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ຂ ໍ້ຄວາມສາໍຄນັ 

 

ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ສິິ່ງທາ້ທາຍ 
 

1. ໃນປີ 2018 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 ແມ່ນຄາດວ່າຈະຢ ູ່ທ ິ່ 5.4% ຈາກຄວາມ

ຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົົ່ງອອກ ແລະ ມ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທ ິ່ຄົງທ ິ່. ການຂະຫຍາຍ 

ຕົວຂອງປະເທດຈ ນ ແລະ ຍ ິ່ປ ູ່ນ, ຊ ິ່ງເປັນສອງປະເທດທ ິ່ມ ເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທ ິ່ສ ດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນທ ິ່ມ ສະ ຖຽນ

ລະພາບ. 

2. ອ ງຕາມການວິເຄາະຂອງ AMRO, ເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ູ່ໃນໄລຍະກາງຂອງການດໍາເນ ນ
ທ ລະກິດ ຊ ິ່ງມ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍທ ິ່ໃກ້ຄຽງກັບສ ນ (0) ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທ ິ່ຄົງຕົວ. 
ໃນຮອບວຽນຂອງການປູ່ອຍສິນເຊ ິ່ອ, ການປູ່ອຍສິນເຊ ິ່ອໄດ້ເລ ິ່ມຊ້າລົງໃນຫຼາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນພາກພ ື້ນຫຼັງ
ຈາກໄລຍະເວລາຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທ ິ່ສ ງຂ ື້ນ, ຊ ິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນຂອງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢູ່າງຕັື້ງ
ໜ້າຂອງເຈົື້າໜ້າທ ິ່. 
3. ການເພ ິ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກພ ື້ນສາມາດສ້າງສິິ່ງປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກພາຍ
ນອກທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂ ື້ນ. ປະຈ ບັນອັດຕາແລກປູ່ຽນໃນພາກພ ື້ນແມ່ນມ ຄວາມຍ ດຍ ່ນຫຼາຍຂ ື້ນ ແລະ ໄດ້ມ ບົດບາດ
ສໍາຄັນຫຼາຍຂ ື້ນໃນການຮັບມ ກັບຜົນກະທົບທາງນອກ. 
4. ແຜນທ ິ່ຄວາມສ່ຽງທົົ່ວໂລກຂອງ AMRO ທ ິ່ເປັນເຄ ິ່ອງມ ວິເຄາະຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງ

ຄວາມສ່ຽງ, ໄດ້ຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພ ື້ນນ ື້ກໍາລັງປະເຊ ນກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄລຍະສັື້ນທັງສອງແບບຄ : ການປັບຕົວຂ ື້ນ
ຂອງສະພາວະການເງິນໂລກທ ິ່ໄວຂ ື້ນກວ່າທ ິ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ການເພ ິ່ມຂ ື້ນຂອງຄວາມເຄັົ່ງຕ ງທາງດ້ານການຄ້າທົົ່ວ 
ໂລກ. ຖ້າຄວາມສ່ຽງເຫຼົົ່ານ ື້ເກ ດຂ ື້ນ, ຈະເກ ດມ ຜົນກະທົບພາຍນອກຕ ໍ່ພາກພ ື້ນໂດຍການໄຫຼອອກຂອງເງິນທ ນ, ຕົື້ນ
ທ ນໃນການກ ້ຢືມສ ງຂ ື້ນ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ການລົງທ ນ ແລະ ການຄ້າ. 
5. ເພ ິ່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເຕ ບໂຕແບບຍ ນຍົງ, ຜ ກ້ໍານົດນະໂຍບາຍຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນຄວນສ ບຕ ໍ່ສ້າງຄວາມ 

ຍ ດຢ ູ່ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍການເງິນ, ເພ ິ່ອສ້າງສະພາບທາງດ້ານການເງິນໂລກທ ິ່ຮັດ 
ກ ມຂ ື້ນລ່ວງໜ້າ. ນະໂຍບາຍການເງິນອາດຈະມ ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜ ນການຂະຫຍາຍຕົວ ອ ງຕາມງົບ 
ປະມານທ ິ່ມ ຢ ູ່ ແລະ ນະໂຍບາຍງົບປະມານ. ໃນຂະແໜງການທ ິ່ມ ຄວາມສ່ຽງ ທ ິ່ຂ ື້ນກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນ
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ເຊ ິ່ອໃນອະດ ດ, ມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເງິນໄດ.້ 
 
ຄວາມຍ ດຍ ນ່ ແລະ ການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທ ິ່ມ ການປູ່ຽນແປງ 
 

1. ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ໄດ້ດໍາເນ ນຍ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພ ິ່ອການສົົ່ງອອກ" ໃນຫຼາຍທົດສະວັດທ ິ່
ຜ່ານມາ, ຊ ິ່ງໄດ້ສ້າງແຮງກະຕ ້ນທ ິ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ຂັບເຄ ິ່ອນໃນໂຕ ເພ ິ່ອສົົ່ງເສ ມການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, 
ການຈ້າງງານ, ການຜະລິດ ແລະ ຄ່າຈ້າງ. 

