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ໃຊຄ້ າວັ່ າ "ສະມາຊກິ" ຫ  ື"ປະເທດ" ໃນບດົລາຍງານນີ,້ AMRO ບ ັ່ ມຈີດຸປະສງົທີັ່ ຈະຕ ດສນິທາງກດົໝາຍ ຫ  ືສະຖານະພາບອືັ່ ນຂອງອານາເຂດ ຫ  ືພືນ້
ທີັ່ ໃດໜ ັ່ ງ. 
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ຮູບສະແດງ 1.19 ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ບ ລໂິພກຈາກອາຊຽນຂອງຈນີ 18 

ຮູບສະແດງ 1.20 ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງຄນົຈນີຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ 19 

ຮູບສະແດງ 1.21 ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງີຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 20 

ຮູບສະແດງ 1.22 ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາເງນິເຟີຫ້  ກຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 20 

ຮູບສະແດງ 1.23 ສະພາບຄັ່ ອງຂອງເງນິທ ນທີັ່ ເປ ນເງນິໂດລາ ຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 20 

ຮູບສະແດງ 1.24 ການປັ່ ອຍກູໃ້ຫຕ້ັ່ າງປະເທດຂອງທະນາຄານຍີັ່ ປຸັ່ ນ 20 

ຮູບສະແດງ 1.25 ແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງໂລກ (ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ກ າລ ງປະເຊນີ) 21 

ຮູບສະແດງ 2.1 ການຄາດຄະເນດຸນຊ າລະປົກກະຕຂິອງພາກພືນ້ໃນປີ 2017-19 35 

ຮູບສະແດງ 2.2 ຄ ງສ າຮອງແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດໃນພາກພືນ້ 35 

ຮູບສະແດງ 2.3 ການສົັ່ ງອອກໃນພາກພືນ້ ແລະ ການນ າມາໃຊຄ້ນືເຕ ກໂນໂລຊທີົັ່ ວໂລກ 35 

ຮູບສະແດງ 2.4 ການພ ດທະນາໃນການຂາດດຸນທາງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ 36 

ຮູບສະແດງ 2.5 ການຂາດດຸນທາງການຄາ້ດາ້ນສນິຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຈາກ 10 ປະເທດທີັ່ ໃຫັ່ ຍທີັ່ ສຸດ 36 

ຮູບສະແດງ 2.6 ສ ດສວັ່ ນການນ າເຂົາ້ເຫ  ກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຈາກ 10 ປະເທດທີັ່ ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດ 36 

ຮູບສະແດງ 2.7 ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມທີັ່ ສົັ່ ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການສຸດທາ້ຍໃນ NAFTA ຕາມປະເທດຕົນ້ທາງ 36 

ຮູບສະແດງ 2.8 ລາຄາຂອງຊ ບສນິທີັ່ ຢູັ່ ອາໃສໃນປະເທດພາກພືນ້ 39 

ຮູບສະແດງ 2.9 ການໃຫສ້ນິເຊືັ່ ອແກັ່ ຄວົເຮອືນ ແລະ ພາກທຸລະກດິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນສະຖາບ ນການເງນິໃນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນທຸກຂະແໜງ 39 

ຮູບສະແດງ 2.10    ການລງົທ ນສຸດທໃິນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ (ທຽບກ ບຕະຫ າດອືັ່ ນໆຂອງຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້) 40 

ຮູບສະແດງ 2.11 ອງົປະກອບຂອງນ ກລງົທ ນໃນໜີສ້ນິຂອງລ ດຖະບານທີັ່ ເປ ນເງນິສະກຸນທອ້ງຖິັ່ ນຂອງພາກພືນ້ 40 

ຮູບສະແດງ 3.1        ເງນິລງົທ ນຂອງຜູທ້ີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຜູຢູ້ັ່ ອາໃສໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ ແລະ ຕະຫ າດພ ນທະບ ດຂອງພາກພືນ້ 43 

ຮູບສະແດງ 3.2 ຕົນ້ທ ນການກູຢື້ມໄລຍະຍາວຂອງປະເທດອາຊຽນ-4 ແລະ ເກາົຫ  ີ 43 

ຮູບສະແດງ 3.3 ດຸນງບົປະມານທີັ່ ປ ບຕາມລະດູການ (% ຂອງ GDP) ໃນພາກພືນ້  44 
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Box A   

ຮູບສະແດງ A1. ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ  13 

ຮູບສະແດງ A2. ຄາດຄະເນການຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາພາຍໃຕ ້TCJA 13 

ຮູບສະແດງ A3. ການຄາດຄະເນການຂາດດຸນງບົປະມານປະຈ າປີຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາພາຍໃຕ ້TCJA 13 

ຮູບສະແດງ A4. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄ ງເງນິສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ 10 ປີ 13 

Box B   

ຮູບສະແດງ B2. ອ ດຕາການຂາດດຸນການຄາ້ດາ້ນສນິຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຖານຂ ມ້ນູມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ 2015 23 

ຮູບສະແດງ B3. ສັ່ ວນແບັ່ ງການຄາ້ດາ້ນບ ລກິານຂອງຈນີກ ບອາເມລີກິາ. 24 

ຮູບສະແດງ B4. ອ ດຕາການຫ ຸດລງົຂອງການເກນີດຸນການຄາ້ດາ້ນບ ລກິານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, 2016 24 

ຮູບສະແດງ B5. ເຄອືຂັ່ າຍການຄາ້ໂລກ, ໃນເດອືນທ ນວາ 2017 25 

ຮູບສະແດງ B6. ຕະຫ າດໂລກ: ໃນເສ ນ້ (ດ ດຊະນ:ີ 22 ມ ງກອນ 2018 = 100) 25 

   

Box C 
   

ຮູບສະແດງ C1. ເຫດການໄພພບິ ດທີັ່ ສ າຄ ນໃນເຂດອາຊຽນ +3 (1990-2015) 28 

ຮູບສະແດງ C2. ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍລວມໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, ໂດຍປະເພດໄພພບິ ດ (%) ໃນລະຫວັ່ າງປີ 1990-2016 28 

ຮູບສະແດງ C3. ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກດິລວມໃນພາກພືນ້ (ໂດຍປະເທດ) 29 

ຮູບສະແດງ C4. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ປີທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົແລະຂະແໜງການຕັ່ າງໆ) 29 

ຮູບສະແດງ C5. ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແຫນງກະສກິ າ (ປີ ແລະ ບ ນດາປະເທດ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 30 

ຮູບສະແດງ C6. ການເຕບີໂຕ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ (ປີ ແລະ ບ ນດາປະເທດ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 30 

ຮູບສະແດງ C7. ງບົປະມານແຫັ່ ງຊາດສ າລ ບການຟືນ້ຟູຫ  ງເກດີໄພພບິ ດ (ປີ ແລະ ບ ນດາປະເທດ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 30 

ຮູບສະແດງ C8. ການເຕບີໂຕຂອງການເກ ບລາຍຮ ບລາຍຮ ບພາຍໃນ (ບ ນດາປະເທດ ແລະ ປີ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 30 

Box D   

ຮູບສະແດງ D1. ຮູບແບບວງົຈອນທຸລະກດິ 33 

ຮູບສະແດງ D2. ຮູບແບບວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ 33 
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ຮູບສະແດງ E1. ຂອບສ ນຍາການຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນຂອງອາຊປີາຊຟິີກ 37 

ຮູບສະແດງ E2. ຜນົປະໂຫຍດຂອງ CPTPP  38 

ຮູບສະແດງ E3. ຜນົກະທບົໂດຍສະເລັ່ ຍໃນການນ າໃຊອ້ ດຕາພາສ ີ 38 

ຮູບສະແດງ E4. ຈ ານວນສິັ່ ງກດິຂວາງໃໝັ່ ທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນອ ດຕາພາສ ີ(NTBs) (ປະເທດທີັ່ ຖກືເລອືກ) 38 

Box F   

ຮູບສະແດງ F1. ການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕຂອງພາກພືນ້ປີ 2018-19 (ບ ນທ ດຖານ ແລະ ສະຖານະການ) 42 

ຮູບສະແດງ F2. ການຄາດຄະເນອ ດຕາເງນິເຟີໃ້ນພາກພືນ້ ປີ 2018-19 (ບ ນທ ດຖານ ແລະ ສະຖານະການ) 42 

ຮູບສະແດງ F3. ຕົນ້ທ ນຂອງການກູຢື້ມໄລຍະຍາວຢູັ່ ໃນຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ປີ 2018-19 (ບ ນທ ດຖານ ແລະ ສະຖານະການ) 42 

ຮູບສະແດງ F4. ການໄຫ ອອກທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນພາກພືນ້ປີ 2018-19 (ບ ນທ ດຖານ ແລະ ສະຖານະການ) 42 
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ຮູບສະແດງ 3.4 ສູນກາງການຜະລດິເພືັ່ ອການເຕບີໂຕແລະຄວາມເລກິຂອງການເຊືັ່ ອມໂຍງຂອງ GVC: ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາ 
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ຮູບສະແດງ 3.5 ການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງໜາ້ ແລະ ຫ  ງຂອງພາກພືນ້ ແລະ ປະເທດທີັ່ ຖກືເລອືກ      53 
 

ຮູບສະແດງ 3.6 ການປັ່ ຽນແປງໂຄງສາ້ງໃນຮູບແບບຕັ່ າງໆຂອງການສາ້ງກດິຈະກ າມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ: ປະເທດຈນີ                 53 
 

ຮູບສະແດງ 3.7 ສ ດສວັ່ ນຂອງການກ ານດົເງ ືັ່ອນໄຂໃນການຂະບວນການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດຈນີ    54 
 

ຮູບສະແດງ 3.8 ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນປະລມິານການສົັ່ ງອອກຂອງອາຊຽນ-4 (ຄາດຄະເນ, 2001-2016)     54 
 

ຮູບສະແດງ 3.9 ການປະກອບສວັ່ ນເຂົາ້ໃນການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງີ:ອາຊຽນ-4 (ວທິກີານປ ບການນ າເຂົາ້)   55 
 

