖະກິ ດ ຂອງ CLMV, ການເຂົ ື້ າເຖິ ງ ແຫ ່ ງ ທ ນຂອງໂຄງການໄລຍະຍາວ ແມ່ ນ ພຽງພ ສ າລັ ບ ການຫ ຼຸ ດຜ່ ອນບັນດາ
ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນປະຈບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ເນີ່ອງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຫຼຸດພົື້ນຈາກສະຖານະປະເທດທີີ່ມີລາຍຮັບຕ່າ ເປັນ ປະເທດທີີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ບົດຮຽນທີີ່ຖອດ
ຖອນໄດ້ຈາກປະເທດເພ ີ່ອນບ້ານເຊັັ່ນ ອາຊຽນ-4 ເຖິງຄວາມຍາກລ າບາກນັື້ນ ຈະບ ໍ່ຖກມອງຂ້າມ, ແລະ ອາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ:
ເປັນຫຍັງບັນດາປະເທດ CLMV ໄດ້ໃຊ້ວິທີການຢ່າງລະມັດລະວັງ ທີີ່ຈະຮັບເອົາໜີື້ສິນເພີີ່ມເຕີມ.
ບົດລາຍງານປີ 2018 ຂອງ G20 Eminent Persons Group (EPG) ໄດ້ເຂົື້າໃຈແຈ້ງເຖິງຄວາມຜັນຜວນທີີ່ມີຫາຍເກີນ
ໄປໃນຕະຫ າດການເງິ ນ "ສາມາດນ າໄປຮັ ບ ມ ກັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕ ໍ່ ກ ານເຕີ ບ ໂຕທັ ງ ໃນລະດັ ບ ປະເທດ ແລະພາກພ ື້ ນ " (Global
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Governance Financial Governance 2018). ການປະຕິ ຮ ູ ບ ໂຄງສ້ າ ງທາງການເງິ ນ ສາກົ ນ ຢ່ າ ງຮີ ບ ດ່ ວ ນແມ່ ນ ມີ
ຄວາມຈາເປັນສາລັບການພັດທະນາໂລກ ເພີ່ອນາໃຊ້ຕະຫາດການເງິນພາຍໃນ ແລະ ກະແສທນສາກົນຢ່າງເຕັມທີີ່ ທັງນີື້ກເພີ່ອສະ
ໜອງທນໃຫ້ແກ່ການລົງທນ ແລະ ກະຕ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ຈົນກ່ວາ ແລະ ບໍ່ມີລະບົບເຄີ່ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພ
ທາງການເງິນສາກົນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ແຮງຈູງໃຈ (incentive) ກຍັງມີຢູ່ສາລັບບັນດາປະເທດທີີ່ ຫີກລ່ຽງ ຫ ຫຼຸດການຂາດ
ດນທາງບັນຊີ ຫຈາ ເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງລົງທນ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, ແລະ ເພີ່ອ "ປະກັນໄພດ້ວຍຕົນເອງ" ໂດຍການສະສົມຄັງ
ສາຮອງຫາຍຂື້ນ.

ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ
ການສະໜອງທນບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຂໍ້ຈາກັດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ເທົັ່ານັື້ນ. "ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ປັດໄຈຕ່າງໆ" ຍັງເປັນອ ປະສັກ ໃນບັນດາເສດຖະກິດ CLMV ແລະ ອາຊຽນ-4 ໃນລະດັບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ , ກີດກັື້ນ ການ
ລົງທນທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ຂັດຂວາງປະສິດທິພາບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ທັນເວລາ.
ບົດລາຍງານ G20 EPG ໄດ້ຊີື້ວ່າ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ຕົື້ນທນມະນດເປັນຂໍ້ຈາກັດທີີ່ສາຄັນເຊິີ່ ງຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພີ່ອໃຫ້ມີບັນຍາກາດການລົງທນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ. ການສູນເສຍໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງ
ຫວງໄດ້ທາລາຍບັນດາຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ ແລະ ທນຈາກຕ່າງປະເທດທີີ່ສາມາດນາໄປໃຊ້ໃນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ. ການຄ ້ມຄອງໂຄງການໂດຍບໍ່ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ແຮງງານຈະພາໃຫ້ເກີ ດ ມີ
ຄວາມຫຍ ້ງຍາກຕາມມາ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆອາດເຮັດ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທ ນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຕ່ າງປະເທດເພີ ີ່ ມ ສູ ງ ຂ ື້ ນ ເຊິີ່ ງ ລັ ດ ຖະບານທີ ີ່ ເປັ ນ ເຈົ ື້ າບ້ ານ ກ າລັ ງ ປະເຊີ ນ ກັ ບ ບັ ນ ຫາ, ຖ້ າຫາກການໃຊ້ ຈ ່ າຍທີ ີ່ ບ ໍ່ ໄດ້ ຢູ ່ ໃ ນ
ງົບປະມານຕ້ອງໄປສາຮອງໃສ່ການນາເຂົື້າແຮງງານທີີ່ມີສີມ ແລະ ຊ່ຽວຊານ, ຫ ເພີ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຄ່າອປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຢີຕ່າງປະເທດ.
ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານສີມແຮງງານທີີ່ມີທັກສະໃນເສດຖະກິດ CLMV ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເຊິີ່ງໄດ້ຖກຈັດຢູ່ໃນ
ລະດັ ບຕ ່ າ ກວ່ າຄ່ າສະເລ່ ຍທົ ັ່ວ ໂລກໃນດັດສະນີ ການພັດທະນາຕົື້ນທ ນມະນ ດຂອງ ກອງປະຊຼຸ ມເສດຖະກິ ດໂລກ (World
Economic Forum) (ຮູບພາບ 2.27). ໂດຍສະເພາະໃນ ປະເທດກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ທີມ
ີ່ ີການສະໜອງ
ງົບປະມານແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສກ ແລະ ການສກສາໃນລະດັບຕ່າ, ແລະ ມີຈານວນແຮງງານທີີ່ມີທັກສະມີຈາກັດ (ຮູບ
ພາບ 2.28-2.30), ເຊິີ່ງປະຈບັນກາລັງສົັ່ງຜົນກະທົບຕຄ
ໍ່ ວາມສາມາດໃນການຜະລິດເພີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕ.
ເພີ່ອຮັບມກັບບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພີີ່ມການລົງທນໃນຂົງເຂດດັັ່ງກ່າວຢ່າງຕັື້ງໜ້າ. ຕົວຢ່າງ:
ໃນປະເທດກາປູເຈຍ, ລາຍຈ່າຍໃນຂະແໜງສັງຄົມທັງໝົດກລວມ 7.0% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018, ເພີີ່ມຂື້ນຈາກ 4.6%
ໃນປີ 2013. ລາຍຈ່າຍໃນຂະແໜງການສກສາເພີີ່ມຂື້ນຈາກ 1.6% ຂອງ GDP ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 2.7% ຂອງ GDP
ໃນປີ 2017 ແລະ ຫາກລວມລາຍຈ່ າຍຕົ ື້ ນທ ນແລ້ ວ , ລາຍຈ່ າຍຂອງພາກລັ ດໃນຂະແໜງການສ ກສາແມ່ ນເພີ ີ່ ມຂ ື້ນເຖິງ
3.1% ຂອງ GDP. ກົງກັນຂ້າມ, ຮົງກົງ, ສ.ເກົາຫີ, ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ຍົກສູງຄນນະພາບຂອງການ
ສກສາຢ່າງເປັນລະບົບໃນຊຼຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ.
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ຮູບພາບ 2.27. ຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາຕົນ
ື້ ທນມະນດ,
2017

ຮູບພາບ 2.28. ຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານທີມ
ີ່ ທ
ີ ກ
ັ ສະ ແລະ ການຈັດ
ລະດັບຄວາມຮູ,້ 2017
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເສດຖະກິດໂລກ (2017a).
ໝາຍເຫດ:ແຖບສີເທົາແມ່ນຄະແນນລວມຂອງດັດຊະນີທນມະນດ.ແຖບສີແດງສະແດງຊ່ອງ
ວ່າງໃນການພັດທະນາທນມະນດ, ຊີ່ງເປັນ "Distance to the ideal state" ຫພຽງແຕ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄະແນນລວມແລະຄະແນນໃນຄວາມຄິດຄ100.

ຮູບພາບ 2.29: ອາຊຽນ+3: ການຈັດອັນດັບໂລກໃນຂະແໜງສາທາ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເສດຖະກິດໂລກ (2017a).
ໝາຍເຫດ: ຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານທີີ່ມີທັກສະແມ່ນການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ນາທາງທລະກິດໃນ
ລະດັບທີີ່ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວໃນປະເທດຂອງບລິສັດທີີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດຫາພະນັກງານທີີ່ມີທັກສະ
ນະໄດ້. ວິທີການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ໝາຍເຖີງ ຄວາມກວ້າງຂວາງ ແລະຄວາມເລິກເຊີງຂອງທັກ
ສະເພາະດ້ານທີີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ.

ຮູບພາບ 2.30: ອາຊຽນ+3: ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຂອງລັດຖະບານໂດຍລວມຕກ
ໍ່ ບ
ັ
ຂະແໜງສາທາລະນະສກ

ລະນະສກ, ການສກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຍີີ່ປ່ນ ຂອງປີ 2014, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສາລັບ ຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ

ຂອບຕິນິກ າຄ ້ມຄອງທັງໝົດ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (Intellectual Property Right-IPR) ແລະ ສິດ
ຂອງເຈົື້າຂອງ ແລະ ສິດຂອງນັກລົງທນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງສາລັບໜີື້ສິນພາກເອກະຊົນ ຫ ການ
ຈັດການເງິນທນທີີ່ຈະຖ (ຮູບພາບ 2.31 ແລະ 2.32). ນີື້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກລະນີໃນກ່ມປະເທດຂອງ CLMV ເທົັ່ານັື້ນ, ແຕ່
ຍັງລວມທັງອາຊຽນ-4 ເຊິີ່ງຕ້ອງເບິີ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ ແລະ
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ການເຂົື້າໃຈເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (IPR), ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນໄດ້ ລ ົ ງ ມະຕິ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ແຜນການຈັ ດ ຕັ ື້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ທາງດ້ າ ນຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາຂອງປະເທດສະມາຊິ ກ ອາຊຽນ
(ASEAN IPR Action Plan) 2016-2025. ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຂື້ນບົນບັນດາແຜນ IPR (ປີ
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2004-2010 ແລະ ປີ2011-201512) ແລະ ມີ 4 ເປົັ້າໝາຍຍ ດທະສາດ: (1) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ ມແຂງຂອງຫ້ ອງການ
IPR ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ IPR ໃນລະດັບພາກພື້ນ; (2) ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ IPR
ໃນລະດັບພາກພື້ນ; (3) ພັດທະນາລະບົບນິເວດ IPR ຂອງອາຊຽນທີີ່ຄອບຄມ ແລະ ກວ້າງຂວາງ; ແລະ (4) ເສີມສ້າງກົນໄກ
ລະດັບພາກພ ື້ນເພີ່ອສົັ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການສ້າງຊັບສິນ , ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ ແມ່ນການຊີື້ບອກທາງພູມສັນຖານ ແລະ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແບບດັັ່ງເດີມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫັງຈາກໂຄງການໄດ້ສາເລັດແລ້ວ, ການເຂົື້າໃຈເຖິງເງິນປັນຜົນທີີ່ເພິີ່ມຂື້ນຈາກພື້ນຖານໂຄງສ້າງໃຫມ່ຈະບໍ່ກົງກັນ
ຖ້າຫາກບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ແຮງງານ, ທນ ແລະ ຄວາມຊານານແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນເພີ່ອຮັກສາ
ແລະ ດ າເນີນ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ລະດັບພາກພ ື້ນ ແລະ ຂອບລະບຽບກົດ ໝາຍ ແມ່ນ ມີຄວາມຈ າ
ເປັນສາລັບການໃຫ້ບລິການແບບໃຫມ່ເຊັັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ (Fintech) ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ (Ecommerce) ເພີ່ອດາເນີນການຢ່າງສະດວກ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງແມ່ນ ຂະຫຍາຍຂ້າມປະເທດ. ຄວາມສາເລັດສູງສດ
ຂອງການໃຊ້ ຈ່າຍໃນພ ື້ນຖານໂຄງລ່ າງແມ່ນຂ ື້ ນກັ ບຄວາມຕ້ ອງການສ າລັ ບຄວາມອາດສາມາດທີ ີ່ເພີີ່ ມຂ ື້ ນ , ແລະ ຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງຂອງການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະເມີນມູນຄ່າທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຄາດ
ຄະເນລາຍໄດ້ທີີ່ເປັນຈິງ.
ຮູບພາບ 2.31: ຄວາມອາດສາມາດສາລັບການຄມ
້ ຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຮູບພາບ 2.32 :ກອບທາງກົດໝາຍ, ພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ແລະ ຕົວ

ແລະ ນະວັດຕະກາ, ພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ແລະ ການປຽບທຽບກັບປະເທດ

ປຽບທຽບທີຖ
ີ່ ກຄັດເລອກ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເສດຖະກິດໂລກ (2017b).
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສາລັບ ມຽນມາ.
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Efficiency of legal framework in settling disputes

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງປະຊຼຸມເສດຖະກິດໂລກ (2017b).
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສາລັບ ມຽນມາ.