2. ນະໂຍບາຍການຜະລິດເພ ິ່ອສົົ່ງອອກນ ື້ ແມ່ນກໍາລັງທົດລອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂດຍການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການປະ 
ເມ ນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງໂລກ ທ ິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານຂອງການເພ ິ່ມຂ ື້ນໂດຍການເພ ິ່ມຂ ດຄວາມສາ 
ມາດຂອງການຜະລິດພາຍໃນ ຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົື້າວັດຖຼຸດິບເຄິິ່ງສໍາເລັດຮ ບ. ການສ້າງ
ຄວາມສົມດ ນຕ ໍ່ຜົນກະທົບເຫຼົົ່ານ ື້ ຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນສ ດທ້າຍຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ ເພ ິ່ອຮອງຮັບການສົົ່ງ
ອອກຂອງພາກພ ື້ນທ ິ່ເພ ິ່ມຂ ື້ນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃນການປົກປ້ອງຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກໄດ້. 

3. ເຕັກໂນໂລຊ ໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນເປັນດາບສອງຄົມ ສໍາລັບການຜະລິດເພ ິ່ອສົົ່ງອອກ ເພ ິ່ອກະຕ ້ນການຂະ 
ຫຍາຍຕົວ. ເຊັົ່ນ ການຜະລິດທ ິ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ທ ິ່ຫຼຼຸດໂອກາດໃນການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາທຽບກັບໄລຍະຜ່ານມາ. ອ ກດ້ານໜ ິ່ງ, ເຕັກໂນໂລຊ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະ  
ແໜງ ການບ ລິການ ທ ິ່ເປັນທ່າແຮງໃໝ່ຂອງການເຕ ບໂຕ ແລະ ການຈ້າງງານ. 

4. ເພ ິ່ອແກ້ໄຂບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍເຫຼົົ່ານ ື້, ພາກພ ື້ນນ ື້ຄວນເສ ມຂະຫຍາຍການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງພາກພ ື້ນ ແລະ ການ
ເຊ ິ່ອມໂຍງເຂົື້າໃນການພັດທະນາຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ເພ ິ່ມທະວ ຄວາມຍ ດຍ ່ນຂອງພາກພ ື້ນ
ເພ ິ່ອຕ້ານກັບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຄໍາແນະນໍາຫຼັກ ແມ່ນຄວນສ້າງ
ຄວາມຍ ດຍ ່ນ ໂດຍການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງການເຕ ບໂຕໃຫ້ຫຼາຍຂ ື້ນ ເຊິິ່ງລວມທັງຂະແໜງການບ ລິການທ ິ່
ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. 

5. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່ອ ດົມບ ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການພັດທະນາພາຍໃນພາກພ ື້ນອາຊຽນ+3 
ແມ່ນແຫຼ່ງກໍາລັງທ ິ່ເຂັື້ມແຂງ. ນະໂຍບາຍຄວນສ ມໃສ່ການພັດທະນາການເຊ ິ່ອມໂຍງໃນພາກພ ື້ນໂດຍຜ່ານ
ການລົງທ ນຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ການເຊ ິ່ອມໂຍງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ, ລວມທັງນະໂຍບາຍອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ. ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂະແໜງບ ລິການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ 
ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນ, ລວມທັງການເປີດເສລ ການບ ລິການ ແລະ ການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນໃນພາກພ ື້ນ
ອາຊຽນ+3 ໂດຍການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຄົນເຂົື້າເມ ອງ. 

 

 ຄໍາສະຫງວນສິດ: ລາຍງານສະບັບພາສາລາວເບ ື້ອງຕົື້ນນ ື້ ແປຈາກຕົື້ນສະບັບທ ິ່ເປັນພາສາອັງກິດ 
(http://www.amro-asia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018-key-messages).  
ເຖິງແມ່ນວ່າຂ ໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃນສະບັບແປຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການແປແລ້ວ, ໃນກ ລະນ ທ ິ່

ມ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບພາສາລາວ, ແມ່ນໃຫ້ອ ງໃສ່ຕົື້ນສະບັບພາສາອັງກິດ
ເປັນຫຼັກ. 
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