ຮູບສະແດງ 3.10 ສ ດສວັ່ ນການການຄາ້ຂອງອາຊຽນ+3 ໃນການຄາ້ໂລກ       55 
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ຮູບສະແດງ 4.2 ສ ດສວັ່ ນຂອງການຈາ້ງງານຢູັ່ ໃນຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນ      56 
 

ຮູບສະແດງ 4.3 ຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າທົັ່ ວໄປ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງເຕ ກໂນໂລຊ ີ       57 
 

ຮູບສະແດງ 5.1 ສ ດສວັ່ ນການບ ລກິານໃນ GDP ແລະ ການຈາ້ງງານ: ປະເທດອາຊຽນ+3, 2016     62 
 

ຮູບສະແດງ 5.2 ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານທົັ່ ວໂລກ      62 
 

ຮູບສະແດງ 5.3 ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງການບ ລກິານຂອງການສົັ່ ງອອກທ ງໝດົ: ປະເທດອາຊຽນ+3, 2011     63 
 

ຮູບສະແດງ 5.4 ຕ າແໜັ່ ງວຽກໃນຂະແໜງການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ: ຕາມຮູບແບບອຸດສະຫະກ າ ແລະ ທຸລະກດິ    65 
 

ຮູບສະແດງ 5.5 ສ ດສັ່ ວນຂອງຄັ່ າຈາ້ງ ແລະ ເງນິເດອືນຂອງການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງບ ລກິານຍັ່ ອຍທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງສູງແບບອ ດຕະໂນມ ດ  66 
 

ຮູບສະແດງ 6.1 ແຜນແບບຈ າລອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະເທດອາຊຽນ+3        70 
 

ຮູບສະແດງ 6.2 ດ ດສະນຄີວາມງັ່າຍຂອງການດ າເນນີທຸລະກດິໂດຍທະນາຄານໂລກ: ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ  70 
 

ຮູບສະແດງ 6.3a ຕົນ້ທ ນໃນການແຈງ້ພາສ:ີ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ, 2014   71 
 

ຮູບສະແດງ 6.3b ຈ ານວນເອກະສານໃນການແຈງ້ພາສ:ີ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ, 2014  71 
 

ຮູບສະແດງ 6.3c ຈ ານວນມືໃ້ນການແຈງ້ພາສ:ີ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ, 2014   71 
 

ຮູບສະແດງ 6.4 ຄວາມຕອ້ງການລງົທ ນໃນພືນ້ຖານໂຄັ່ ງລັ່ າງ: ອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ      72 
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ສາລະບານຕາຕະລາງ 
ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ ງທາ້ທາຍຂອງອາຊຽນ+3 
 
ຕາຕະລາງ 1 ຜນົການວເິຄາະການຄາ້ໂດຍ GVAR: ການຄາດຄະເນຜນົກະທບົຂອງສງົຄາມການຄາ້ລະຫວັ່ າງຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດ  27 

 ອາເມລກິາຕ ັ່ ເສດຖະກດິຂອງອາຊຽນ+3  
ຕາຕະລາງ 2.1 ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO ກັ່ ຽວກ ບການເຕບີໂຕ ແລະ ອ ດຕາເງນິເຟີຂ້ອງພາກພືນ້ (2018-19)  31 

ຕາຕະລາງ 2.2 ວງົຈອນທຸລະກດິ ແລະ ສນິເຊືັ່ ອຂອງປະເທດອາຊຽນ+3  34 



 
ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ຄ າຂອບໃຈ 
ການປະເມນີແນວໂນມ້ເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ອາຊຽນ + 3 ປີ 2018 ແມັ່ ນສັ່ ວນຫນ ັ່ ງຂອງການສບືຕ ັ່ ສ ກສາການພ ດທະນາ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນເສດ
ຖະ ກດິທີັ່ ສ າຄ ນໃນອາຊຽນ +3. ຈດຸປະສງົແມັ່ ນ ເພືັ່ ອສະຫນອງການປະເມນີທີັ່ ສມົບູນແບບກັ່ ຽວກ ບການພ ດທະນາ ແລະ ທັ່ າອັ່ ຽງຂອງເສດຖະກດິໃນ
ພາກພືນ້ ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງກ ບເສດຖະກດິໂລກ ລວມທ ງການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ລະຫວັ່ າງບ ນດາຕະຫ າດການເງນິພາຍໃນພາກພືນ້ທີັ່ ສ ກສາໂດຍພະນ ກງານໃນ
ກຸັ່ ມການເຝົາ້ລະວ ງຂອງ AMRO ແລະ ຜັ່ ານການປ ກສາຫາລ ືໂດຍການຢຽ້ມຢາມປະເທດສະມາຊກິ. 
 
ບດົລາຍງານດ ັ່ ງກັ່ າວໄດຖ້ກືກະກຽມພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງ ທັ່ ານ ປອ. ຈນູຮງົ ຈາງ (Junhong Chang) ຜູອ້ ານວຍການ AMRO, ທັ່ ານ ປອ ໂຮ ອ ີກ  
(Hoe Ee Khor), ຫວົຫນາ້ເສດຖະກດິຂອງ AMRO, ກ ບທມີງານບ ລຫິານອາວຸໂສຂອງ AMRO, ທມີງານເຝົາ້ລະວ ງຂອງພາກພືນ້ທາງດາ້ນການເງນິ
ຂອງ AMRO ນ າພາໂດຍທັ່ ານນາງ ຈນູ ເຮວ ງາ (Chuin Hwei Ng). 
 
ພາກກັ່ ຽວກ ບ "ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ ງທາ້ທາຍຂອງອາຊຽນ +3" ຖກືຄ ດເລອືກໂດຍທັ່ ານ ແອນໂທນ ີທານ (Anthony Tan) ແລະ 
ພາກກັ່ ຽວກ ບ "ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕໃນໂລກທີັ່ ປັ່ ຽນແປງ" ໄດຖ້ກືຄ ດເລອືກໂດຍທັ່ ານ ຊວນ ຢົງ ຟູ Suan Yong Foo. ສະມາຊກິທມີທີັ່
ປະກອບສັ່ ວນໃນລາຍງານນີມ້ ີທັ່ ານນາງ ສຕິ ີອາທລິາ ອາລ ີ(Siti Athirah Ali), ທັ່ ານ ແອດມອນ ໂຈ (Edmond Choo), ນາງ ລ ລາ້ ເກ ດ ກາບແບວ
ລາ (Laura Grace Gabriella), ນາງ ວ ນນ ີກ ດ (Vanne Khut), ທັ່ ານ ຈ ດສະຕນິ ລມີ (Justin Lim) ແລະ ທັ່ ານ ປອ ຊນີຍ ີລຸຍ (Dr. Xinyi 

Liu). ທັ່ ານ ປອ ລ ີລຽນ ອຸງ (Li Lian Ong) ທີັ່ ປ ກສາ ADB ໄດໃ້ຫຄ້ າແນະນ າດາ້ນເຕ ກນກິທີັ່ ມຄຸີນຄັ່ າ ເພືັ່ ອສາ້ງ ແລະ ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດບ ນດາເຄືັ່ ອງມື
ການຕດິຕາມການເງນິມະຫາພາກໃນການວເິຄາະນີ.້ ທັ່ ານ ປອ ເດວດິ ສະກຽວລງິ (David Skilling) ຂອງກຸັ່ ມຍຸດທະສາດດນິຖະລົັ່ ມ ໄດປ້ະກອບສັ່ ວນ
ເຂົາ້ໃນກ ລະນສີ ກສາ ແລະ ຂ ມູ້ນກັ່ ຽວກ ບພາກນີ.້ 
 
ບດົລາຍງານນີ ້ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກຂ ສ້ະເຫນ ີແລະ ຄ າຄດິເຫ ນ ຈາກກຸັ່ ມຕດິຕາມເສດຖະກດິຂອງ AMRO ຄ ືປອ. ຊຸງ ຮຸນ (ລຸກ) (Dr. Seung 
Hyun (Luke), ປອ. ສຸມໂິອະ ອສິກິາວາ (Dr. Sumio Ishikawa), ປອ. ແຈ ຢຸງ ລ ີ (Dr. Jae Young Lee), ປອ. ໄຈພ ດ ພູນພ ດພບູິນ (Dr. 

Chaipat Poonpatpibul), ປອ. ອ ບດູໂລແມນ (Dr. Abdurohman), ປອ. ຈນິໂຮ ຊອຍ (Dr. Jinho Choi), ປອ. ທ ນຢາຊອນ ເອກະພລິ ກ (Dr. 

Tanyasorn Ekapirak), ທັ່ ານ. ເປົາໂລ ເຮນີ ນໂລ (Mr. Paolo Hernando), ປອ. ຊຽນກວົ ຮວງ (Dr. Xianguo Huang), ປອ. ຮ ນຈງູ ໂຈເຊບ 
ຄມີ (Dr. Hyunjung Joseph Kim), ທັ່ ານ ໂຊອຈິ ິກະໂດງະວະ (Mr. Yoichi Kadogawa), ປອ. ເວນລອງ ລ ີ(Dr. Wenlong Li), ປອ. ລູເປີໂຕ 
ພາກວົລາ ມາຈກູາ (Dr. Ruperto Pagaura Majuca), ທັ່ ານ ໂມຫາມ ດ ຟີດາວ ມຸດຕາຄນິ (Mr. Muhammad Firdauz Muttaqin), ປອ. ນາງ 
ທ ິກມີ ຈກຸ ນເູຢນ (Dr. Thi Kim Cuc Nguyen), ທັ່ ານ ນ. ໄດນາ ເດວ ໂລດຊາລຽວ (Ms. Diana del Rosario), ທັ່ ານ ຊນິເກ ທ ງ (Mr. Xinke 

Tang), ທັ່ ານ ປອ. ເຈດ ວໄິຊນນົ (Dr. Jade Vichyanond), ທັ່ ານ ນ. ວ ນວສິາ ວ ລະນກູິນກ ິ(Ms. Wanwisa Vorranikulkij), ພອ້ມກ ບເພືັ່ ອນ
ຮັ່ ວມງານອືັ່ ນໆຂອງ AMRO. 
 