ອີງຕາມການຖະແຫງການໂດຍທ່ານປະທານບລິຫານງານຂອງຫ້ອງການຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດສິງກະໂປໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2016, ຫາຍກວ່າ 80% ຂອງ 108 ຜະລິດຕະພັນ (ຫ 28

12

ໂຄງການ) ໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງ IPR 2011-2015 ແມ່ນສາເລັດ.ການປັບປງເພີີ່ມເຕີມຈາກກອງປະຊຼຸມສາມະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ Trademarks and Madrid Protocolໄດ້ຈັດຂື້ນ ພດ
ສະພາ 2015 ທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດກາປູເຈຍແລະປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ເຂົື້າເປັນສະມາຊິກສົນທິສັນຍາຂອງMadrid Protocol, ຕາມດ້ວຍປະເທດສິງກະໂປແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ-ສະເພາະປະເທດ
ໃນກ່ມອາຊຽນເທົັ່ານັື້ນ, ເຊິີ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາກ່ອນປີ 2011.ການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາ Madrid ເປັນຫນີ່ງໃນໂຄງການພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບັດງານຂອງ IPRປີ 20112015.
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ກ່ອງເອກະສານ 2.2: ການລົງທນທາງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກພນ
ື້
ການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນລະດັບພາກພື້ນສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໃນລະດັບສູງໃນຊ່ວງຫາຍທົດ
ສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ. ການເພີີ່ມຂື້ນໃນຂະແໜງການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບເຊັັ່ນ: ເສັື້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ເສັື້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ສາທາ
ລະນປະໂພກຕ່າງໆ, ໄດ້ນາມາສູ່ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີີ່ເພີີ່ມຂ ື້ນ, ປັບປງການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໂດຍກົງໃນໄລຍະສັື້ນ. ໃນໄລຍະຍາວ,
ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈະຊ່ວຍສົັ່ງເສີມກາລັງການຜະລິດທາງອ້ອມເຊັັ່ ນດຽວກັນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍ ແລະ ການ
ເດີນທາງໃນຂະນະທີີ່ເພີີ່ມທ່າແຮງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທັງໝົດ. ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ, ການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຊຼຸມປີ
1970 ແລະ 1980-ຄວບຄູ່ໄປກັບການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາບລິສັດຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ-ໄດ້ຊ່ວຍກະຕ້ນຍດທະ
ສາດການຜະລິດເພີ່ອການສົັ່ງອອກ, ເຊິີ່ງໄດ້ຊຼຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ (AMRO, 2019). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຜົນຂອງການສົັ່ງຕໍ່ທາງດ້ານ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຜະລິດ ໄດ້ສົັ່ງເສີມບັນດາລັກສະນະຂອງ FDI ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານ ແລະ ບລິສັດພາຍໃນປະເທດ,
ການຍົກລະດັບທ່າແຮງຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຫົັ່ານີື້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ບັນດາຄວາມແຕກໂຕນທີີ່ສາຄັນໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງຄົງຢູ່, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງໃນບັນດາຂະແໜງເສດຖະ
ກິດຂອງປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມທ ນສ າຮອງລະຫວ່າງປະເທດພາຍຫ ັງວິກິດການທາງການເງິນ ອາຊີ (Asian Financial
Crisis), ການລົງທນໃນຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກໍ່ຖ ກຕັດ ຮອນລົງ ແລະ ຜົນຂອງການລົງທນທີີ່ບໍ່ພຽງພຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໄດ້ກາຍເປັນ ຂໍ້
ຈາກັດຂອງທ່າແຮງການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ (AMRO, 2019). ການສກສາທີີ່ຜ່ານມາຂອງ Oxford Economics (2017) ໃນ 7 ຂະແໜງ
ການທີີ່ກວມເອົາ 50 ປະເທດໃນປີ 2040, ໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນພາກພື້ນແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ
ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ. ຄວາມແຕກໂຕນຂອງລາຍຈ່າຍໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕໍ່ປີ ໃນສອງທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່
ຫາຍສາລັບບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາເຊັັ່ນ: ກາປູເຈຍ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ, ແຕ່ວ່າມີຂະໜາດນ້ອຍສາລັບປະເທດທີີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ , ເຊັັ່ນ: ສ.
ເກົາຫີ, ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສິງກະໂປ, ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາການໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ມີຄນນະພາບສູງຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ ແລະ ຍນຍົງ (ພາບ 2.2.1).ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາລັບບັນດາປະເທດເຊັັ່ນ: ສປ.ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ-4 ສະເລ່ຍແມ່ນ 2% ຂອງ GDP ຕໍ່ປີ, ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາ
ຈາກຄວາມຕ້ອງການທນເຂົື້າໃນໂຄງການທາງດ່ວນ ແລະ ເສັື້ນທາງລົດໄຟໃໝ່ທີີ່ເຊີ່ອມຕໍ່ໃຈກາງຕົວເມອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (AMRO,
2019).
ຮູບພາບ 2.2.1: ການໃຊ້ຈາ່ ຍພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງໃນປີ 2015 ແລະສ່ວນ
ຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແລະການສະໜອງຕປ
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ຮູບພາບ 2.2.2: ການຈາລອງການເພີມ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: Oxford Economics; ໂຄງການວິເຄາະການຄ້າໂລກ; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.

ໃນໄລຍະຍາວ, ການຈາລອງຂອງພະນັກງານ AMRO ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ GDP ຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພື້ນຈະເພີີ່ມຂື້ນຫາກຄວາມແຕກ
ໂຕນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ການໃຊ້ຕົວແບບຈາລອງບົດໂຄງການການວິເຄາະການຄ້າໂລກ (Global
Trade Analysis Project), AMRO ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຈາກການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພີີ່ມ
ຂ ື້ນຕ ໍ່ GDPຈະມີຄວາມສ າຄັນ ເຮັດໃຫ້ແຕກໂຕນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມທີີ່ . ຍົກ
ຕົວຢ່າງ, ການສົັ່ງເສີມ GDP ສາລັບ ກາປູເຈຍ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈະໃຫຍ່ທີີ່ສດໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊິີ່ງເພີີ່ມສູງຂື້ນ 5.0 ແລະ 2.1
ສູງກວ່າລະດັບພື້ນຖານຂອງ GDP ໃນປະຈບັນ, ຕາມລາດັບ, ໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການກະຕ້ນເພີີ່ມເຕີິມຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ-
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4 ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ0
ີ່ .9-1.2%. ດັັ່ງນັື້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນແມ່ນຈາເປັນເພີ່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມແຕກໂຕນຂອງໂຄງການພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງທີີ່ມີຢູ່ເຫົັ່ານີື້, ລວມທັງການນາໃຊ້ທາງເລອກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທີີ່ມີຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
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ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຕ່າງໆ: ອາຊຽນ+3 ສາລັບ ອາຊຽນ+3
ບົດລາຍງານຂອງ G20 EGG ໄດ້ນາສະເໜີ 2 ແຜນຍດທະສາດທີີ່ສາຄັນເພີ່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນໃນໂຄງການ
ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່. ປະເດັນທາອິດ, ການອອມພາຍໃນປະເທດເປັນພື້ນຖານທີີ່ສ າຄັນສາລັບ
ການລົ ງ ທ ນໄລຍະຍາວ ແລະຄວາມເຂັ ື້ ມ ແຂງທາງການເງິ ນ , ປະເທດຕ່ າ ງໆສາມາດປັ ບ ປ ງແກ້ ໄ ຂການປ່ ຽ ນແປງຂອງ
ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນພາກລັດ ແລະ ການເກັບພາສີ. ປະເດັນທີສອງ,
ການລົງທນພາກເອກະຊົນ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂອບເຂດທີີ່ກວ້າງຂື້ນແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. ຕິດພັນກັບ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຕກ
ໍ່ ັບຄວາມຍນຍົງຂອງໜີື້ສິນ,ຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສາຄັນຫາຍຂື້ນເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດ
ຫາເງິນທນ.
ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າຍັ ງ ມີ ພ ື້ ນ ທີີ່ ໃ ນປັ ບ ປ ງປະສິ ດທິ ພາບຂອງການເກັ ບ ກ າພາສີ ແລະ ເພີ ີ່ ມການອອມພາຍໃນຂອງບັ ນ ດາປະເທດ
ອາຊຽນ+3, ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ສາຄັນແມ່ນຊອກຫາວິທີໃນການຈັດສັນທນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຂົື້າໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນ
ເສດຖະກິດ CLMV, ຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆໄດ້ສ້າງຂໍ້ຈາກັດເຊັັ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດສັນທນ-ໃນເວລາທີີ່
ມີທ ນ-ເພີ່ອຮອງຮັບຄວາມອາດສາມາດ-ເສີມສ້າງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ແຕ່ລະເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ-4 ແມ່ນບ ໍ່ມີ
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ, ເນີ່ອງຈາກພວກເຂົາມີເງິນອອມເກີນດນ ຫ ສາມາມາດກູ້ຢືມເງິນທນອີ່ນໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ພວກເຂົາຖກຈາກັດຈາກການອອມເພີ່ອການລົງທນໃນໄລຍະຍາວຫາຍກວ່າເນີ່ອງຈາກມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງທາງການເງິນທີີ່ເກີດຈາກແນວໂນ້ມການໄຫເຂົື້າຂອງສະແສທນທີີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.