ບດົລາຍງານນີ ້ ຍ ງໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກຄ າເຫ ນຂອງຄະນະກ າມະການທີັ່ ປ ກສາຂອງ AMRO ທີັ່ ນ າພາໂດຍທັ່ ານ ປອ. ອາກລິະ ອະລໂິຍຊ ິ ໃນລາຍ
ງານ ວ ນທ ີ15 ມນີາ 2018 ທີັ່  AMRO. ຜູຂ້ຽນຍ ງຂ ຂອບໃຈຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມກອງປະຊຸມຮັ່ ວມຂອງ AMRO ແລະ IMF ທີັ່ ຈ  ດຂ ນ້ຢູັ່ ສງິກະໂປ ໃນວ ນທ ີ
23 ມ ງກອນ 2018 ສ າລ ບຄ າເຫ ນ ແລະ ຂ ສ້ະເໜຂີອງຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມຕ ັ່ ຮັ່ າງເບືອ້ງຕົນ້ຂອງບດົລາຍງານນີ.້ ທ ດສະນະທີັ່ ສະແດງອອກໃນບດົລາຍງານນີ ້ແມັ່ ນ
ມາຈາກດ າຄດິເຫ ນຂອງພະນ ກງານ AMRO ເທົັ່ ານ ນ້ ແລະ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບສະມາຊກິ. 
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ຄ ານ າ 
 
ພາຍຫ  ງຜນົສ າເລ ດຂອງການເປີດໂຕຂອງບດົລາຍງານ ແນວໂນມ້ເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ອາຊຽນ + 3  (AREO) ໃນປີຜັ່ ານມາ, AMRO ໄດສ້ບືຕ ັ່
ການເຜຍີແຜັ່ ວຽກງານການເຝົາ້ລະວ ງ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ຂອງພວກເຮາົ. ບ ັ່ ດນົພາຍຫ  ງການເຜຍີແຜັ່ ບດົລາຍງານ AREO ປີ 2017 ທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ພວກເຮາົ
ໄດຈ້  ດພມີບດົລາຍງານປ ກສາຫາລລືະດ ບປະເທດຄ ງ້ທ າອດິໃນເດອືນ ພ ດສະພາ 2017 ໂດຍການສະໜ ບສະໜນູຈາກບ ນດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະມີ
ບດົລາຍງານ ອືັ່ ນໆນ າອກີ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນມ ງກອນປີ 2018, ພວກເຮາົໄດເ້ລີັ່ ມຕົນ້ການເຜຍີແຜັ່ ບດົລາຍງານສ ນ້ປະຈ າເດອືນຂອງ AREO ໃນເວ ບໄຊທ໌
ຂອງພວກເຮາົ. 
 
ໃນບດົລາຍງານຂອງ AREO ປີ2018 ນີ,້ ພວກເຮາົໄດຮ້ວບຮວມການປະເມນີຈາກການຕດິຕາມເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ຂອງປະເທດ, ໂດຍນ າ
ສະເຫນກີານວເິຄາະວງົຈອນຂອງທຸລະກດິ ແລະ ວງົຈອນການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອ. ກອບການວເິຄາະນີ ້ ຊັ່ ວຍໃຫກ້ານປະເມນີລະຫວັ່ າງປະເທດມຄີວາມ
ສອດຄັ່ ອງ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບກ ນໄດຢູ້ັ່ ໃນພາກພືນ້ ແລະ ຊັ່ ວຍປ ບປຸງການວເິຄາະຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພາຍໃນປະເທດສະມາຊກິ. ພວກ
ເຮາົສບືຕ ັ່ ປ ບປຸງເຄືັ່ ອງມ ືແລະ ກອບການວເິຄາະ ເພືັ່ ອປະຕບິ ດຫນາ້ທີັ່ ຂອງພວກເຮາົໃນການປະກອບສັ່ ວນສາ້ງຄວາມຫມ ນ້ຄງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາ
ພາກ ແລະ ການເງນິຂອງພາກພືນ້ໂດຍການຕດິຕາມເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສະໜ ບສະໜນູການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດສ ນຍາມາດຕະການລເິລີັ່ ມຕັ່ າງໆ
ຂອງຊຽງໃໝັ່  (CMIM). 
 
ເມືັ່ ອທຽບກ ບປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ໄດປ້ະເຊນີກ ບແນວໂນມ້ສະພາບເສດຖະກດິໂລກທີັ່ ເຕບີໃຫຍັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ທີັ່ ມາຈາກການເຕບີໂຕຢັ່ າງ
ແຂງແຮງໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ກຸັ່ ມປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ ຫ  ື Eurozone, ແຕັ່ ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງພາຍນອກຕ ັ່ ແນວໂນມ້ດ ັ່ ງກັ່ າວ. ການສົັ່ ງອອກ
ໄດເ້ຕບີໃຫຍັ່ ຂ ນ້ດວ້ຍຄວາມຕອ້ງການຈາກພາຍນອກ, ຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນຂອງປະເທດສະມາຊກິຍ ງເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ອ ດຕາເງນິເຟີອ້ອັ່ ນແອ ເຖງິ
ແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກດິບາງປະເທດກ າລ ງແຂງແຮງກ ັ່ ຕາມ. ສອງຄວາມສັ່ ຽງຫ  ກຕ ັ່ ກ ບແນວໂນມ້ເສດຖະກດິນີ ້ ໄດຖ້ກືນ າສະເຫນໃີນແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວ
ໂລກຂອງພວກເຮາົໃນບດົລາຍງານນີ,້ ແມັ່ ນການປົກປ້ອງການຄາ້ ແລະ ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ໄວຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່ ຄາດການໄວ.້ ແມັ່ ນສິັ່ ງທີັ່ ຈະຕອ້ງ
ໄດລ້ະມ ດລະວ ງສ າລ ບຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍໃນການຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງຄວາມຫມ ນ້ຄງົດາ້ນການເງນິຕ ັ່ ເປົາ້ຫມາຍການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິທີັ່
ໄດຮ້ ບຄວາມສັ່ ຽງເຫລົັ່ ານີ.້ ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າຄວາມຢືດຢຸັ່ ນຂອງນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນະໂຍບາຍງບົປະມານທີັ່ ມຢີັ່ າງຈ າກ ດຫ າຍໃນສະພາບແວດລອ້ມນີ,້ 
ຄວນມກີານນ າໃຊເ້ຄືັ່ ອງມນືະໂຍບາຍຢັ່ າງເຕ ມທີັ່  ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກຢັ່ າງເໝາະສມົ. 
 
ການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ສະພາບເສດຖະກດິ ຂອງ AREO ໃນປີຜັ່ ານມາ ແມັ່ ນຫວົຂ  ້ “ເຂດພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 : 20 ປີຫ  ງຈາກວກິດິການເສດຖະກດິ
ອາຊ"ີ. ພວກເຮາົສ ງເກດວັ່ າໃນການຟືນ້ຕວົຈາກວກິດິການເງນິໃນອາຊ ີ (AFC), ບ ນດາຂ ຜູ້ກພ ນແລະ ເປີດກວາ້ງການຄາ້ໂລກ, ການລງົທ ນໂດຍກງົຂອງ
ຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ການໄຫລຂອງເງນິທ ນ ແມັ່ ນປ ດໄຈສ າຄ ນທີັ່ ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການຄາ້ ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ ແລະ 
ການຟືນ້ຕວົຢັ່ າງໄວວາ. 
 
ຫວົຂ ກ້ານສ ກສາໃນປີນີແ້ມັ່ ນ "ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ". ບດົສ ກສານີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວທິກີານທີັ່
ພາກພືນ້ສາມາດບ ນລຸສິັ່ ງທາ້ທາຍທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໂລກລວມທ ງການປັ່ ຽນແປງຂ ນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ທົັ່ ວໂລກໃນດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ເຄອືຂັ່ າຍການຄາ້ ແລະ 
ການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ.ີ ແລະ ຄົນ້ພບົວັ່ າພາກພືນ້ສາມາດນ າໃຊ ້ແລະ ພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນທີັ່ ດທີີັ່ ສຸດ, ລວມທ ງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ, ເພືັ່ ອ
ຮ ກສາຄວາມຢືດຢຸັ່ ນແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົ. ແຮງຜ ກດ ນຂອງໂລກກ າລ ງທດົສອບແຜນຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕ "ການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງ
ອອກ" ຂອງພາກພືນ້. ຕວົຢັ່ າງ, ໃນຂະນະທີັ່ ການສາ້ງລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານຜະລດິທົັ່ ວໂລກໄດເ້ພີັ່ ມການຄາ້ພາຍ ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ພາຍໃນ
ພາກພືນ້, ຊ ັ່ ງອາດຈະຂະຫຍາຍຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້, ລະບບົການສະຫນອງທ ງຫມດົ. ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ 
ລະບບົອ ດຕະໂນມ ດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ລກິານ ເຮ ດໃຫມ້ກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງບ ນດາສິັ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ໂອກາດສ າລ ບເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດສະມາຊກິ ໃນການຄົນ້ຫາຄວາມຢືດຢຸັ່ ນແລະ ການເຕບີໂຕ. ການເຮ ດວຽກຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ຂອງພວກເຮາົ ແມັ່ ນມຄີວາມອຸດມົສມົບູນຂອງສິັ່ ງຂດີ
ຂວາງ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທີັ່ ສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການລງົໃນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງການຜະລດິໃນພາກພືນ້ ແລະ ເພືັ່ ອເສມີຂະຫຍາຍການ
ເຊືັ່ ອມໂຍງເພືັ່ ອຜນົປະະໂຫຍດລວມ. 
 