ການໃຊ້ປະໂຫຍດການລົງທນພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ເພອ
ີ່ ຈັດການຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ຍັງມີຂອບພື້ນທີຫ
ີ່ ວ່າງສາລັບການລົງທນໄລຍະຍາວຫາຍຂື້ນເພີ່ອເພີີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ເຊີ່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນ.ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນໃນພາກພື້ນ, ເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ຍັງ ເປັນກ່ມທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນ
ເກີນດນກວມ 2.3% ຂອງ GDP ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2011-2018. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພາກພື້ນໄດ້ຖກວິຈານຢ່າງໜັກໃນການ
ໃຊ້ງົບເກີນດນຂອງພວກເຂົາເຂົື້າໃນການລົງທນຫາຍເກີນໄປ, ໃນຮູບແບບຂອງຄັງສາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ໃນຊັບສິນທາງ
ການເງິນທີີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຕ່າໃນ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ, ເຊິງີ່ ຈາກນັື້ນກໍ່ໄດ້ຖກສົັ່ງຜ່ານກັບມາຂົງເຂດອາຊີໂດຍຜູ້ຈັດການ
ຫັກຊັບຫນັກລົງທນເພີ່ອຊອກຫາຜົນຕອບແທນທີີ່ສູງຂື້ນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເສດຖະກິດຂອງ HI-A ໄດ້ນາເງິນອອມສ່ວນເກີນຂອງ
ພວກເຂົາໃນການລົງທນໃນຫັກຊັບໃນເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຍັງໄດ້ລົງທນໃນພາກພື້ນເຊັັ່ນດຽວກັນ .
ໂຄງການ BRI ຂອງ ສປ.ຈີນ (ກ່ອງເອກະສານ2.3), ແລະ PQI ຂອງປະເທດຍີີ່ປ່ນໄດ້ຊ່ວຍກະຈາຍທນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ
ພາກລັດ ເຂົື້າໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນພາກພື້ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ, ສະຖາບັນການພັດທະນາຍີີ່ປ່ນໄດ້ສະໜອງທນໃນ
ໂຄງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນອາຊຽນເປັນເວລາຫາຍປີ , ໂດຍສະເພາະໃນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ແລະ ມຽນມາ ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບ ລາຍ
ໃຫຍ່ໃນການຊ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ອການພັດທະນາ (ODA) ຈາກ ຍີີ່ປ່ນ (ຮູບພາບ 2.33). ສປ.ຈີນ ໄດ້ລົງທນໃນຂະແໜງອດ
ສະຫະກາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານ, ແຕ່ກໍ່ໄດ້ເລີີ່ມມີການລົງທນລົງທນໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ
ຜະລິດເມີ່ອບໍ່ດົນມານີື້ (ຮູບພາບ 2.35).
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ຮູບພາບ 2.33: ການຊ່ວຍເຫອທາງການເພອ
ີ່ ການພັດທະນາຂອງ ຍີປ
ີ່ ນ
່
USD Million
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3,000
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2,000
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MM

1,000
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ODAລວມມີ ເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫອລ້າ ແລະ ການຮ່ວມມທາງດ້ານເຕັກນິກ. ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດໄທ ໃນປີ 2015ແລະ 2016; ຂໍ້ມູນ ສປປ ລາວ ປີ 2013 ແລະ 2015

ຮູບພາບ 2.34: ການລົງທນພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງຂອງ ສປ. ຈີນ ຈັດອີງຕາມ
ພາກພນ
ື້
USD Billion

%

25

12

ຮູບພາບ 2.35: ການລົງທນພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງຂອງ ສປ. ຈີນ ໃນພາກພນ
ື້
ອາຊຽນ ຈັດອີງຕາມຂະແໜງການ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພື້ນຖານມລະດົກອາເມລິກາ; ແລະ ການຄິດໄລຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ຄູ່ຄ້າໃນປະຈບັນ. ຂໍ້ມູນສາລັບການໄຫຂອງທນສະສົມ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ພື້ນຖານມລະດົກອາເມລິກາ; ແລະ ການຄິດໄລຂອງພະນັກງານ AMRO
ໝາຍເຫດ: ຄູ່ຄ້າໃນປະຈບັນ. ຂໍ້ມູນສາລັບການໄຫຂອງທນສະສົມ ຈາກປີ 2011 ຫາ H1
2018.

ກ່ມປະເທດຕະຫາດໃໝ່ຂອງອາຊຽນ+3 ຄວນຍອມຮັບເອົາບັນດາປະເທດທີກ
ີ່ ້າວໜ້າເຊິີ່ງໄດ້ຮັກສາການລົງທນໃນການຖ່າຍໂອນ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ "ເສດຖະກິດໃໝ່" ສາລັບພາກພື້ນເປັນໂຕຂັບເຄີ່ອນຫັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສດຖະກິດ
ຂອງກ່ມອາຊຽນ-8. ການໂຕ້ຕອບການກີດກັນ
ື້ ທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄ້າ ເປັນການກະທາທີີ່ບໍ່ສະຫາດ ເຊິີ່ງຈະກາຍເປັນການ
ກີດກັນ
ື້ ຕົນເອງຕໍ່ກັບກິດຈະກາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ທີີ່ 4IR ໄດ້ສະສົມ
ແຮງຜັກດັນທົັ່ວໂລກ ແລະ ກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີີ່ສາຄັນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ສ. ອາເມລິກາ
ແລະ ເອີຣົບ ໄດ້ກວມເອົາສັດສ່ວນຂອງການລົງທນໂດຍກົງ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະແໜງ “ເສດຖະກິດໃໝ່” ໃນອາຊຽນ-8 (ຮູບພາບ
2.36). ໂດຍລວມແລ້ວ ສ. ອາເມລິກາ ໄດ້ເພີີ່ມການລົງທນໂດຍກົງໃນອາຊຽນໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ (ຮູບພາບ 2.37).
ພາຍໃນພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວ, ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫີ ໄດ້ພະຍາຍາມເພີີ່ມປະລິມານການລົງທນໂດຍກົງເຂົື້າໃນຂະແໜງການເຫົັ່ານີື້, ໃນ
ຂະນະທີີ່ການລົງທນໂດຍກົງ ຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນ ອາຊຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຂະແໜງ "ເສດຖະກິດເກົັ່າ" ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເສດຖະກິດຂອງຂອງບັນດາປະເທດ CLMV (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ) (ຮູບພາບ 2.38). ການລົງທນ
ແບບ Greenfield ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສ.ເກົາຫີ ໃນເສດຖະກິດອາຊຽນ-8 (ຮູບພາບ 2.39) ໄດ້ຍ້າຍໄປໃນໂຮງງານການຜະລິດຂັື້ນ
ສູງໃນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ໃນຂະນະທີີ່ ສ.ອາເມລິກາ ກວມເອົາສ່ວນໜງີ່ ຂອງ FDI ທັງໝົດໃນຂະແໜງການບລິການທີີ່ທັນສະໄໝ
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ໃນອາຊຽນໃນປີ 2018 (ຮູບພາບ 2.36), ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຈະຢູ່ທີີ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມສົນໃຈໃນຂະ
ແໜງການບລິການແບບດັງື້ ເດີມໃນອາຊຽນແມ່ນມີໜ້ອຍທີີ່ສດ (ຮູບພາບ 2.40).
ຮູບພາບ 2.36: ການລົງທນໃນໂຄງການໃໝ່ພາຍໃນຂະແໜງ “ເສດຖະກິດໃໝ່” ໃນກມ
່ ປະເທດເສດຖະກິດຂອງພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ-8 ຈັດອີງຕາມພາກພນ
ື້
ແລະ ປະເທດທີເີ່ ປັນແຫງ່ ທນ
ການຜະລິດຂັື້ນສູງ

ການບລິການທີີ່ທັນສະໄໝ
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ຮູບພາບ 2.37: ຈານວນ FDI ໃນພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ: ພາກພນ
ື້ ແລະ
ປະເທດທີເີ່ ປັນແຫງ່ ທນທີຖ
ີ່ ກເລອກເຟັນ
ັ້

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການລົງທນແບບ OrbisCrossborder; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງ AMRO

ຮູບພາບ 2.38: ການລົງທນໂດຍກົງພາຍນອກຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນພາກພນ
ື້
ອາຊຽນ: 7 ຂະແໜງການທີໃີ່ ຫຍ່ສດ
USD Billion
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ; ແລະ ການຄິດໄລ່ພະນັກງານ AMRO.

ແຫ່ງຂ້ມູນ: IMF CDIS; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ AMRO

ໝາຍເຫດ: ຈ ານວນໂຕເລກໃນວົງເລັບສາລັບແຕ່ລະຂະແຫນງການ,ເຊີີ່ ງ ສະແດງເຖິງແກນນອນ
ຂອງແຜນພາບ ແມ່ນສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງສະເພາະນັື້ນໆ ໃນການລົງທນໂດຍກົ ງທັງໝົດຂອງ
ສປ.ຈີນ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2014-2016/7

ຮູບພາບ 2.39: ການລົງທນໃນໂຄງການໃໝ່ໃນກມ
່ ອາຊຽນ-8 ຈັດອີງ

ຮູບພາບ 2.40: ການລົງທນໃນໂຄງການໃໝ່ໃນຂະແໜງການບລິການແບບ

ຕາມພາກພນ
ື້ ແລະ ປະເທດທີເີ່ ປັນແຫງ່ ທນ: ທັງໝົດຂະແໜງການ

ດັງື້ ເດີມໃນກມ
່ ອາຊຽນ-8 ຈັດອີງຕາມພາກພນ
ື້ ແລະ ປະເທດທີເີ່ ປັນແຫງ່ ທນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມນການລົງທນຂອງOrbisCrossborder; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ
AMRO.
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມນການລົງທນຂອງOrbisCrossborder; ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງພະນັກງານ
AMRO.
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່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ນອກຈາກການຕ້ອນຮັບ FDI ຈາກ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ແລະ ການຫາວິທີທາງໃນການຮັກສາກະແສທນຈາກຍີີ່ ປ່ນ
ແລະ ສ.ເກົ າ ຫີ ແລ້ ວ , ເສດຖະກິ ດ ຂອງອາຊຽນ ຄວນໃຊ້ ປ ະໂຫຍດຈາກບົ ດ ບາດການເປັ ນ ສູ ນ ກາງທາງພາກພ ື້ ນ ເຊັ ັ່ ນ :
ສິງກະໂປ. ໂດຍພື້ນຖານໂດຍກົງແລ້ວ, ປະມານ 20% ຂອງການລົງທນຂອງ FDI ໄປຫາ ກ່ມເສດຖະກິດອາຊຽນແມ່ນມາ
ຈາກສິງກະໂປ. ມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ບລິສັດ ອາເມລິກາ ແລະ ເອີຣົບ ມີຄວາມພໃຈທີີ່ຈະຂະຫຍາຍ
ຊ່ອງທາງການລົງທນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຜ່ານປະເທດສິງກະໂປ ຫາ ພາກພື້ນອາຊຽນ.

ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງໃຫ້ກນ
ົ ໄກ CMIM ເພອ
ີ່ ແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ບົດລາຍງານ G20 EPG ໄດ້ເນັື້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີເຄອຂ່າຍປ້ອງກັນວິກິດການການເງິນສາກົນທີີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ຖ້າ
ປະເທດກາລັງພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະແສທນໃນຂະນະທີີ່ ຕ້ອງຄ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງ
ດ້ານການເງິນ. ເຄີ່ອງມແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງບັນດາປະເທດໃນການຮັບມກັບ ວິກິດການການ
ຂາດສະພາບຄ່ອງສາກົນໄລຍະສັື້ນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຈາກັດໃນການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນກມ
່ ປະເທດອາຊຽນ+3 ເນີ່ອງ
ຈາກຄວາມແຕກໂຕນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເຊິີ່ງຫາຍກວ່າການມີດນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິທີີ່ເໝາະສົມ, ການສະສົມທນສາຮອງ
ກໍ່ຄ ລາຄາທີຈ
ີ່ ະເປີດຮັບກະແສທນ.
ຂໍ້ລິເລີີ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫາຍຝ່າຍ (Chiang Mai Initiative Multilateralization) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນລວມຂອງພາກພື້ນ ທີີ່
ສະໜອງກົນໄກການຊ່ວຍເຫອທາງການເງິນສາລັບກ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3. ເຊິີ່ງຜັນຂະຫຍາຍມາຈາກຂໍ້ລິເລີີ່ມຊຽງໃໝ່
(CMI), ທີີ່ເປັນເຄອຂ່າຍການແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງບັນດາທະນາຄານກາງໃນພາກພື້ນ ໂດຍຖກສ້າງຕັື້ງຂື້ນໃນປີ 2000
ຫລັງຈາກ AFC ເພີ່ອເປັນເຄີ່ອງມເສີມໃຫ້ແກ່ເຄີ່ອງມການສະໜອງທນຂອງກອງທນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF), ແຕ່ຍັງ
ບ ໍ່ ທ ັ ນ ໄດ້ ມ ີ ກ ານກູ ້ ຢ ື ມ ຕົ ວ ຈິ ງ ເທ ີ່ ອ .ໃນຊ່ ວ ງປີ 2008-2009 GFC, ສ.ເກົ າ ຫີ ແລະ ສິ ງ ກະໂປ ໄດ້ ມ ີ ກ ານຊື້ - ຂາຍເງິ ນ ຕາ
ຕ່ າງປະເທດແບບສອງຝ່ າຍ ກັ ບ ທະນາຄານກາງ ສ. ອາເມລິ ກ າ, ໃນຂະນະທີີ່ ອິ ນ ໂດເນເຊຍ ໄດ້ ມີ ກ ານລະດົ ມທ ນກັ ບ ກ່ ມ
ທະນາຄານໂລກ. ຂໍ້ລິເລີີ່ມຊຽງໃໝ່ແບບຫາຍຝ່າຍ (CMIM) ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນກອງທນທີີ່ມາຈາກການການປະກອບສ່ວນ
ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ພາກພ ື້ນເປັນຜູ້ ບ ລິຫານເອງ. ການການຊື້-ຂາຍ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງບັນດາທະນາຄານກາງໄດ້ກາຍເປັນແບບຫາຍຝ່າຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ
ທະນາຄານກາງຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ແລະ ຂະໜາດຂອງກອງທນໄດ້ເພີີ່ມຂື້ນເປັນ 120 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2011.
ເຄ ີ່ອງມແກ້ໄຂວິກິດການ (Stability Facility) (CMIM-SF) ໄດ້ຖກສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນປີ 2011 ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນສະພາບ
ຄ່ອງໄລຍະສັື້ນແກ່ເສດຖະກິດ ຂອງສະມາຊິກ, ທີີ່ປະສົບບັນຫາການຂາດສະພາບຄ່ ອງ ຫ ຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນດ ນບັນຊີຊ າລະ
ປົກກະຕິ. ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ CMIM, ອົງການ AMRO ໄດ້ຖກສ້າງຕັື້ງຂື້ນເພີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່ຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກຂອງບັນດາປະເທດເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ເພີ່ອໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານການວິເຄາະ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນກລະນີຂອງການ
ຖອນເງິນອອກຈາກກອງທນ CMIM. ກອງທນ CMIM ໄດ້ເພີີ່ມມູນຄ່າເປັນ 240 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເພີີ່ມເຄີ່ອງມປ້ ອງ
ກັນວິກິດການຕ່າງໆ (CMIM-PL) ເຂົື້າໃນປີ 2014 ເພີ່ອສະໜອງສິນເຊີ່ອ ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກທີີ່
ເຂັື້ມແຂງແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຖກກະທົບຈາກສະພາວະຂາດສະພາບຄ່ອງ.
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ເຄ ີ່ອງມ ແກ້ໄຂວິກິດການ ແລະ ເຄີ່ອງມ ປ້ອງກັນວິກິດການຂອງ CMIMຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງເພີ່ອໃຫ້
ເປັນເຄີ່ອຂ່າຍປ້ອງກັນ ວິກິດການທີີ່ເຊີ່ອຖໄດ້ຂອງພາກພື້ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງ, ເຄີ່ອງມຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດເຂົື້າ
ເຖິງໄດ້ທກເວລາເພີ່ອໃຫ້ຕະຫາດໝັື້ນໃຈ ແລະ ຈະເປັນແຫ່ງສາຮອງເງິນທນທີປ
ີ່ ະເທດສະມາຊິກສາມາດນາໃຊ້ເພີ່ອເພີີ່ມຄັງສາຮອງ
ຂອງພວກເຂົາ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈາເປັນ . ຈາກນັື້ນຈີ່ງຈະມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການແກ້ໄຂຂໍ້ຈ າກັດ ທາງອັດຕາແລກປ່ ຽນ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ຕະຫາດເກີດໃໝ່ກາລັງປະເຊີນຢູ່. ການທົບທວນສັນຍາ CMIM ໂດຍບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ຫາກໍ່ສາ
ເລັດ ເຊິີ່ງຈະເຮັດ ເຄີ່ອງມ ຂອງ CMIM ມີຄວາມພ້ອມໃນການປະຕິບັດງານຫ າຍຂ ື້ນ ເມ ີ່ອສັນຍາ CMIM ສະບັບປັບປ ງ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ໃນປີນີື້.
ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງ AMRO ໃນວຽກງານການຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນແມ່ນ
ເປັນສິີ່ງສາຄັນເຊັນ
ັ່ ດຽວກັນ ໃນການປັບປງຄວາມພ້ອມຂອງ CMIM ເນີ່ອງຈາກ AMRO ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນປະສິດທິພາບ
ທາງເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກຂອງສະມາຊິ ກ ທີ ີ່ ຮ້ ອ ງຂ . ບົ ດ ບາດຂອງ AMRO ໃນການປະເມີ ນ ເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກຂອງ
ເສດຖະກິດປະເທດສະມາຊິກ ຢ່າງອິດສະຫ ະ, ແບບມ ອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມນ່າເຊ ີ່ອຖນັື້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມວິຕົກກັງວົນທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍແທ້ຈິງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CMIM. ໃນທີີ່ນີື້, ເຫັນວ່າເນື້ອໃນບົດລາຍງານຂອງ G-20
EPG ມີປະໂຫຍດຫ າຍ ແລະ ຄວນໃສ່ໃຈຕ ໍ່ກັບຂ ໍ້ສັງເກດທີີ່ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດ ດ າເນີນໄປດ້ວຍດີ" ແຕ່ກ ໍ່ຍັງມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຜັນຜວນ ແລະ ການສົັ່ງຕໍ່ຜົນກະທົບໃນຕະຫລາດການເງິນສາກົນທີມ
ີ່ ີການເຊີ່ອມໂຍງກັນສູງໃນທກມື້ນີື້.

ການພັດທະນາບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຊານິຊານານລະດັບມອາຊີບຂອງກ່ມປະເທດພາກ
ພື້ນອາຊຽນ+3
ຄວາມຫາກຫາຍໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງຕົື້ນທນມະນດ, ຄວາມຊານານແລະເຕັກໂນໂລຢີ ໃນເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ+3
ເຮັດໃຫ້ຂອບການຊ່ວຍເຫອ ແລະ ການຮ່ວມມໃກ້ຊິດກັນຫາຍຂື້ນ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີີ່
ຄວາມເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານ ແລະ ກັບຄນສູ່ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຂາດແຄນໃນລະດັບພາກພື້ນ. ການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງຊ່ຽວຊານ
ແລະແຮງງານທີີ່ມີທັກ ສະໃນພາກພ ື້ນ ທີີ່ ເພີື້ ມຂ ື້ນ , ໃນເສດຖະກິດ CLMV ແມ່ນໃຫ້ຖອດຖອນບົດ ຮຽນຈາກເສດຖະກິດ ຂອງ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ອີ່ນໆໃນການຈັດການກັບຄວາມແຕກໂຕນຂອງແຮງງານທີີ່ມີທັກສະແລະຄວາມແຕກໂຕນຂອງການ
ຄ ້ ມຄອງບ ລິ ຫານຕ່ າງໆຂອງພວກເຂົ າ , ໃນຂະນະທີີ່ ໃຫ້ໂ ອກາດໃນການເຮັ ດ ວຽກ ແລະ ການຈ້າງງານໃໝ່ ໃນສາຂາອາຊີບຢູ່
ປະເທດເສດຖະກິດກ້າວໜ້າທີີ່ມີການເຕີບໂຕຊັກຊ້າ. ສິີ່ງເຫົັ່ານີື້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນເສີມສ້າງບັນດາສັນຍາທີີ່ຮັບ
ຮູ້ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນທີີ່ຕິດພັນກັບການເຄີ່ອນຍ້າຍທາງອາຊີບ.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການເຕີບໂຕຂອງບັນດາການໃຫ້ການບລິການ
ແບບອິດສະຫະໃນຂະແໜງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດໄດ້ ສ້າງຄວາມໝາຍໃໝ່ຕໍ່ກັບການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງທັກສະ: ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິຊາການໃນເສດຖະກິດອາຊຽນ+3 ອາດຈະ "ສອດຄ່ອງ" ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຫ້ບລິການຂອງພວກ
ເຂົາໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເຄີ່ອນຍ້າຍຕົວຈິງເພີ່ອໃຫ້ບລິການ. ເຊັັ່ນດຽວກັບການເຄີ່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມແດນ, ການໃຫ້ບລິການ
ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດບໍ່ໄດ້ຂັດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສາລັບລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດທີີ່ເຫັນດີໃນການວາງຂອບການຄ້ມຄອງທາງ
ກົດໝາຍເພີ່ອຊີື້ແຈງບັນຫາໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ: ມາດຕະຖານຂັື້ນຕ່າ, ເງີ່ອນໄຂໃນການອອກໃບອະນຍາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທາງດ້ານວີຊາຊີບ, ແລະ ພັນທະທາງດ້ານພາສີ.
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງກມ
່ ປະເທດສະມາຊິກພາກພນ
ື້ ອາຊຽນ+3 ປີ 2019

ແຜນແມ່ບົດການຈັດຕັື້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AECBlueprint) ປີ 2025 ໄດ້ຖກຮັບຮອງຈາກບັນດາຜູ້ນາອາຊຽນໃນ
ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2015. ໂດຍມີຈດປະສົງເພີ່ອການສົັ່ງເສີມ ການປົກຄອງທີີ່ດີ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລະບອບນິຕິກາທີີ່ໄດ້ຜົນ
ແລະ ການເຊີ່ອມໂຍງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນອາຊຽນໃຫ້ກວ້າງຂື້ນ
ຕີ່ມ ໂດຍຜ່ານໂຄງການທີີ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄີ່ອນຍ້າຍທນ, ແຮງງານທີີ່ມີທັກສະ ແລະ ບກຄົນທີີ່ມີຄວາມສາມາດ
ພິ ເສດ (ASEAN2015). ກອງປະຊຼຸ ມ ເພ ີ່ ອຈັ ດ ຕັ ື້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ຂ ໍ້ ຜູ ກ ພັ ນ ພູ ດ ທີີ່ 10 ພາຍໃຕ້ ສັ ນ ຍາຂອບການບ ລິ ກ ານອາຊຽນ
(AFAS) ໄດ້ຖກລົງນາມໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018, ຫ ັງຈາກໃຊ້ເວລາຫາຍກວ່າ 2 ທົດສະວັດໃນການພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ
ເພີ່ອເສີມຂະຫຍາຍການເປີດເສລີການບລິການທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປີດບັນດາຂະແໜງການບລິການແບບໃຫມ່ເພີ່ອການເຂົື້າເຖິ ງ
ຕະຫ າດ. ສັນຍາການຄ້າບ ລິການອາຊຽນ (ATISA) (ຮູບພາບ2.41) ສ້າງຂ ື້ນ ບົນພ ື້ນຖານຂອງສັນຍາການບ ລິການອາຊຽນ
(AFAS) ເພີ່ອປັບປງການເຊີ່ອມໂຍງທາງດ້ານການບລິການໃນພາກພື້ນ. ແລະ ເມີ່ອໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນ
ທີີ່ສາມ ແລະ ສດທ້າຍຂອງ "troika" ຂອງສັນຍາອາຊຽນປັບປງການເຊີ່ອມໂຍງຂະແໜງການ ແລະ ເສດຖະກິດ-ລວມທັງສັນຍາ
ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າອາຊຽນ (ATIGA)ແລະສັນຍາການລົງທນແບບຄອບຄມຂອງອາຊຽນ (ACIA).
ຮູບພາບ 2.41: ຂອບສັນຍາການບລິການອາຊຽນ

Objectives:
• To enhance cooperation in services to improve efficiency and competitiveness, diversify production
capacity, supply and distribution of services within and outside ASEAN
• To liberalize trade in services by expanding the depth and scope of liberalization beyond those
undertaken by member states under the GATS with the aim at realizing a free trade area in services.