 
 
ທັ່ ານ ປອ. ໂຮ ອີ ້ຄ  (Hoe Ee Khor) 
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ສະຫ ຸບບ ນຫາພົນ້ເດ ັ່ ນ 
ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ ງທາ້ທາ້ຍ  
ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິໂລກ ແມັ່ ນມກີານປ ບຕວົດຂີື ນ້ຢູັ່ ໃນປະເທດທີັ່ ຈະເລນີ 
ແລະ ປະເທດພ ດທະນາເສດຖະກດິໃໝັ່ , ພາຍໃຕລ້ະດ ບເງນິເຟີທ້ີັ່ ຄງົທີັ່ . ປະ 
ເທດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ມກີານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ຊ ັ່ ງ
ກ ັ່ ໃຫເ້ກດີການກດົດ ນທາງດາ້ນລາຄາ, ໂດຍມກີານນ າໃຊມ້າດຕະການກະຕຸນ້
ງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ໂດຍການຫ ຸດອ ດຕາພາສ ີແລະ ລາຍຈັ່ າຍທີັ່ ຄາດວັ່ າຈະເກດີ
ຂ ນ້ພາຍໃນປີນີ ້ ແລະ ໃນອານາຄດົ. ໃນກຸັ່ ມປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ, ການຟືນ້
ໂຕຕາມຮອບວຽນເສດຖະກດິແມັ່ ນມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງກັ່ ອນທີັ່ ຄາດການໄວ,້ 
ໂດຍໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກທຸລະກດິທີັ່ ສູງ
ຂ ນ້. ແຕັ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດອ ງກດິມກີານຂະ ຫຍາຍຕວົຊາ້ ຍອ້ນຄວາມ
ບ ັ່ ແນັ່ ນອນຈາກການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ (Brexit).  
 

ການຄາ້ໂລກມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງແຂງແຮງອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະ 
ຫ າດໂລກ, ບວກກ ບແຮງຜ ກດ ນຈາກການນ າກ ບມາໃຊຄ້ນື ສານເຄິັ່ ງຊ ກນ າ
ໄຟຟາ້ (semiconductor) ໃນທົັ່ ວໂລກ, ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການໃຊ ້
ຈັ່ າຍໃນການລງົທ ນ. ຕວົຊີວ້  ດຂອງຂະແໜງເຕ ກໂນໂລຊເີຊ ັ່ ນ: ການຂາຍສານ
ເຄິັ່ ງຊ ກນ າໄຟຟາ້ (semiconductor) ທົັ່ ວໂລກມແີນວໂນມ້ສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍ 
ຕວົ ຊ ັ່ ງເປ ນສ ນຍານອ ນດໃີຫແ້ກັ່ ການຄາ້ໂລກ. ລາຄາສນິຄາ້ໃນຂະແໜງພະລ ງ
ງານ ແລະ ໂລຫະໜ ກ ມກີານຟືນ້ຕວົ ແລະ ສະໜ ບສະໜນູການສົັ່ ງອອກ.  
 

ທະນາຄານກາງ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ໄດເ້ລີັ່ ມມກີານນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍເງນິຕາ
ເພືັ່ ອກ ບເຂົາ້ສູັ່ ພາວະປົກກະຕ ິ ແລະ ປ ບຂ ນ້ອ ດຕາດອກເບຍ້, ບວກກ ບແຜນ 
ການຫ ຸດມາດຕະການຜັ່ ອນຄາຍຂອງທະນະຄານກາງເອຣີບົ (ECB), ສະພາບ
ການເງນິໂລກຈະເຄ ັ່ ງຕ ງຂ ນ້. ບ ນຫາພາວະເງນິເຟີ ້ ໄດກ້ ບມາສາ້ງຄວາມວຕິກົ
ກ ງວນົໃນສະຫະລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຊ ັ່ ງອາດກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານນ າໃຊ ້
ນະໂຍບາຍເງນິຕາແບບເຄ ັ່ ງຄ ດໄວຂ ນ້ກວັ່ າເກົັ່ າ. ເຖງິວັ່ າໃນທົັ່ ວໂລກຈະມກີານ
ຂາຍຮຸນ້ອອກຈ ານວນໜ ັ່ ງໃນຊັ່ ວງຕົນ້ເດອືນກຸມພາ 2018, ຕະຫ າດເກດີໃໝັ່
ໃນອາຊຽນ+3 ແມັ່ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ມເີງນິທ ນສຸດທໄິຫ ເຂົາ້ມາໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດ
ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ເນືັ່ ອງຈາກພາກພືນ້ດ ັ່ ງກັ່ າວ ມເີງນິທ ນຈ ານວນມະຫາສານເຂົາ້ມາ
ໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດ ໃນຊັ່ ວງ 5 ປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ດວ້ຍເຫດນ ນ້ ສະພາບ
ເງ ືັ່ອນໄຂການເງນິໂລກທີັ່ ເຄ ັ່ ງຕ ງ ອາດຈະກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ ຜນົ
ກະທບົຈາກການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນ ຫ  ືຜນົກະທບົຈາກການຂາດຄວາມເຊືັ່ ອ
ໝ ນ້ຂອງນ ກລງົທ ນຢັ່ າງກະທ ນຫ ນ ຕອ້ງໄດຮ້ ບການຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິ.  
 

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ ແມັ່ ນເປ ນຜນົມາຈາກສະພາບ
ເສດຖະກດິຂອງສາກນົທີັ່ ເອືອ້ອ ານວຍ, ຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້  
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສົັ່ ງອອກ, ບວກກ ບລະດ ບອ ດຕາເງນິເຟີທ້ີັ່ ຄງົ
ທີັ່ . ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງການດ າເນນີທຸ 
ລະກດິ, ຊ ັ່ ງມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິນອ້ຍໃກຄ້ຽງທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕ. ເນືັ່ ອງ
ຈາກວັ່ າຄວາມຕອ້ງການຂອງພາຍນອກເພີັ່ ມຂ ນ້, ຄາດວັ່ າການຂະຫຍາຍຕວົໃນ
ພາກພືນ້ຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບ 5%, AMRO ຄາດຄະເນວັ່ າການເຕບີໂຕຂອງ ພາກ
ພືນ້ອາຊຽນ+3 ຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບ 5.4% ໃນປີ 2018 ແລະ 5.2% ໃນປີ 
2019. ຄາດຄະເນການເຕບີໂຕ GDP ຂອງປະເທດ ສປ. ຈນີ ໃນລະດ ບ 
6.6% ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ໃນລະດ ບ 1.3 % ໃນປີ 2018 . 
 

ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ກ າລ ງປະເຊນີກ ບຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະສ ນ້ 2 ແບບ ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດ ້
ສະຫ ຸບໃນແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກ ຂອງ AMRO ຄ:ື  
 

• ພາວະການເງນິຂອງໂລກທີັ່ ປ ບຕວົຂ ນ້ໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດຄະເນໄວເ້ປ ນຜນົມາຈາກການ
ເພີັ່ ມອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບການ 

 
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາເງນິເຟີພ້າຍໃນ ທີັ່ ອາດຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຢັ່ າງຮຸັ່ ນແຮງຕ ັ່
ຕະຫ າດຖາ້ຫາກບ ັ່ ມກີານສືີັ່ ສານໃນການປະຕບິ ດນະໂຍ ບາຍທີັ່ ຊ ດເຈນ. ຜນົ
ກະທບົຕ ັ່ ກ ບຕະຫ າດການເງນິໃນພາກພືນ້ຈະມາຈາກການໄຫ ັ່ ອອກຂອງເງນິ
ທ ນ, ຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດລ ດຖະບານສູງຂ ນ້, ຕົນ້ທ ນໃນການກູ ້
ຢືມທີັ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງໃນການຈັ່ າຍໜີຄ້ນື; ແລະ  

• ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນການຄາ້ໂລກທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກສະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາໄດມ້ກີານເພີັ່ ມອ ດຕາພາສນີ າເຂົາ້ສນິຄາ້ຫ າຍລາຍການທີັ່ ນ າເຂົາ້ຈາກປະ 
ເທດຄູັ່ ຄາ້ຫ  ກລວມທ ງປະເທດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ຊ ັ່ ງອາດຈະສົັ່ ງຜນົຕ ັ່
ການສົັ່ ງອອກຂອງພາກພືນ້ທີັ່ ກ າລ ງເຕບີໂຕຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງ. ຜນົກະທບົຂອງ
ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນການຄາ້ໂລກຈະເພີັ່ ມສູງຂ ນ້ໂດຍຜັ່ ານຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າ
ໂລກໃນພາກພືນ້. ນອກຈາກນ ນ້, ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນການຄາ້ໂລກທີັ່ ເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ ອາດຈະເພີັ່ ມຄວາມບ ັ່ ໝ ນ້ຄງົແລະສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິໂລກແລະ 
ຕະຫ າດການເງນິ. 