Areas of Cooperation:
Member States shall strengthen existing cooperation efforts in service sectors and develop cooperation in
sectors through:
• establishing or improving infrastructure facilities,
• joint production, marketing and purchasing arrangements,
• research and development; exchange of information

Liberalization:
• To eliminate substantially all existing discriminatory measures and market access limitations among
member states
• To prohibit new or more discriminatory measures and market access limitations.

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສັນຍາການບລິການອາຊຽນ (1995)

ໃນຂະນະທີີ່ ສ.ອາເມລິກາ ຍັງສບຕໍ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ນ າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນໂລກ, ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປ່ນ, ສ.ເກົາຫີ
ແລະ ບັນດາປະເທດອີ່ນໆໃນພາກພື້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີື້ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນບົດສາຫວດ KPMG ປີ 2018
ເຫັນວ່າ ສ. ອາເມລິກາ ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນຜູ້ນາທາງດ້ານນະວັດຕະກາເຕັກໂນໂລຊີລະດັບໂລກ, ແລະ ສປ. ຈີນ ມາເປັນລາ
ດັບທີສອງ; ອິນເດຍ ຢູ່ລາດັບສາມ, ໃນຂະນະທີີ່ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ຍີີ່ປ່ນ ຢູ່ອັນດັບທີີ່ສີີ່ຮ່ວມກັນ (KPMG
2018). ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຍີີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງປະທດສະມາຊິກອາຊຽນກໍ່ໄດ້ມີຊີ່ສຽງທົັ່ວໂລກ (ຮູບພາບ 2.42).
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ຮູບພາບ 2.42: ຍີຫ
ີ່ ສ
ໍ້ ນ
ິ ຄ້າຂອງກມ
່ ປະເທດອາຊຽນ+3 ທີຖ
ີ່ ກຄັດເລອກ

ASEAN+3

Manufacturing

Services

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: AT Kearney; Forbes; ແລະ ພະນັກງານ AMRO.
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ກ່ອງເອກະສານ 2.3: ການເຊອ
ີ່ ມຈອດອາຊຽນ ແລະ ຂລ
ໍ້ ເິ ລີມ
ີ່ ໜງີ່ ແລວທາງ-ໜງີ່ ເສັນ
ື້ ທາງ: ຈົງັ່ ໃຫ້ດອກໄມ້ຮອ
້ ຍດອກເບັງັ່ ບານ
ແຜນແມ່ບົດສາລັບການເຊີ່ອມຈອດອາຊຽນ 2025 (MPAC), ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍປະມກລັດ/ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ທີີ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນໃນ ປີ
2016, ແມ່ນເພີ່ອເພີີ່ມທະວີການເຊີ່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ, ສາຍພົວພັນທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຕໍ່ປະຊາຊົນ ເພີ່ອ
ໃຫ້ບັນລປະຊາຄົມອາຊຽນທີີ່ເຊີ່ອມສານ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ໃນວິໄສທັດນີື້ແມ່ນສ້າງຂື້ນ ຈາກ 5 ອົງປະກອບທີີ່ສາຄັນ: ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີີ່ຍນຍົງ, ນະວັດຕະກາທາງດ້ານດິຈິຕອນ, ລະບົບການຂົນສົັ່ງລາລຽງແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ຄວາມດີເລີດດ້ານການຄ້ມຄອງລະບຽບກົດໝາຍ, ແລະ
ການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນ (ຮູບພາບ 2.3.1). ຄວາມຄບໜ້າທີີ່ເກີດຂື້ນໃນຂົງເຂດທີີ່ສາຄັນ, ໂດຍສະເພາະ:


ຕາໜ່າງທາງດ່ວນອາຊຽນ (AHN) ເຊິີ່ງມີຈດປະສົງເພີ່ອສ້າງປະສິດຕິພາບ, ການເຊອມສານ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ເສັື້ນທາງຄົມ
ມະນາຂົນສົັ່ງທາງບົກໃນລະດັບພາກພື້ນແບບຍນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍເຊີ່ອມຕໍ່ກັບທກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (AMS)
ແລະ ບັນດາປະເທດເພີ່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ.



ການເຊີ່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟຂອງປະເທດສິງກະໂປ-ຄນມິງ (SKRL), ໂດຍມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມການົດເວລາຂອງບັນດາເສັື້ນສາຍຄົມມາຄົມ
ຈາກ ປະເທດສິງກະໂປ ໄປຫາ ພະນົມເປັນ (Phnom Penh).



ລະບົບເຊີ່ອມໂຍງສາຍສົັ່ງໄຟຟ້າອາຊຽນ (APG), ເຊິີ່ງມີ 9 ໂຄງການເຊີ່ອມຕໍ່ພະລັງງານໄຟຟ້າທີີ່ສາເລັດເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.



ໂຄງການເຊີ່ອມໂຍງທໍ່ສົັ່ງກາຊທາມະຊາດອາຊຽນ (TAGP), ມີ 13 ທໍ່ອາຍແກັດແບບຮ່ວມມສອງຝ່າຍ.



ຕະຫາດການບິນຮ່ວມອາຊຽນ (ASAM).



ຕະຫລາດການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າຮ່ວມອາຊຽນ.

ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການເພີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ
ພາກພື້ນອາຊຽນໃນຊ່ວງສອງທົດສະວັດຂ້າງໜ້າທີຍ
ີ່ ັງຄົງເປັນບັນຫາ, ແລະ ຈະເກີນກວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ຮູບພາບ 2.3.1: ແຜນແມ່ບດ
ົ ການເຊອ
ີ່ ມຈອດອາຊຽນ ປີ 2025

Sustainable
Infrastructure

People
Mobility

Regulatory
Excellence

Digital
Innovation

Seamless
Logistics

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ASEAN (2016).

ຂໍ້ລິເລີີ່ມ BRI ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກ້າຫານຂອງ ສປ.ຈີນ ເພີ່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຊີ່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ
ບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາອີ່ນໆ. ການເຂົື້າເຖິງທາງດ້ານພູມສາດຂອງໂຄງການ BRI, ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນກວມ
ເອົາ ໜ ີ່ງ ສ່ວນສາມຂອງ GDP ທົັ່ວໂລກ, ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ສາມສ່ວນສີີ່ຂອງການສ າຮອງດ້ານພະລັງງານ (ຮູບພາບ
2.3.2). ໂຄງການ BRI ເປັນການປິດຈດຊ່ອງຫວ່າງການລົງທນ-ການອອມເງິນໂດຍການຮ່ວມໂຕກັນ ຫ ການສ້າງເປັນຄູ່ຮ່ວມມລະຫວ່າງສູນກາງ
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ທາງການເງິນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ (IFIs) ເພີ່ອສ້າງໂອກາດໃໝ່ສາລັບການຈັດຫາເງິນທນທີີ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້. ນອກຈາກນີື້,
ກມ
ໍ່ ີຫັກຖານວ່າໂຄງການ BRI ໄດ້ເຕີີ່ມເຕັມສ່ວນບໍ່ພຈາກ ການລົງທນພາກເອກະຊົນ.
ການຈາລອງເຫດການສ າລັບເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ-4 ໂດຍພະນັກງານ AMRO ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລົງທ ນຂອງ BRI ທີີ່ໃກ້ຄຽງ
20% ເພອປິດຊ່ອງຫວ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດສາມາດເຕີມເຕັມສ່ວນທີີ່ບໍ່ພຈາກການລົງທນພາກເອກະຊົນໄດ້ຫາຍຢູ່ ເທົັ່າກັບ 0.3% ຂອງ
GDP ພາຍໃນສອງປີຂ້າງຫນ້າ. ການອັດຊ່ອງຫວ່າງການລົງທນພາກເອກະຊົນແມ່ນສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຂື້ນ ຢູ່ ຟີລິບປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ
ຊີ່ງມີຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການການລົງທນແມ່ນຫາຍທີີ່ສດເຊັນດຽວກັນ (ຮູບພາບ 2.3.3).
ຮູບພາບ 2.3.2: ການຄອບຄມຂອງຂລ
ໍ້ ເິ ລີມ
ີ່ ໜງີ່ ແລວທາງ-ໜງີ່ ເສັນ
ື້ ທາງ

Known Energy
Resources

World
Population

Global
GDP

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ.

ຮູບພາບ 2.3.3: ຜົນກະທົບການລົງທນທັງໝົດ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຊ່ວຍໜູນການລົງທນພາກເອກະຊົນໃນກມ
່ ປະເທດອາຊຽນ-4,
ການປ່ຽນແປງນັບແຕ່ປີ 2019–2020 (ການຈາລອງສະຖານະການ)
% of GDP
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນໂດຍແບບທົດລອງເສດຖະກິດຂອງ Oxford; ແລະ ການປະເມີນຂອງພະນັກງານ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ພວກເຮົາສົມມດວ່າເນີ່ອງຈາກມີ BRI, ການລົງທນຂອງລັດໃນປະເທດເຫົັ່ານີື້ຈະເກີນຊ່ອງວ່າງການລົງທນທີີ່ສະແດງໃນຮູບພາບ K5 ທີີ່ 20% (ຫນ້າ 74 ໃນ AREO 2018). ນີື້
ແມ່ນຜົນກະທົບເຊີີ່ງ ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງການລົງທນທັງໝົດແຄບລົງທີີ່ 20%. ດັັ່ງທີີ່ແຖບສີແດງສະແດງ, ຟີລິບປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ມີຊ່ອງວ່າງໃນການລົງທນພາກລັດສູງ, ກໍ່ຄຄິດເປັນ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຈະເພີີ່ມຂື້ນຫາຍທີີ່ສດ. ຈາກນັື້ນ ການລົງທນຂອງລັດຖະບານທີີ່ສູງຂື້ນຈະຊຼຸກຍູ້ການລົງທນພາກເອກະຊົນ ແລະ GDP ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ແຖບສີຟ້າສະແດງຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່
ການລົງທນທັງໝົດພາຍໃນສອງປີທາອິດ.