 
ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສ ນ້ ທີັ່ ມໂີອກາດເກດີຂ ນ້ໜອ້ຍ ແຕັ່ ມຜີນົກະທບົຢັ່ າງຮຸນແຮງ 
(Tail risks) ໄດແ້ກັ່ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນພູມສາດການເມອືງ
ໃນພາກພືນ້, ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ G3 ຕ ັ່ າກັ່ ວາທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ລວມທ ງ
ຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ ນໆຈາກການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້. ຄວາມສັ່ ຽງຈາກການຊະລ ໂຕ
ຂອງການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຈນີ ທີັ່ ຕ ັ່ າກັ່ ວາທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ໄດຖ້ືກ
ປະເມນີວັ່ າຈະບ ັ່ ເກດີຂ ນ້ໃນໄລຍະອ ນໃກນ້ີ.້ ນອກນີ,້ ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງຈາກປ ດ
ໄຈອືັ່ ນໆທີັ່ ນອກເໜອືຈາກດາ້ນເສດຖະກດິເຊ ັ່ ນ: ການປັ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ 
ແລະ ໄພທ າມະຊາດ, ແລະ ການກ ັ່ ອາດຊະຍາກ າທາງດາ້ນເຄອືຂັ່ າຍຄອມພວິເຕ.ີ 
 

ຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ ໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫພ້າກພືນ້ສາ້ງສິັ່ ງປອ້ງກ ນ 
ເພືັ່ ອຕາ້ນຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກ. ພຈິາລະນາລະດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງການມີ
ສັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງນ ກລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໃນຕະຫ າດການເງນິພາຍໃນປະເທດພາກ
ພືນ້, ການປ ບລງົຢັ່ າງກະທ ນຫ ນຂອງຊ ບສນິທີັ່ ເປ ນສະກຸນເງນິຕາທອ້ງຖິັ່ ນຂອງຜູ ້
ຖຮຸືນ້ຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ໃນສະຖານະການຄວາມສັ່ ຽງຈາກການໄຫ ອອກຂອງເງນິ
ທ ນ (risk-off) ຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີການກດົດ ນດາ້ນອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ ແລະ ການ
ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງ ປະ ເທດ. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນໃນພາກພືນ້ໄດມ້ີ
ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນສູງຂ ນ້ໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ ແລະ ໄດມ້ບີດົບາດສ າຄ ນໃນການຮອງ
ຮ ບຜນົກະ ທບົພາຍນອກ.  ເມືັ່ ອມກີານແຊກແຊງໃນການບ ລຫິານຈ ດການຢັ່ າງ
ຖືກ ຕອ້ງຈາກທາງການ, ຄວາມສາມາດໃນການປ ບໃຫເ້ຂົາ້ກ ບແຮງກະທບົຈາກ
ພາຍນອກ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິທີັ່ ແທຈ້ງິທີັ່ ສາມາດຄຸມ້ຄອງໄດ.້ 
ຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍຄວນສບືຕ ັ່ ສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະ 
ເພາະແມັ່ ນນະໂຍບາຍການເງນິ, ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບສະພາບທາງດາ້ນການເງນິໂລກທີັ່
ເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້ໃນຕ ັ່ ໜາ້. ນະໂຍບາຍທີັ່ ມກີານປະສມົປະສານລະຫວັ່ າງນະໂຍບາຍ
ການເງນິ, ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ແລະ ມາດຕະການປອ້ງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນ
ການເງນິ ອາດຂ ນ້ກ ບສະຖານະພາບປະຈບຸ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິນ ນ້ໆ ທີັ່  ຢູັ່ ໃນ
ການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ. 
• ສ າລ ບປະເທດທີັ່ ເສດຖະກດິຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງວງົຈອນທຸລະກດິ, ຈະບ ັ່

ມແີຮງກະຕຸນ້ສູງຕ ັ່ ຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍໃນການດ າເນນີະໂຍບາຍກະຕຸນ້ທາງ
ດາ້ນເງນິຕາ ແລະ ງບົປະມານເພີັ່ ມເຕມີ. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ສ າລ ບເສດ 
ຖະກດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນຊັ່ ວງທາ້ຍຂອງວງົຈອນທຸລະກດິ ຊ ັ່ ງມສີ ນຍານຄວາມກດົດ ນ
ທາງດາ້ນອ ດຕາເງນິເຟີ ້ ຫ  ື ສາ້ງຄວາມບ ັ່ ດຸັ່ ນດັ່ ຽງພາຍນອກ, ຜູກ້ ານດົນະໂຍ 
ບາຍອາດຈະພຈິາລະນາກັ່ ຽວກ ບການປ ບປຸງລະດ ບການອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກທາງດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ຫ ຸດຜັ່ ອນການກະຕຸນ້ງບົປະມານ. 
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• ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ສັ່ ວນໃຫຍັ່  ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະ
ເລີັ່ ມຕົນ້ເຖງິໄລຍະກາງຂອງວງົຈອນທຸລະກດິ, ແຕັ່ ເນືັ່ ອງຈາກການ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງສນິເຊືັ່ ອໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍຄວນ
ກ ານດົບູລມິະສດິໃນການສາ້ງສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເງນິໃນ
ອະນາຄດົອ ນໃກນ້ີຕ້ ັ່ ກ  ບການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ໂດຍມີ
ນະໂຍບາຍການເງນິແບບຮ ດກຸມເປ ນພືນ້ຖານ.  

• ບັ່ ອນທີັ່ ການເງນິມຄີວາມອັ່ ອນແອ ໄດຖ້ກືພ ດທະນາຂ ນ້ຢູັ່ ໃນຂະ 
ແຫນງການຕັ່ າງໆເຊ ັ່ ນ ຕະຫ າດອະສ ງຫາລມິະຊ ບ, ນະໂຍບາຍມາດ
ຕະການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິສາມາດຊັ່ ວຍຮ ກສາ
ສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ປະເທດສະມາຊກິທີັ່ ຢູັ່ ໃນ
ພາກພືນ້ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການ
ເງນິຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ນະໂຍບາຍເງນິຕາທີັ່ ຖກືຈ າກ ດ ໂດຍສະພາບເງ ືັ່ອນໄຂຂອງ
ໂລກ, ນະໂຍບາຍການເງນິຈະຕອ້ງເຮ ດບດົບາດສ າຄ ນໃນການ
ສະໜ ບສະໜນູການເຕບີໂຕເພືັ່ ອເຮ ດໃຫນ້ະໂຍບາຍເສດຖະ 
ກດິລວມບ ັ່ ໄດຮ້ ບຄວາມກດົດ ນຫ າຍເກນີໄປ. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, 
ນີແ້ມັ່ ນຂ ນ້ກ ບຄວາມ ຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນງບົປະມານທີັ່ ມຢູີັ່  ແລະ 
ລະບຽບການທາງດາ້ນງບົປະມານ. 

• ການດ າເນນີນະໂຍບາຍເສດຖະກດິຈະຕອ້ງໄດຄ້ ານ ງເຖງິຂ ຈ້ າ 
ກ ດຈາກປະເດ ນຄວາມບ ັ່ ໝ ນ້ຄງົຂອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ເຊ ັ່ ນ: ການກ ັ່ ໜີສ້ນິ  ແລະ ລະດ ບການເອືັ່ ອຍອງີດາ້ນການເງນິ
ຈາກພາຍນອກ. ຄວນມກີານສບືຕ ັ່ ການຂ ບເຄືັ່ ອນນະໂຍບາຍ
ສ າລ ບການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງ, ເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຜະລດິ. 

 

ຫວົຂ :້ ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ 
ສ າລ ບປະເດ  ນພເິສດໃນບດົລາຍງາຍສະບ ບນີ ້ ໄດເ້ນ ນ້ໃສັ່ ການຕອບຄ າຖາມທີັ່

ວັ່ າ ພາກພືນ້ຈະສາມາດຮ ກສາຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະ 
ກດິໄດແ້ນວໃດ ໃນທັ່ າມກາງການປັ່ ຽນແປງຂອງໂລກ ທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ 
ເຄືັ່ ອຂັ່ າຍການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ລວມທ ງສິັ່ ງທາ້ທາຍ ທາງດາ້ນພູມ
ສ ນຖານ. ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ+3 ໄດດ້ າເນນີຍຸດທະສາດ "ການຜະລດິ
ເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ "ໃນຫ າຍທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ເລີັ່ ມຈາກປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
ແລະ ສ.ເກາົຫ ,ີ ໄປເຖງິບ ນດາປະເທດອາຊຽນໃຫຍັ່ ໆ ແລະ ປະຈບຸ ນປະເທດ
ກ າລ ງພ ດທະນາໃນອາຊຽນ ຊ ັ່ ງໄດສ້າ້ງແຮງກະຕຸນ້ທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ແຮງຂ ບ 

 

 

 

ເຄືັ່ ອນໃນໂຕ ເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ການຈາ້ງງານ, 
ການຜະລດິ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານ. ໂຄງສາ້ງຕັ່ ອງໂສກ້ານຜະລດິ, ໂດຍມ ີສປ 
ຈນີ ເປ ນສູນກາງຂອງຖານການຜະລດິ ໃນທດົສະວ ດວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ໄດ ້
ຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ໃນການກະຕຸນ້ການສົັ່ ງອອກ ແລະ ເພີັ່ ມພູນ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດທາງດາ້ນການຜະລດິ. ຍຸດທະສາດການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກນີ ້
ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະທດົລອງຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂດຍການປັ່ ຽນແປງໂຄງສາ້ງການ
ປະເມນີຕັ່ ອງໂສກ້ານຜະລດິ ທີັ່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນສ ນຍານການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງ 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
ຂດີຄວາມສາມາດການຜະລດິພາຍໃນ ຊ ັ່ ງເຮ ດໃຫປ້ະເທດຫ ຸດຜັ່ ອນການນ າເຂົາ້
ວ ດຖຸດບິເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບ. ຕັ່ ອງໂສກ້ານຜະລດິ, ທີັ່ ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ອາຊຽນ+3 
ໂດຍ ລວມສາມາດແຂັ່ ງຂ ນທາງດາ້ນການດ ງດູດການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ ແລະ 
ເປ ນຖານການຜະລດິຂອງພາກພືນ້, ຍ ງກະຕຸນ້ຜນົກະ ທບົຂອງສິັ່ ງທາ້ທາຍໃນ
ໄລຍະສ ນ້ ເຊ ັ່ ນ ການປົກປ້ອງຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງທ ງໝດົ. ການສາ້ງຄວາມ
ສມົດຸນຕ ັ່ ຜນົກະທບົເຫ ົັ່ ານີຕ້ອ້ງໄດເ້ພີັ່ ມຄວາມຕອ້ງການຂ ນ້ສຸດທາ້ຍຢູັ່ ໃນພາກ
ພືນ້ ເພືັ່ ອຮອງຮ ບການສົັ່ ງອອກຂອງພາກພືນ້ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ ແລະ ສາມາດຊັ່ ວຍໃນ
ການປົກປ້ອງຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກໄດ.້ 
 
ເຕ ກໂນໂລຊໄີດພ້ສູິດໃຫເ້ຫ ນວັ່ າ ມ ນເປ ນດາບສອງຄມົ ໃນການກະຕຸນ້ການ
ເຕບີໂຕການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ. ອກີປະການໜ ັ່ ງ, ການຜະລດິທີັ່ ນ າໃຊເ້ຕ ກ
ໂນໂລຊ ີ ແລະ ລະບບົອ ດຕະໂນມ ດ ຊ ັ່ ງຈະຫ ຸດໂອກາດໃນການສາ້ງອາຊບີ
ທຽບໃສັ່ ໄລຍະຜັ່ ານມາ. ກ ລະນສີ ກສາຂະແໜງການຜະລດິລດົຍນົ ແລະ ແຜັ່ ນ
ແຜ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເກບີ ພາຍໃນພາກພືນ້ແມັ່ ນມຄີວາມພົນ້ເດ ັ່ ນ ຊ ັ່ ງບ ນດາປະ 
ເທດທີັ່ ຂາດການພ ດທະນາລະດ ບສມີແືຮງງານ ແລະ ຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການຮຽນຮູ ້ແລະ ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ໆຈະບ ັ່ ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການ
ຮ ກສາລະດ ບການເຕບີໂຕ ແລະ ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.  
 

ອກີດາ້ນໜ ັ່ ງ, ເຕ ກໂນໂລຊໄີດຍ້ກົລະດ ບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການ
ບ ລກິານ ທີັ່ ເປ ນທັ່ າແຮງໃຫມັ່ ໃນການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການຈາ້ງ
ງານ. ໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງການບ ລກິານ ເປ ນຂະແໜງການທີັ່ ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ເຫ ນ
ວັ່ າ ມກີານຜະລດິຕ ັ່ າ ແລະ ການຈາ້ງງານລາຍໄດຕ້ ັ່ າ ຊ ັ່ ງກ ັ່ ບ ັ່ ສະເໝໄີປຖາ້ຫາກມີ
ການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊທີີັ່  ເໝາະສມົເຂົາ້ໃນຂະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວ. ເຕ ກໂນໂລ
ຊ ີສາມາດປັ່ ຽນແປງຮູບແບບການບ ລກິານໄດໂ້ດຍການໃຫບ້ ລ ິການຂາ້ມແດນ 
ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນການພ ດທະນາສມີແືຮງງານ, ຊ ັ່ ງເຫ ນໄດໃ້ນບາງກ ລະນີ
ສ ກສາຂ ນ້ຕອນ ການຈ ດຈາ້ງພາຍນອກຂອງທຸລະກດິ. ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ຍ ງປັ່ ຽນ 
ແປງຮູບແບບສນິຄາ້ການບ ລກິານ ແລະ ຮູບແບບການຊື-້ຂາຍບ ລກິານ, ອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກ ານດົການບ ລກິານ ທີັ່ ເປ ນທີັ່ ຕອ້ງການໃນຕະ 
ຫ າດ, ຕະຫ ອດທ ງການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ ີ ເພືັ່ ອໃຫສ້າມາດໃຫບ້ ລກິານລູກຄາ້
ໄດຢ້ັ່ າງມປີະສດິທພິາບສູງຂ ນ້ ແລະ ລາຄາຖກືລງົ. ຄກື ນກ ບການຄາ້ສນິຄາ້,
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການບ ລກິານເຊ ັ່ ນ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ສາມາດເປ ນສິັ່ ງຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິໄດ.້ ເພືັ່ ອຮ ບປະກ ນ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້, ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ຂະ  
ແໜງການບ ລກິານ, ແລະ ເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 
ທ ງໃນພາກພືນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມຕ ງ້ໃຈ ແລະ ລງົມຈື  ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍ 
ບາຍ. ສ າລ ບແຕັ່ ລະປະເທດໃນອາຊຽນ+3, ເນືັ່ ອງຈາກມຄີວາມທາ້ທາຍຈາກ
ການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນການຄາ້, ການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ຄ າແນະນ າທີັ່
ສ າຄ ນແມັ່ ນການສາ້ງຄວາມຍນືຍງົຜັ່ ານ ການເພີັ່ ມກ າລ ງຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕ, 
ລວມທ ງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແຫນງການບ ລກິານ. ສ າລ ບອາຊຽນ +3,   
 

 
 
 

 

ຄ າແນະນ າທີັ່ ສ າຄ ນແມັ່ ນ ການສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງດາ້ນການເຊືັ່ ອມຕ ັ່  
ແລະ ເຊືັ່ ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ້ເພືັ່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂ ນ້
ສຸດທາ້ຍທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນຂະນະທີັ່ ພາກພືນ້ຍ ງເປີດກວາ້ງທາງການຄາ້ ແລະ 
ການລງົທ ນຈາກພາຍນອກ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ
ພາກພືນ້ຈະຊັ່ ວຍປ ບປຸງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນຂອງພາກພືນ້ທ ງໝດົໃນການຮ ບມື
ກ ບຜນົກະທບົພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້. ຊ ບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດທີັ່ ອຸດມົບູນ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງການພ ດທະນາ
ພາຍໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ແມັ່ ນພືນ້ຖານສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃນພາກ
ພືນ້. 
• ການປ ບປຸງການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ໂດຍຜັ່ ານການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ

ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພືນ້, ໄປ ພອ້ມໆກ ບນະໂຍບາຍເພືັ່ ອ ອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້ ສາມາດເພີັ່ ມປະສດິທພິາບຂອງ
ຕັ່ ອງໂສກ້ານຜະລດິໃນພາກພືນ້ ແລະ ທັ່ າແຮງທາງດາ້ນຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍ
ໃນການຜະລດິ ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ສາມາດແຂັ່ ງຂ ນທາງດາ້ນການຜະ 
ລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ. ສ າລ ບການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນຕັ່ ອງໂສກ້ານ
ຜະລດິ, ການຫ ຸດຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການນ າເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິແມັ່ ນ
ມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ການສົັ່ ງເສມີການສົັ່ ງອອກ ແລະ ການສາ້ງເຂດເສດ 
ຖະກດິພເິສດໃນພາກພືນ້ ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກການນ າ
ເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິເພືັ່ ອປຸງແຕັ່ ງສນິຄາ້ສົັ່ ງອອກ. 

• ການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງຈະຕອ້ງມກີານກ າ 
ນດົນະໂຍບາຍທີັ່ ຊ ດເຈນ, ໂດຍເລີັ່ ມຈາກການທບົທວນຄນືນະໂຍ 
ບາຍຕັ່ າງໆທີັ່ ອາດຈະມຜີນົເສຍຕ ັ່ ຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ຕດິພ ນກ ບ
ການສົັ່ ງເສມີຂະແໜງການຜະລດິ. ການເປີດເສລຂີະແໜງການບ ລ ິ
ການໃຫມ້ກີານແຂັ່ ງຂ ນລະຫວັ່ າງປະເທດຈະຊັ່ ວຍປ ບປຸງຄວາມສາ 
ມາດໃນການຜະລດິ, ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊອີາດຈະບ ງຄ ບໃຫກ້ານເປີດ
ເສລ ີຊ ັ່ ງມຜີນົຕ ັ່ ກ ບຜນົປະ ໂຫຍດຂອງຂະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວ. 

• ເນືັ່ ອງຈາກຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສມີແືຮງງານແມັ່ ນມກີານ
ເຊືັ່ ອມໂຍງຢັ່ າງໃກສ້ດິກ ບພາກສັ່ ວນທີັ່ ມມີູນຄັ່ າເພີັ່ ມສູງສຸດຂອງຂະ 
ແໜງການບ ລກິານ, ການເພີັ່ ມພູນການນ າໃຊບຸ້ກຄະລາກອນທີັ່ ມຢູີັ່
ໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ໂດຍມກີານຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍສະ
ໜ ບສະໜນູແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຈະເປ ນ
ແນວທາງທີັ່ ເໝາະສມົ. ບ ນດາສິັ່ ງທາ້ທາຍທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການນ າໃຊ ້
ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ເຄືັ່ ອງມອື ດຕະໂນມ ດແທນການຈາ້ງງານທີັ່ ບ ັ່ ມີ
ທ ກສະຈະຕອ້ງໄດຮ້ ບການແກໄ້ຂ ໂດຍຜັ່ ານການນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍ
ປະສມົປະສານທີັ່ ຄວບຄຸມລວມທ ງການພ ດທະນາສມີແືຮງງານ, ນະ 
ໂຍບາຍດາ້ນການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ ເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີການເຄືັ່ ອນຍາ້ຍ
ແຮງງານທີັ່ ມທີ  ກສະໃນທົັ່ ວອາຊຽນ+3, ແລະນະໂຍບາຍການສ ກ
ສາ. 
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ຄ າຫຍ  ້ແລະ ໂຕຫຍ  ້
ADB ທະນາຄານພ ດທະນາາຊ ີ
AEs ເສດຖະກດິທີັ່ ຈະເລນີ 
AFC ວກິດິການທາງດາ້ນການເງນິອາຊ ີ
AI ປ ນຍາປະດດິ 
BIS ທະນາຄານດາ້ນການຊ າລະສະສາງສາກນົ 
BOJ ທະນາຄານກາງຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
BPO ຂະບວນການທຸລະກດິຈາກທາງນອກ 
CAPEX ລາຍຈັ່ າຍລງົທ ນ 
CPI ດ ດສະນລີາຄາຜູບ້ ລໂິພກ 
CPTPP            ສ ນຍາຮອບດາ້ນ ແລະ ກາ້ວໜາ້ສ າລ ບການຮັ່ ວມມ ື   
                       ລະຫວັ່ າງບ ນດາປະເທດປາຊຟິີກ  
CBO / CPB      ສ ານ ກງານງບົປະມານລ ດຖະສະພາ / ສ ານ ກງານເນເທ ີ
                       ແລນສ າລ ບການວເິຄາະນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ 
DXY ເງນິໂດລາຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ Broad Dollar 
EMBIG     ດ ດນຕີະຫ າດພ ນທະບ ດທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໃໝັ່ ໃນໂລກ 
EME ເສດຖະກດິຕະຫ າດເກດີຂ ນ້ໃໝັ່  
EMs ຕະຫ າດເກດີຂ ນ້ໃໝັ່  
EIA     ການບ ລຫິານຂ ມູ້ນພະລ ງງານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
ECB ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 
FCY ສະກຸນເງນິຕັ່ າງປະເທດ 
FDI ລງົທ ນໂດຍກງົຂອງຕັ່ າງປະເທດ 
Fed ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
FOMC ຄະນະກ າມະການຕະຫ າດກາງ  
FX ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ 
G3 ມສີະຫະລ ດອາເມລກິາ, ປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີລ ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ  
GDP ຜະລດິຕະພ ນມວນລວມພາຍໃນ 
GFC ວກິດິການທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກ 
GFCF ການສະສມົທ ນຄງົທີັ່  
GVC ຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າໂລກ 
ICT ຂ ມູ້ນຂັ່ າວສານ, ການສືັ່ ສານ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ ີ
IEA ອງົການພະລ ງງານສາກນົ  
IIF ສະຖາບ ນການເງນິສາກນົ 
IMF     ກອງທ ນການເງນິສາກນົ 
KPO ຂະບວນການຄວາມຮູຈ້າກທາງນອກ 
LCY ສະກຸນເງນິພາຍໃນ 
MOVE     ດ ດສະນວີ ດຄວາມຜ ນແປຂອງທາງເລອືກຂອງເມລີວີລນີ   
NAFTA     ສ ນຍາການຄາ້ເສລອີາເມລກີາເໜອື 
NTBs ສິັ່ ງກດີຂວາງທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນພາສ ີ 
ODI ການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກທາງນອກ 
OECD ອງົການຮັ່ ວມມ ືແລະ ພ ດທະນາເສດຖະກດິ 
OEM ຜູຜ້ະລດິອຸປະກອນດ ງ້ເດມີ 
OPEC ອງົການຂອງປະເທດສົັ່ ງອອກນ າ້ມ ນ 
PBC ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ຈນີ 
  PCE     ການໃຊຈ້ັ່ າຍບ ລໂິພກສັ່ ວນບຸກຄນົ 
  PMI     ດ ດຊະນຜູີຈ້  ດການຝັ່ າຍຊື ້
  PPI     ດ ດນລີາຄາຜູຜ້ະລດິ 
R&D ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພ ດທະນາ 
SEZ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
  SOEs     ລ ດວສິາຫະກດິ 
  TCF     ແຜັ່ ນແພ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເກບີ 
TCJA ກດົໝາຍລຸດພາສ ີແລະ ການຈາ້ງງານ 
  UNCTAD     ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກັ່ ຽວກ ບການຄາ້ ແລະ ການ ພ ດທະນາ    
VIX   ຄະນະກ າມະການດ ດສະນວີ ດຄວາມຜ ນແປຂອງທາງເລອືກ ຂອງຊກີາໂກ 
WEO ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິໂລກຂອງ IMF  