ສິີ່ງທີີ່ສາຄັນກວ່ານັື້ນ, ການເຊີ່ອມຕໍ່ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງສ້າງທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປງ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ເຄີ່ອຄ່າຍທາງບວກຕໍ່ກັບການຈ້າງງານ ແລະ ກິດ
ຈະກາທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເສັື້ນທາງທາງໃໝ່ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການເຄີ່ອນຍ້າຍທີີ່ສາຄັນຂອງແຮງງານໃນຊົນນະບົດຈາກການກະສິກາໄປສູ່
ວຽກງານທີີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງ ຂື້ນ, ໂດຍມີຜົນກະທົບທີີ່ຊດເຈນທີີ່ສດສາລັບໝູ່ ບ້ານທີີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບບັນດາເມອງອດສາຫະກາ. ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງຂ້າມແດນ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນໂດຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄ ີ່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນລະດັບພາກພື້ນ
(Agenor, Canuto ແລະ Jelenic 2012).
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ໂຄງການ BRI ແມ່ນດາເນີນໄປພ້ອມດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍ, ເຊິີ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດແລະການເຊີ່ອມຕໍ່ໃນບັນດາ
ເສດຖະກິດຕະຫລາດເກີດໃໝ່ (EMEs )ໂດຍການເອົາຊະນະຂໍ້ຈາກັດ ທາງການເງິນ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ. ບັນດາປະເທດທີີ່ມີໂຄງການຜ່ານ ມີຄວາມ
ກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມຍນຍົງດ້ານໜີື້ສິນ ແລະ ຄວາມບສ
ໍ່ ະຫງົບທາງສັງຄົມທີີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການທີີ່ໄດ້ຮັບທນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການບລິຫານຈັດການຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະທີີ່ ສປ.ຈີນ ຍັງຕ້ອງຊີື້ໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນແງ່ມູມຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ
ຍດທະສາດການລົງທນພາຍນອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປ.ຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ BRI ຫາຍໆພາກສ່ວນກາລັງຮຽນຮູ້ຢ່າງໄວວາ. ໃນການທົບ
ທວນຄນຂອງ BRI ໃນປີ 2018, ລັດຖະບານ ສປ. ຈີນ ໄດ້ເນັື້ນໜັກເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການຄ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີີ່ເຂັື້ມແຂງ,
ໂດຍການຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງບັນດາໂຄງການ BRI. ທະນາຄານພັດທະນາຈີນ ແລະ ທະນາຄານການສົັ່ງອອກ-ນາເຂົື້າແຫ່ງ ສປ.
ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອ, ແລະ ທະນາຄານການລົງທ ນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບ ຄ ້ມຄອງ
ບລິຫານທີີ່ມີມາດຕະຖານສູງ ແລະ ຢຶດໝັື້ນການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສດ ເຊິີ່ງປະກອບມີ 3 ຂອບເຂດທີີ່ສາຄັນ: ການການົດສິີ່ງທ້າທາຍ, ການສ້າງການຄ້ມ
ຄອງທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການໃຊ້ປະສົບການຂອງໂຄງການທີີ່ປະສົບຜົນສາເລັດເພີ່ອກະຕ້ນການພັດທະນາໃຫ້ສູງຂື້ນ
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ຂສ
ໍ້ ະຫບ
ຼຸ ແລະ ຂແ
ໍ້ ນະນາທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ອີງຕາມພາກການຄົື້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ສະເພາະ ຂອງ AMRO (2017) ແລະ AMRO (2018a), ໃນພາກນີື້ ເນັື້ນໃສ່ບັນດາຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ າລັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ ີ່ອມຕໍ່ . ມັນໄດ້
ພິຈາລະນາຢ່າງທີີ່ຖ້ວນ ເຖິງບູລິມະສິດສາລັບການເຊີ່ອມສານໃນລະດັບພາກພື້ນແລະ ຄວາມຈາເປັນສາລັບກົນໄກການສະໜັບສະ
ໜູນໃນທົັ່ວພາກພື້ນທີີ່ ທີີ່ໄດ້ນາໄປສູ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງິນ.
ບັນດາໂຕຂັບເຄີ່ອນຫັກ 3 ປະການ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເປັນຄວາມຮີບດ່ວນດັັ່ງ ກ່າວນີື້. ປະການທີີ່ໜີ່ງ, ການປະຕິວັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການຫ ຼຸ ດ ຈ ານວນຄົ ນ ກາງລົ ງ (Disintermediation) ແລະ ການຫ ຼຸ ດ ລົ ງ ກິ ດ ຈະການທາງດ້ າ ນອ ດສາຫະກ າ
(Deindustrialization) ໄປພ້ອມໆກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແຮງຜັກດັນ ຕໍ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ, ລວມທັງ ບັນດາກິດຈະກ າທີີ່
ນອນຢູ່ໃນຍ ດທະສາດການເຕີບໂຕໂດຍການຜະລິດເພ ີ່ອສົັ່ງອອກ ເພ ີ່ອປັບໂຄງສ້າງຄນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ອ ປະກອນຕົນເອງສາລັບ
ບັນດາຕ່ອງໂສ້ທາງດ້ານມູນຄ່າທີີ່ຂັບເຄີ່ອນດ້ວຍຂະແໜງບລິການໃໝ່, ຫ ຄວາມສ່ຽງຢ້ານຖກປະຖີື້ມໄວ້ທາງເບື້ອງຫັງ. ປະການທີີ່
ສອງ, ຈານວນປະຊາກອນຂອງຕົນເອງໃນລະດັບພາກພື້ນ -ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈານວນປະຊາກອນ, ແລະ ການເພີີ່ມຂື້ນຂອງ
ຊົນຊັື້ນກາງ ແລະ ຄວາມຮັັ່ງມີ-ເຊີີ່ງຈາເປັນຕ້ອງຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການປະຢັດຈານວນແຮງງານໃຫ້ເພີີ່ມຂື້ນ, ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຜະລິດບົນພື້ນຖານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້, ແລະ ຈະກະຕ້ນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື້ນສ າລັບຜູ້ບ ລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ
ການໃຫບລິການ, ເຂດທີີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ຮັບການປັບປງດີຂື້ນ, ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ທີີ່ດີຂື້ນ. ປະການທີີ່ສາມ, ຄວາມຕ້ອງການສດທ້າຍ
ທີຂ
ີ່ ະຫຍາຍຕົວ ຈາກພາຍໃນກ່ມພາກພື້ນອາຊຽນ+3, ບວກກັບການເພີີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຮູ້ສກທີີ່ຢາກໃຫ້ມີການປົກປ້ອງການຄ້າ
ໃນ ສ. ອາເມລິ ກ າ ແລະ ເອີ ຣົ ບ , ເຊີ ີ່ ງ ຊີ ື້ ໃ ຫ້ ເຫັ ນ ວ່ າໂລກາພິ ວ ັ ດ ຈະປ່ ຽນແປງວິ ວ ັ ດ ທະນາການເພີີ່ ມ ຂ ື້ ນ ເລື້ ອ ຍໆສົ ັ່ ງ ຕ ໍ່ ບ ັ ນ ດາ
ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດພາກພື້ນອາຊຽນ+3, ແລະ ຍດທະສາດເພີ່ອຈັດລາດັບບູລິມະສິດ ການເຊີ່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນລະດັບພາກພື້ນນັື້ນແມ່ນເປັນສິີ່ງຮອບຄອບ ແລະ ເປັນສິີ່ງທີຄ
ີ່ ວນດາເນີນການ.
ການບ ລິການຈະສະແດງອອກທີີ່ໂດດເດັັ່ນໃນລະບົບເສດຖະກິດໃໝ່ ເນ ີ່ອງຈາກພວກມັນກາຍປັນສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ
ສາມາດຊ ື້ຂາຍໄດ້ , ແລະ ເສັື້ນແບ່ງຂອບເຂດລະຫວ່າງການບ ລິການ ແລະ ສິນຄ້າ ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຊັດ ເຈນ. ການບ ລິການແບບ
ດັື້ງເດີມເຊັັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວຈະເຕີບໂຕຢ່າງເປັນທະວີຄູນດ້ວຍແຮງຂັບເຄີ່ອນຈາກການເພີີ່ ມຂື້ນຂອງຊົນຊັື້ນກາງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ ມັນຈະຖກປ່ຽນແປງໂດຍເຕັກໂນໂລຊີໃ ໝ່ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫາຍຂື້ນ ແລະ ມີການດັດປັບເພີີ່ມຕີ່ມ. ການບລິການ
ໃຫມ່ໆເຊັັ່ນ BPO, E-Commerce, Uber ແລະ ການຫນ
ິື້ ເກມອອນລາຍຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ພັດທະນາໄປສູ່ອດສາຫະກາທີີ່ສາ
ຄັນ. ການບລິການແບບເກົັ່າ ແລະ ໃໝ່ເຫົັ່ານີື້ຈະຕ້ອງມີທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກະຍະພາບ ແລະ ດນຍະພາບ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່
ຄາສັັ່ງທີີ່ສູງຂື້ນ.
ໃນພາກນີື້ໄດ້ລະບ “ຄວາມແຕກໂຕນ” ທັງ 3 ປະການ- ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັດ
ໄຈຕ່າງໆ-ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍຕໍ່ບັນດາປະເທດທີີ່ ໄດ້ໃຫ້ຄາໝາຍໝັື້ນວ່າຈະປັບປງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂອງພວກເຂົາ:
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"ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທ ນ" ເກີດຂ ື້ນຈາກອັດຕາການອອມທີີ່ ຕ ່ າຂອງບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາເມ ີ່ ອທຽບກັ ບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທນຂອງພວກເຂົາ:

–

ສາລັບບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ,"ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນ" ສາລັບບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະ
ຢ່ າງຍິ ີ່ ງ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມບໍ່ ແນ່ນອນ ເນ ີ່ ອງຈາກໄລຍະຂອງການພັ ດທະນາ, ລັ ກ ສະນະທາງດ້ານວິ ຊາການທີ ີ່ ສູ ງ , ແລະ
ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຕ ໍ່ກັບອັດຕາການໄຫຂອງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດ . ອັດຕາທີີ່ຍັງເປັນ ບັນຫາ ສ າລັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມທີີ່ຖກຕ້ອງຂອງພາກເອກະຊົນແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເລກສອງຫັກ, ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປທະນາຄານແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຄ ້ າປະກັ ນ ຈາກລັ ດ ຖະບານສ າລັ ບ ສັ ດ ສ່ ວ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ຂ ອງການກູ ້ ຢື ມ ທີີ່ ປ່ ອ ຍໃຫ້ ໂ ດຍຫ າຍສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ
(Syndicated Loans) -ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໂຄງການທີີ່ນາໂດຍທະນາຄານໂລກຫ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

–

ຄວາມແຕກໂຕນຂອງທນແມ່ນມີຫາຍທີີ່ສດໃນເສດຖະກິດບັນດາປະເທດ CLMV, ເຊິງີ່ ການອອມເງິນພາຍໃນບໍ່ພຽງພ
ເພີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເປັນທີເີ່ ຂົື້າໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນ
ກັບການຮັບພາລະໜີື້ສິນຫາຍເກີນໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າການໄດ້ຮັບແຫ່ງທນໄລຍະຍາວໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຜ່ອນຜັນ ກໍ່
ສາມາດຈະເປັນບັນຫາໄດ້ຖ້າຫາກໄລຍະຂອງການພັດທະນາຂອງໂຄງການແມ່ນຍາວເກີນໄປ ແລະ ກະແສໄຫລເຂົື້ າ
ຂອງລາຍໄດ້ທີີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນສາລັບ ລົງທນໃນ
ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນພາກພື້ນອາຊຽນຢູ່ທີີ່ 139 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຈົນເຖີງປີ 2030.



ເສດຖະກິດກ່ມປະເທດອາຊຽນ-4 ມີສ່ວນເຫອຂອງການອອມ ຫ ສາມາດຈັດຫາເງິນທນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມ
ອ່ອນແອຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງອັດຕາການໄຫອອກຂອງເງິນທນຢ່າງກະທັນຫັນ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈາ
ກັດດ້ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ຕ້ອງສະສົມເງິນທນສາຮອງ ແລະ ມີການລົງທນໃນ
ປະລິມານບໍ່ພຽງພ ໃນໂຄງການໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີີ່ຈາເປັນສາລັບການເຕີບໂຕໄລຍະຍາວ ຫ ທີີ່ເອີື້ນວ່າ “ຄວາມ
ແຕກໂຕນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ”.



"ຄວາມແຕກໂຕນປັດໄຈຕ່າງໆ" ແມ່ນຮວບຮວມເອົາບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານການເງິນທີີ່ເສດຖະກິດກ່ມປະເທດ
ສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ປະເຊີນໜ້າເມີ່ອດາເນີນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈາເປັນວ່າຈະເພີີ່ມຄວາມອາດສາມາດ,
ແລະ ຂອບການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ-ຫ ຖ້າບ ໍ່ມີສິີ່ງ ດັັ່ງກ່າວມານັື້ນ- ຄວາມພະຍາຍາມຕ ່າ ທີີ່ສ ດທີີ່ຈະ
ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ເຂົື້ າໃນຂະແໜງການບ ລິກ ານເສດຖະກິດໃໝ່ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່ າ (Value Chains). ການຄ ້ມຄອງທີີ່
ອ່ອນແອ ແລະ ການຂາດປະລິມານແຮງງານທີີ່ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຊານານທີີ່ເໝາະສົມນັື້ນ ແມ່ນມີຢູ່ ແຕ່ມີບາງດ້ານທີີ່
ມັນກໍ່ເປັນເລີ່ອງທີີ່ຫຍ້ງຍາກ.

ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3
ສາມາດເພີີ່ມກາລັງເພີ່ອບລິຫານແຫງ່ ທນຕົນເອງທີີ່ມີໃຫ້ຫາຍຂື້ນເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນທັງ 3 ປະການ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງທນທີີ່ບໍ່ພຽງພ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການເຊີ່ອມຈອດໃນລະດັບພາກ
ພື້ນ. ພາກພນ
ື້ ຄວນເປີດກວ້າງ, ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປົກປ້ອງການຄ້າທີີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ບ່ອນອີ່ນໂດຍດັດແກ້ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງຕົນເອງ ທີເີ່ ປັນຂໍ້ກີດກັື້ນຕໍ່ກບ
ັ ອັດຕາການໄຫທາງເສດຖະກິດ ແລະ ກິດຈະກາທາງການເງິນຂ້າມປະເທດ.
ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ເປັນກ່ມທີີ່ມີການເກີນດນໃນບັນຊີຊາລະປົກກະຕິ ເຊີີ່ງມີພຽງພທີີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນຂອງທນໃນລະດັບພາກພື້ນ. ຍີີ່ປ່ນ ແລະ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຈັດຫາເງິນທນສາລັບໂຄງການທີີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອທາງການເພີ່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ BRI ຕາມລາດັບ, ແຕ່ວ່າມີຂອບເຂດເພີ່ອການລະດົມແຫ່ງທນ
ຈາກພາກເອກະຊົນຫາຍຂື້ນ -ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຫາເງິນ ຜ່ານຕະຫາດທນ-ສາລັບບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໂດຍ
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ສະເພາະຢ່າງຍິີ່ງ, ເງິນສ່ວນເກີນ ໃນພາກພື້ນສາມາດຈັດ ສັນເປັນຊ່ອງທາງໄປສູ່ການລົງທນໂດຍກົງເພີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ພັດທະນາພາຍໃນພາກພື້ນດັັ່ງກ່າວ. ແຜນຍດທະສາດນີື້ອາດຈະມີຜົນປະໂຫຍດເພີີ່ມເຕີມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສະເຖຍ
ລະພາບທາງດ້ານການເງິນ ຈາກການລົງທນໃນຫັກຊັບທີີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໃນລະດັບພາກພື້ນຖ້າຫາກວ່າ ສ່ວນເກີນ
ຂອງການອອມເງິນຂອງພາກພ ື້ນດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ນ າໃຊ້ລົງທນແທນທີີ່ໃນຊັບສິນທີີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຕ ່າໃນ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ
ເອີຣົບ ແລະ ຈາກນັື້ນແຫງ່ ທນດັັ່ງກ່າວ ກໍ່ຖກຈັດສັນຄນໃໝ່ມາສູ່ພາກພື້ນໂດຍບັນດາຜູ້ບລິຫານທນ.
ເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ຈ າເປັນຕ້ອງກ ານົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນໃນປັດໄຈສ າຄັນອ ີ່ນໆທີີ່ຈະ
ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສະໜອງທນໃນອະນາຄົດ. ລະດັບຂອງຕົື້ນ
ທ ນມະນ ດ, ເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ຈ າເປັນ ລະດັບຕົື້ນໆໃນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງດ ນຍະພາບ-ຂອບເຂດການຄ ້ ມຄອງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ,
ຄວາມສະດວກຂອງການຈ່າຍ ແລະ ການເຊີ່ອມຕໍ່ທາງດ້ານ IT- ແລະ ຄວາມຈາເປັນໃຫ້ມີການຄ້ມຄອງທີີ່ດີ, ແມ່ນຍິີ່ງມີຄວາມສາ
ຄັນຫາຍຂື້ນໃນເມີ່ອຍກໂລກາພິວັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກຍກໂລກາພິວັດ ຖກຄອບງາໂດຍຂະແໜງບລິການ. ຍັງມີພື້ນທີີ່ຫວ່າງ
ທີີ່ສາມາດເຂົື້າເຖິ ງຄວາມຊານານລະດັບມອາຊີບ ແລະ ດ້ານການຈັດການພາຍໃນເສດຖະກິດກ ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3
ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຊ່ອງວ່າງທັກສະໃນບາງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ , ແລະ ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ຫ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ສາລັບການແບ່ງປັນ ຫ ການຖ່າຍໂອນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃນລະດັບພາກພື້ນ. ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ
(AEC Blueprint) ໄດ້ສະໜອງຂອບເຂດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຕໍ່ລັດຖະບານ ເພ ີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຄີ່ອນຍ້າຍຂອງສິນຄ້າ, ການບລິການ, ການລົງທນ, ທນ ແລະ ແຮງງານທີີ່ມີທັກສະພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.
ເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3 ຈາເປັນຕ້ອງສບຕໍ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງ ກົນໄກ CMIM ແລະ ຊຼຸກຍູ້ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຕິດຕາມເຝົັ້າລະວັງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ AMRO, ເພີ່ອໃຫ້ຂອບເຄີ່ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການ
ເງິນລະດັບພາກພື້ນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜາເຊີ່ອຖ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ອງວ່າງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ທັງ
AMRO ແລະ CMIM, ໄປຄຽງຄູ່ກັບ AEC ແລະ ບັນດາສະຖາບັນ ຫ ຂອບການຮ່ວມມຕ່າງໆ ເພີ່ອສົັ່ງເສີມການການປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ການຮ່ວມມ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜີ່ງຂອງ "ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານດນຍະພາບ" ແລະ ເປັນສິນຄ້າສາທາລະນະໃນ
ພາກພື້ນທີີ່ຈາເປັນ ເພີ່ອຊຼຸກຍູ້ການການເຕີບໂຕ ແລະ ຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງກ່ມປະເທດອາຊຽນ+3.
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ຕາຕະລາງ 2.3.1: ກມ
່ ເສດຖະກິດອາຊຽນທີຖ
ີ່ ກຄັດເລອກ: ກລະນີສກສາຂລ
ໍ້ ເິ ລີມ
ີ່ BRI
ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ປະເທດ
ປະເທດ
ກາປູເຈຍ

ວິທກ
ີ ານຮ່ວມມ

ຊີ່

ມູນຄ່າໂຄງການ

ທາງດ່ວນຈາກ ພະນົມເປັນ ຫາ ສີຫານ:
 ໄລຍະທາງ: 190 ກມ
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອປັບປງທັງການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ
ແລະ ການຈາລະຈອນ ຕາມເສັື້ນທາງແຫ່ງ
ຊາດ 4, ເຊີີ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້າຖ້ວມ
ເລີ່ອຍໆ ຈົນຈະຕ້ອງໄດ້ປິດເສັື້ນທາງການ
ສັນຈອນ.

2 ຕໂື້ ດລາ:
 ໂຄງການລົງທນ BOT ໂດຍບລິສັດCambodia
PPSHV Expressway Co., Ltd.

ບລິສັດໄລຍະເວລາສາປະທານ 54 ປີ

ເຂອ
ີ່ ນ Sesan II ຕອນລມ
່ :
 ຄວາມສາມາດການຜະລິດໄຟຟ້າ: 400 mw.
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນ

800 ຕໂື້ ດລາ:

ກິດຈະການຮ່ວມທນ

ໄຟຟ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ສົັ່ງເສີມການ
ພັດທະນາສັງຄົມ

ສະຖານະ/ການປະເມີນ


ໂຄງການດັັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດໂຕເປັນທາງການໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2019
ແລະ ຄາດວ່າຈະສາເລັດໃນປີ 2023.

 51%: ບລິສັດ Hydro Lancang
International Energy ຂອງ ສປ.ຈີນ



ເປີດໂຕເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2018



ເຂີ່ອນດັັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະແບ່ງໃຫ້ປະມານ 20% ຂອງປະລິມານໄຟຟ້າ
ທັງຫມົດຂອງປະເທດເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດໄຟຟ້າ,

 39%: ບລິສັດ Cambodian Firm Royal

ຄ່າໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ແລະ ສົັ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຂອງປະເທດ
ກາປູເຈຍ.

Group
 10%: ບລິສັດ EVNI ຂອງຫວຽດນາມ.

ປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ

ເສັນ
ື້ ທາງລົດໄຟຈາກ ຈາກາຕ້າ ຫາ ບັນດງ:
 ໄລຍະທາງ: 140 ກມ
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ ຈາກາຕ້າກັບ ບັນດງ
ໃນເຂດຊະວາຕາເວັນຕົກ, ຊີ່ງຕໍ່ມາສາມາດ

5.3-6 ຕໂື້ ດລາ:
 60%: ກ່ມບລິສັດ SOEsອິນໂດເນເຊຍ.
 40%: ບລິສັດ China Railway
International.

ຂະຫຍາຍໄປ ສະຣບາຢາ ໃນເຂດ ຊະວາ
ຕາເວັນອອກ.

ກິດເງິນກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາ
ຈີນ (CDB):
 ຄົບການົດ: 40 ປີ.
 ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີີ່: 75% ຂອງມູນ
ຄ່າຂອງໂຄງການ.
 ໄລຍະເວລາປົດໜີ: 10 ປີ.
 ບໍ່ມີການຄ້າປະກັນໜີື້ພາກລັດ

ການພະລັງໄຟຟ້າ Kayan(Kalimantan):
 ໄລຍະທາງ: 140 ກມ
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອເພີມ
ີ່ ຄວາມສາມາດການ
ຜະລິດໄຟຟ້າຂອງ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

17.8 ຕໂື້ ດລາ

ການຮ່ວມມລະຫວ່າງ:
 ບລິສັດ PT Indonesia Kayan
Hydropower Energy.
 ບລິສັດກໍ່ສ້າງພະລັງໄຟຟ້າຂອງຈີນ

 ການກໍ່ສ້າງໂຄງການເລີີ່ມຕົື້ນໃນປີ 2016, ຄາດວ່າຈະເປີດດາເນີນການ
ໃນປີ 2019.
 ຄວາມຄບຫນ້າຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ: ຊັກຊ້າເນີ່ອງຈາກບັນຫາກ່ຽວ
ກັບທີີ່ດິນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊົດເຊີຍເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ. ເຈົື້າຫນ້າທີີ່ກາ
ລັງເຮັດວຽກເພີ່ອຜ່ານບັນຫາເຫົັ່ານີຢ
ື້ ່າງເປັນລະບົບ ແຕ່ເພີ່ອໃຫ້ບັນຫາ
ບັນຫາເຫົັ່ານີື້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ວັນທີເລີີ່ມຕົື້ນຂອງໂຄງການອາດຈະຖກ
ດັດແກ້ຈາກປີ 2019 ຫາ 2021.
 ອີງຕາມລັດຖະບານແຂວງພາກເຫນອຂອງ Kalimantan, ການກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການໄລຍະທາອິດຂອງໂຄງການອາດຈະເລີີ່ມຕົື້ນໃນໄວໆນີື້, ພາຍຫັງ
ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ PT Indonesia Kayan
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ປະເທດ

ລາຍລະອຽດໂຄງການ
ຊີ່

ມູນຄ່າໂຄງການ

ວິທກ
ີ ານຮ່ວມມ

ສະຖານະ/ການປະເມີນ
Hydropower Energy ແລະ ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ ສປ.ຈີນ, Power
Corporation Construction Corporation of China
(PowerChina) ໃນເດອນເມສາ 2018.

ສປປ ລາວ

ເສັນ
ື້ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ:
 ໄລຍະທາງ: 414 ກມ
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ຈີນກັບພາກພື້ນ
ອາຊຽນ, ສາລັບພາກສ່ວນທາງລົດໄຟຂອງ
ສປປ ລາວ ຈະເລີີ່ມຕົື້ນໃນ ເມອງຄນມິງ
ແລະຜ່ານເມອງໃຫຍ່ຕ່າງໆຢູ່ ສປປລາວ ເຊີີ່ງ
ມີທັງຫມົດ 32 ສະຖານີ.