WTO 
 
 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
ອງົການການຄາ້ໂລກ 

 ການເໜ ງຕງີສະເລັ່ ຍ 3 ເດອືນ  
 ຈດຸພືນ້ຖານ  
 ປີງບົປະມານ  
 ລາ້ນບາເລວຕ ັ່ ມ ື ້ 
 ການປ ບລະດູການ 

 ການປ ບລະດູການ ແລະ ມືເ້ຮ ດວຽກ  
 ປີຕ ັ່ ປີ 
 ສະມາຄມົຂອງບ ນດາປະເທດອາຊຕີາເວ ນອອກສຽງໄຕ ້(ອາຊຽນ) 
 ອາຊຽນ + ຈນີ (ລວມທ ງ ຮງົກງົ), ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ເກາົຫ  ີ

   ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລບິປິນ 
 ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອນິໂດເນເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ 
 ອາຊຽນ-5 ແລະ ສງິກະໂປ 

   ອາຊຽນຍກົເວ ນ້ສງິກະໂປ 
Plus-3 ຈນິ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ເກາົຫ  ີ
BCLM  ບູໄນ, ກ າປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ 

BRICS /  ບາຊວີ, ລ ດເຊຍ, ອນິເດຍ, ຈນີ, ອາຟກິກາໃຕ/້ສະຫະລ ດອາເມລກິາລາຕນິ 
LatAM  
CLMV ກ າປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ 
BN ບູໄນ 
CN ສປ ຈນີ 
HK ຮງົກງົ, ຈນີ1 
ID ອນິໂດເນເຊຍ 
JP ຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
KH ກ າປູເຈຍ 
KR ເກາົຫ  ີ
LA, Lao PDR ສປປ ລາວ 

   MM                 ມຽນມາ 
 MY ມະເລເຊຍ 
 PH ຟີລບິປີນ 
 SG ສງິກະໂປ 
TH ໄທ 
VN ຫວຽດນາມ 

BR ບາຊວິ 
CA ການາດາ 
DE ເຢຍລະມ ນ 
EU ສະຫະພາບເອຣີບົ 
HU ຮ ງກາລ ີ
IN ອນິເດຍ 
MX ແມ ກຊໂີກ 
TR ຕຸລາກ ີ
U.K. ອ ງກດິ 
U.S. ສະຫະລ ດອາເມລກິາ 

  

EUR ເງນິເອໂີລ 
GBP        ເງນິປອນ 
JPY ເງນິເຢ ນ 
RMB ເງນິຢວນ 
USD ເງນິໂດລາ 

 
1 ເພືັ່ ອຄວາມຫຍ ,້ “ຮງົກງົ, ຈນີ” ໝາຍເຖິງ “ຮງົກງົ” ຢູັ່ ໃນຂ ຄ້ວາມ. 

 

                                                                
     

 

 
 

 
 
7 

ADB 

AEs 

AFC 

AI 

BIS 

BOJ 

BPO 

CAPEX 

CPI 

CPTPP 

CBO / CPB 

 
DXY 

EMBIG 

EME 

EMs 

EIA 

ECB 

FCY 

FDI 

Fed 

FOMC 

FX  

G3 

GDP 

GFC 

GFCF 

GVC 

ICT 

IEA 

IIF 

IMF 

KPO 

LCY 

MOVE 

NAFTA 

NTBs 
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ສະພາບ 
ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ  
ສິັ່ ງທາ້ທາຍ 
 



ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

1 ສະພາບເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ການກະຈາຍຜນົກະທບົໄປສູັ່  ເສດຖະກດິພາກພືນ້ 
 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິໂລກ ແມັ່ ນມກີານປ ບຕວົດຂີື ນ້ຢູັ່ ໃນປະເທດທີັ່ ຈະເລນີ 
ແລະ ປະເທດພ ດທະນາເສດຖະກດິໃໝັ່ . ອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ດເ້ພີັ່ ມ ຂ ນ້ອກີ 
ອ ນເນືັ່ ອງມາຈາກການເປ ນຫວັ່ ງທີັ່ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີການປ ບຕວົຂອງ
ນະໂຍບາຍເງນິຕາໃນປະເທດເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວຫນາ້ໄວຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່ ຄາດ
ໄວ,້ ຊ ັ່ ງເປ ນຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການໄຫລຂອງທ ນເຂົາ້ໃນຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ . 
ການຄາ້ສາກນົໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ແຕັ່ ອາດຈະເປ ນອ ນຕະລາຍຕ ັ່ ມາດຕະການປົກ
ປ້ອງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນປີນີ.້ 
 

1. ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິໂລກ ແມັ່ ນມກີານປ ບຕວົດຂີື ນ້ຢູັ່ ໃນປະເທດທີັ່
ຈະເລນີ ແລະ ປະເທດພ ດທະນາເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ , ພາຍໃຕອ້ ດຕາ 
ເງນິເຟີທ້ີັ່ ຄງົທີັ່ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຢູັ່ ໃນປະເທດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ 
ບ ນດາປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ. ການເຕບີໂຕຂອງໂລກໃນປ ດຈບຸ ນຈະ 
ຖກືຈ ດຂ ມູ້ນໃຫກ້ງົກ ນໃນປະເທດທີັ່ ຈະເລນີ ແລະ ປະເທດພ ດທະນາ 
ເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ ຫ  ງຈາກໜ ັ່ ງທດົສະວ ດ (ຮູບສະແດງສະແດງທ ີ 1.1). 
ໃນເສດຖະກດິ ຂອງປະເທດທີັ່ ຈະເລນີທີັ່ ສ າຄ ນ, ການປ ບປຸງຄວາມເຊືັ່ັ່ ອ
ໜ ນ້ທາງທຸລະກດິ ໄດເ້ຮ ດໃຫກ້ານໃຊຈ້ັ່ າຍດາ້ນເງນິທ ນກ ບຄນືມາ 
(capex), ໂດຍເງນິທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທາງດາ້ນການເງນິເພີັ່ ມຂ ນ້ຫ າຍກວັ່ າ 
5% ໃນປີ 2017, ໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກພາກຕາເວ ນຕກົຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ (ຮູບສະແດງ 1.2). ການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງການສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ ແລະ ປະເທດເສດຖະ 
ກດິໃໝັ່  ຍອ້ນຄວາມຕອ້ງການຂອງທົັ່ ວໂລກ ແລະການປັ່ ຽນແປງວງົຈອນ
ການຄາ້ໃນທົັ່ ວໂລກ. 
 