6 ຕື້ໂດລາ, ເຊີີ່ງລວມມີ:
 60% (36 ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ): ຫນີື້ສິນຈາກການ
ກູຢ
້ ືມເງິນຈາກທະນາຄານຈີນ ຕໍ່ກັບ ບລິສັດຮ່ວມ
ທນທີີ່ຖກສ້າງຕັື້ງຂື້ນໂດຍລັດຖະບານຈີນ ແລະ
ສປປ ລາວ

ບລິສັດຮ່ວມທນທີີ່ຖກຕັື້ງຂື້ນໂດຍ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ- ສປ.ຈີນ (ບໍ່ມີ
ການຮັບປະກັນໜີື້ຈາກລັດຖະບານລາວ)

 ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ: ສາເລັດ20%, ໄດ້ການົດເປີດໂຕໃນເດອນທັນວາ
2021.
 ໂຄງການຄາດວ່າຈະຢດເຊົາພຽງຫັງຈາກຜ່ານໄປປະມານ 20 ປີ, ດັັ່ງນັື້ນ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນໂດຍກົງ ແລະ ຫນີື້ສິນທີີ່ອາດເກີດຂື້ນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການຢ່າງຮອບຄອບດ້ວຍໄລຍະຍາວ.

 40% (24 ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ): ທນ, ຊີ່ງລວມມີ:
- 70% (1.68 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ສະໜັບ
ສະນູນໂດຍຜູ້ຖຫ້ນຈາກຈີນ.
- 30% (0.72 ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ) ໂດຍ
ລັດຖະບານລາວ, ເຊີີ່ງລວມມີ: ເງິນກູ້ 65%
(0.47 ຕໂື້ ດລາສະຫະລັດ) ຈາກທະນາຄານ
EXIM ສປ. ຈີນ ແລະ 35% (0.25ຕື້ ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ໂດຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ
(0.05 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີໃນປີ 20172021).

ທາງດ່ວນຈາກນະຄອນຫວງ ຫາ ເມອງວັງວຽງ:
 ໄລຍະທາງ: 113.5 ກມ
 ຈດປະສົງອັນທີສ
ີ່ າຄັນ: ເພີ່ອຫຼຸດເວລາການ
ເດີນທາງຈາກ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄປຫາ
ສະຖານທີີ່ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ສາຄັນໃນ
ເມອງວັງວຽງ ແລະ ເຊີ່ອມໂຍງກັບການພັກ

1.3 ຕໂື້ ດລາ:
 95%: ສປ. ຈີນ
 5%: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ບລິສັດຮ່ວມທນຊີ່: ບລິສັດ LaosChina Joint Expressway
Development Company
Limited.

 ການກໍ່ສ້າງເສັື້ນທາງດ່ວນໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນໃນຊ່ວງຫັງກາງປີ 2018 ແລະ
ຄາດວ່າຈະສາເລັດໃນອີກ 3 ປີ.
 ຄ່າຜ່ານທາງຢູ່ລະຫວ່າງ 45,000 ຫາ 56,000 ກີບ (5.25-6.50 ໂດ
ລາ) ກາລັງຖກສະເໜີສາລັບການເດີນທາງເທິງທາງດ່ວນ.
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ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ປະເທດ

ຊີ່

ມູນຄ່າໂຄງການ

ວິທກ
ີ ານຮ່ວມມ

ສະຖານະ/ການປະເມີນ

ດັນເພີ່ອການພັດທະນາປະເທດຕໍ່ໄປໃນຖານະ
ທີີ່ເປັນສະຖານທີີ່ທີີ່ສາຄັນໃນພາກພື້ນ
ອາຊຽນ.
ປະເທດມາເລ
ເຊຍ

ຂົວຂ້າມປີນງັ ແຫ່ງທີີ່ 2:

1.37 ຕໂື້ ດລາ

 ຄວາມຍາວ: 24 ກມ (ຫນີ່ງໃນຂົວທີີ່ຍາວທີີ່

 60%: ເງິນກູ້ຢມ
ື ຈາກທະນາຄານ EXIM ຈີນ

ສດໃນມາເລເຊຍ ແລະ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້).
 ຈດປະສົງ: ສ້າງຂ້າມຊ່ອງທາງໃຕ້ຂອງປີນັງ
ເຊີີ່ງ, ເຊີ່ອມຕໍ່ Batu Maung ກັບເກາະ
Penang ພ້ອມກັບ Batu Kawan ເທິງ

ຈັດການໂດຍສະຖາບັນການອອກແບບ
ແລະ ວາງແຜນທາງດ່ວນຂອງຈີນ

(China EXIM Bank)

(HPDI), AECOM (ທີີ່ປຶກສາບລິສັດ

- ການົດເວລາ: 20 ປີ.

ວິສະວະກາທ່າເຮອຂອງຈີນ (CHEC).

- ອັດຕາດອກເບ້ຍ: 3% ຕໍ່ປີ.
 40%: ລັດຖະບານມາເລເຊຍ.

 ເປີດດາເນີນງານ: 4 ມີນາ 2014.
 ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ເຂດພື້ນທີີ່ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ
ເພາະປູກ, ໄດ້ກາຍເປັນເມອງພັດທະນາ ແລະ ເຂດພື້ນທີີ່ທລະກິດການຄ້າ
ຂອງຂົນນະບົດທີີ່ຫາກຫາຍ ແລະ ເຊີ່ອມຕໍ່ກັບເຂດອີ່ນໆ ຂອງປະເທດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງນ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນຢູ່ເກນທີີ່ດີທາງການເງິນຂອງ
ປະເທດມາເລເຊຍ.

ແຜ່ນດິນໃຫຍ່.

ປະເທດມຽນ
ມ້າ

ໂຄງການ ECRL:
 ຄວາມຍາວ: 688 ກມ.
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ທະເລຈີນໃຕ້ໃນ
ຝັັ່ງຕະເວັນອອກຂອງ ຄາບມະຫາສະມດ
ປະເທດມະເລເຊຍ ກັບເສັື້ນທາງເດີນເຮອຍດ
ທະສາດທາງທິດຕາເວັນຕົກ.

1.3.1-20 ຕໂື້ ດລາ (ໄດ້ຮັບການປະເມີນຄນ).

ສະຖານີພະລັງໄຟຟ້າ ນາ້ ຕົກ Gong Hai:
 ຄວາມອາດສາມາດຜະລິດ: 25 MW.
 ຈດປະສົງ: ເພີ່ອເພີີ່ມການຜະລິດພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ພະລັງງານຫາຍໃນການຊົມໃຊ້ (ລັດຖະບານ
ຕັື້ງເປົໝ
ັ້ າຍທີີ່ຈະຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ທົັ່ວປະເທດ

ບໍ່ທັນລະບ.

ໃນປີ 2030).

ເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດາເນີນການໂດຍ
ບລິສັດ Malaysia Rail Link Sdn
Bhd (MRL), ຍານພາຫະນະສາລັບ
ຈດປະສົງພິເສດ (SPV) ເປັນເຈົື້າຂອງທັງ
ຫມົດໂດຍ MMOF.
ໄດ້ຮັບການຄ້ມຄອງໂດຍບລິສັດກ່ມການ
ກໍ່ສ້າງສະຖານີອະນາໄມນໍ້າແຊນດົງ.

 ການກໍ່ສ້າງເລີີ່ມຕົື້ນໃນເດອນສິງຫາ 2017 ແຕ່ຖກຍົກເລີກໃນປີ 2018
ເມອລັດຖະບານໃຫມ່ເຂົື້າມາມີອານາດ ແລະ ເຮັດການປະເມີນຄນທີີ່
ສາຄັນຂອງຕົື້ນທນທີີ່ນ່າຈະເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ-ເຊີີ່ງເປັນສ່ວນໜີ່ງ
ຂອງການວິເຄາະທາງການເງິນ.
 ປະຈບັນໂຄງການກາລັງດາເນີນການທົບທວນໂດຍສອງລັດຖະບານ.
 ວັນທີກໍ່ສ້າງໂຄງການ: ບໍ່ທັນລະບ.
 ໃນເດອນກລະກົດ 2018, ບລິສັດ Shandong Water
Conservancy Construction Group Co., Ltd. ໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງວ່າຊະນະການປະມູນສາລັບໂຄງການ EPC ຂອງສະຖານີພະລັງ
ໄຟຟ້າ Gong Hai ຢູ່ມຽນມາ.
 ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສາລັບ ມຽນມາ ອາດຈະມີ
ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫາຍ, ເນີ່ອງຈາກປະເທດມີອັດຕາການໃຊ້ໄຟຟ້າພຽງ
31% ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການປະຈາປີມີ 15%.
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ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ປະເທດ

ຊີ່
ທ່າເຮອ Kyaukpyut:
 ຈດປະສົງ: ການເຊີ່ອມຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆຕາມ
ເສັື້ນທາງທະເລ, ລວມທັງ ທະເລອິນເດຍ
ແລະ ທະເລຈີນ.

ມູນຄ່າໂຄງການ

ວິທກ
ີ ານຮ່ວມມ

ສະຖານະ/ການປະເມີນ

9-10 ຕື້ໂດລາ (ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການແມ່ນ 50
ປີ)

ການຮ່ວມມລະຫວ່າງບລິສັດຈີນ

 ວັນທີກໍ່ສ້າງໂຄງການ: ບໍ່ທັນລະບ.

(CITIC) ແລະ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງ

 ບລິສັດ CITIC ແລະ ບລິສັດ SEZ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ເມີ່ອວັນທີ 18

 70%: ສປ. ຈີນ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Kyaukpyu

 30%: ປະເທດມຽນມາ

ຂອງມຽນມາ (SEZ).

ເດອນພະຈິກປີ 2018
 ໂຄງການດັັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະສ້າງງານໄດ້ 100,000 ວຽກໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກພາສີ 15 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່
ປະເທດມຽນມາ (7.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຈາກ SEZ ແລະ 6.5 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດຈາກທ່າເຮອນ້າເລິກ). ເມີ່ອໂຄງການດັັ່ງກ່າວສາເລັດ, ທ່າເຮອ
ຈະມີລາຍໄດ້ລວມປະມານ 3.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ປະເທດໄທ

ເສັນ
ື້ ທາງລົດໄຟ ໄທ-ຈີນ:
 ຄວາມຍາວ: 873ກມ
 ຈດປະສົງ: ເພອ
ີ່ ເຊີ່ອມຕໍ່ກັບປະເທດໄທ,
ສປປລາວແລະແຂວງຢນນານຂອງ ສປ.ຈີນ,
ເພີ່ອເຊີ່ອມໂຍງເສັື້ນທາງລົດໄຟທີີ່ບໍ່ທັນເຊີ່ອມ
ຕຈ
ໍ່ າກ ປະເທດສິງກະໂປ ໄປຫາ ສປ.ຈີນ
ແລະ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາການເດີນທາງ
ລະຫວ່າງ ກງເທບ ແລະ ໜອງຄາຍ ທາງດ້ານ

12 ຕໂື້ ດລາ.

ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານ ສປ.
ຈີນ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ
ທາງດ້ານວິສະວະກາຂອງໂຄງການ ແລະ
ການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ຄາປຶກສາທາງວິຊາການ
ຂອງຈີນ.

 ການກໍ່ສ້າງໂຄງກາານ: ຫັງຈາກການຊັກຊ້າ, ເລີີ່ມຕົື້ນໃນເດອນທັນວາ
2017, ໄລຍະທາອິດຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະດາເນີນໃນປີ 2021.
 ໂຄງການນີື້ສອດຄ່ອງກັບການຮ່ວມກ່ມຍ່ອຍໃນພາກພື້ນໃຫ້ເລິກເຊິີ່ງຍິີ່ງ
ຂື້ນພາຍໃນພາກພື້ນລ້ານຊ້າງ-ແມ່ຂອງ. ພ້ອມກັນນັື້ນ, ຜູ້ປະກອບການ
ພາຍໃນປະເທດຂອງ ໄທ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍ.

ຊາຍແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ ຈາກ 14
ຊົັ່ວໂມງເຫອພຽງແຕ່ 4 ຊົັ່ວໂມງ, ແລະ
ພ້ອມກັນນັື້ນ, ກໍ່ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍ່ກັບ ຄນໝິງໃນ
ແຂວງຢູນນານ, ສປ. ຈີນ
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ລາຍງານຈາກສີ່; ອົງການແຫ່ງຊາດ; ແລະ ພະນັກງານ AMRO
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