ຮູບສະແດງ 1.1 ການຂະຫຍາຍຕວົລະຫວັ່ າງເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວໜາ້ ແລະ 
ເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່  ແມັ່ ນມກີານປະສານສມົທບົກ ນ ຫ  ງຈາກໜ ັ່ ງທດົສະ
ວ ດ 

   
ໝາຍເຫດ: e ແມັ່ ນການປະເມນີ ແລະ p ແມັ່ ນການຄາດຄະເນ 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ການຄາດຄະເນສະຖິຕຂິອງ Bloomberg  
 

ໂດຍ ທີັ່ ລາຄາສນິຄາ້ການບ ລໂິພກທີັ່ ເຂ ້ມ້ແຂງຂ ນ້ ຊ ັ່ ງເປ ນປະໂຫຍດຕ ັ່ ຜູ ້
ສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ບ ລໂິພກ. ການຄາດຄະເນຖານຂ ມ້ນູສ າລ ບການຂະຫຍາຍ 
ຕວົໃນທົັ່ ວໂລກໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ແມັ່ ນ 3,8 % ແລະ 3,7 % 
ຕາມລ າດ ບ. 
______

 

2. ໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ການເຕບີໂຕຂອງວງົຈອນທີັ່ ຊ ກຊາ້ ໄດເ້ຮ ດໃຫ ້
ເກດີຄວາມກດົດ ນດາ້ນລາຄາ, ໂດຍມມີາດຕະການກະຕຸນ້ເພີັ່ ມເຕມີ ຈາກການ
ຫ ຸດພາສ ີ ແລະ ການໃຊຈ້ັ່ າຍດາ້ນງບົປະມານ. ການຈາ້ງງານທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່
ເນືັ່ ອງເຮ ດໃຫອ້ ດຕາການຫວັ່ າງງານຕ ັ່ າ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການລງົທ ນໃສັ່ ຊ ບ
ສນິຄງົທີັ່ ຂອງທຸລະກດິ ແລະ ການປ ບໃບສະຫ ຸບດຸນການໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງຄວົ
ເຮອືນ, ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການສາ້ງແຮງກະຕຸນ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ທັ່ າອັ່ ຽງ
ທາງບວກຄາດວັ່ າຈະໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກມາດຕະການກະຕຸນ້ທາງ
ດາ້ນງບົປະມານຈາກກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍການຫ ຸດພາສ ີ ແລະ ການຈາ້ງງານຂອງ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ (ຕາມ Box A) ແລະ ແຜນການໃຊຈ້ັ່ າຍດາ້ນງບົ 
ປະມານໃນສອງປີຂາ້ງໜາ້. ເມືັ່ ອເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃກຄ້ຽງ
ກ ບລະດ ບການຈາ້ງງານເຕ ມຮູບແບບ, ອ ດຕາເງນິເຟີກ້ານໃຊຈ້ັ່ າຍບ ລໂິພກສວັ່ ນ
ບຸກຄນົຫ  ກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຊັ່ ວງເດອືນທີັ່ ຜັ່ ານມາ 
(ຮູບສະແດງ 1.3). ຜນົກະທບົຈາກການກະຕຸນ້ທາງດາ້ນການເງນິໄດເ້ຮ ດໃຫ ້
ຄວາມກ ງວນົກັ່ ຽວກ ບສະພາບຂອງຕະຫ າດວັ່ າທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາຈະເພີັ່ ມຄວາມໄວໃນການເພີັ່ ມ 3 ອ ດຕາ ໃນປີ 2018, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ
ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ບ ັ່ ໄດສ້ະແດງສ ນຍານຂອງການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ (ຮູບສະແດງ 1.4). ການເຫ ນດຂີອງຕະຫ າດໄດເ້ພີັ່ ມ 2 ອ ດຕາ ໃນປີ 
2018 ຕາມຄວາມຕ ງ້ໃຈຂອງທະນາຄານກາງໃນການປ ບ 3 ອ ດຕາໃນປີ 2018 
(ຮູບສະແດງ 1.4). 
3. ໃນປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ, ຮອບວຽນການຟືນ້ຕວົໄດເ້ຕບີໃຫຍັ່ ຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່
ຄາດໄວ ້ດວ້ຍຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກເອກະຊນົທີັ່ ຈະສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງ 
 

ຮູບສະແດງ 1.2 ວງົຈອນການເຕບີໂຕໃນການຄາ້ໂລກແລະ capex ແມັ່ ນການ
ສະໜ ບສະໜນູການເຕບີໂຕຂອງໂລກ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເຕບີໂຕຂອງ Capex ທົັ່ ວໂລກຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ (ການຄາດຄະເນປະຈ າປີ
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, S&P Global 

2 ຂ ຕ້ກົລງົລາຍຈັ່ າຍເຫ ນດໂີດຍຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນເດອືນກຸມພາປີ 2018 ເຫ ນດໃີຫເ້ພີັ່ ມການໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງລ ດຖະບານກາງຈ ານວນ 300 ຕືໂ້ດລາໃນສອງປີ
ຂາ້ງໜາ້. 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 

ໂດຍອງີໃສັ່ ຕວົຊີວ້  ດດ ດຊະນຜູີຈ້  ດການຝັ່ າຍຊື ້(PMI) (ຮູບສະແດງ 1.5) ຫ  ງ
ຈາກຫ າຍປີຂອງການເຕບີໂຕແບບຊາ້ໆ, ເສດຖະກດິຂອງ ປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອີ
ໂຣໄດຮ້ ບຄວາມແປກໃຈກ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້, ທີັ່ ເປ ນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະ 
ກດິທີັ່ ສູງທີັ່ ສຸດໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ທາງທຸລະກດິໃນທົັ່ ວສະຫະ 
ພາບເອຣີບົໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກລະດ ບກັ່ ອນ GFC ແລະ ກວມເອາົຂະ 
ແຫນງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການບ ລກິານຢັ່ າງກວາ້ງເຖງິແມັ່ ນວັ່ າເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ 
ຄວາມກດົດ ນດາ້ນລາຄາທີັ່ ມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຂ ນ້, ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້ັ່ າຈາ້ງຍ ງຄງົອອັ່ ນ
ໂຕລງົລວມທ ງໃນປະເທດເຢຍລະມ ນ ບັ່ ອນທີັ່ ເສດຖະກດິເຕບີໂຕແຂງແຮງ. 
ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າອ ດຕາເງນິເຟີຕ້ ັ່ າ, ນະໂຍບາຍຂອງ ECB ແມັ່ ນກ ານດົເປົາ້ໝາຍ
ທາງອອກເພືັ່ ອ ຖອນມາດຕະການກະຕຸນ້ທາງການເງນິໂດຍການພຈິາລະນາຫ ຸດ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງລະຫວັ່ າງການຜະລດິ ແລະ ການການຈາ້ງງານ.3  
ຮູບສະແດງ 1.3 ເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາແມັ່ ນຢູັ່ ໃກຄ້ຽງລະດ ບການຈາ້ງ
ງານຢັ່ າງເຕ ມສັ່ ວນ, ໃນຂະນະ ທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ືນ້ຖານມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຂ ນ້, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ
ຈະເປ ນພືນ້ຖານທີັ່ ຕ ັ່ າ 

 

ລວມທ ງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ 
ການຫ ຸດລງົຂອງໃບສະຫ ຸບສ ບສມົບ ດ,4 ສະພາບການເງນິໂລກ ແລະ 
ອ ດຕາດອກເບຍ້ໄດຖ້ກືກ ານດົໃຫຮ້ ດກຸມຂ ນ້ໃນປີ 2018. 
4 ກງົກ ນຂາ້ມກ ບສະຫະພາບເອຣີບົ, ເສດຖະກດິຂອງປະເທດອ ງກດິ 
ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ ຍອ້ນຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນຈາກການຖອນໂຕ 
ອອກຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ (Brexit). ຜນົກະທບົຕ ັ່ ກ ບລາຍຮ ບທີັ່ ແທ ້
ຈງິຈາກການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງນິປອນ ໄດເ້ຮ ດໃຫກ້ານໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງຄວົ
ເຮອືນຫ ຸດລງົ (ຮູບສະແດງ 1.6) ແລະ ເຮ ດໃຫກ້ດິຈະກ າຂອງທຸລະກດິ
ຊະລ ໂຕ ຍອ້ນຄວາມກດົດ ນດາ້ນຕົນ້ທ ນທີັ່ ສູງຂ ນ້. ອ ດຕາເງນິເຟີຫ້  ກຂອງ 
CPI ໃນອ ງກດິຍ ງຄງົສູງຂ ນ້ (ຮູບສະແດງ 1.7) ຊ ັ່ ງບ ງຄ ບໃຫທ້ະນາຄານ
ກາງຂອງອ ງກດິຕອ້ງໄດຮ້ ດກຸມນະໂຍບາຍໃນເດອືນພະຈກິປີ 2017 ຊ ັ່ ງ
ອາດຈະເຮ ດໃຫ ້ອ ດຕາການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຫ ຸດລງົ.5 

 

ຮູບສະແດງ 1.4 ກາານເຫ ນດຈີາກຕະຫ າດຕ ັ່ ການປ ບອ ດຕາດອກເບຍ້ຂ ນ້ຂອງ 
Fed ທີັ່ ປັ່ ຽນແປງຕາມສ ນຍານຂອງ Fed 
 

 
 

 
ໝາຍເຫດ: ພືນ້ທີັ່ ທາສເີທາົໝາຍເຖງິໄລຍະເວລາ GFC.     ໝາຍເຫດ: ເສ ້ນ້ສແີດງໝາຍເຖງິການຄາດຄະເນສະເລັ່ ຍໂດຍ  FOMC ສ າລ ບເປົາ້ໝາຍອ ດ 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການວເິຄາະເສດຖະກດິຂອງ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ      ຕາທ ນຂອງ Fed ໃນປີ 2018 ລະຫວັ່ າງ 2% ແລະ 2.25% ຕາມລ າດ ບ. 

            ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Federal Reserve,Bloomberg 
 

  

ຮູບສະແດງ 1.5 ການຜະລດິ PMI ໃນເຂດພາກພືນ້ປະເທດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣໄດມ້ກີານປ ບປຸງຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫ ັ່ ງທີັ່ ມາ: Markit 
 

3 ຈາກເດອືນມ ງກອນ 2018, ການຊືຊ້ ບສນິສຸດທຂິອງ ECB ໄດຫ້ ຸດລງົເປ ນ 30 ຕື ້ເອໂີຣ (ຈາກ 60 ຕື ້ເອໂີຣ). ໂຄງການດ ັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນເພືັ່ ອດ າເນນີການຈນົກັ່ ວາທາ້ຍເດອືນກ ນຍາ 2018, ຫ  ືເກນີກວັ່ ານ ນ້ຖາ້ຈ າເປ ນ. 
ອ ດຕາການຍກົລະດ ບຕົນ້ຕ ແມັ່ ນບ ັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງຢູັ່ ທີັ່  0%, ໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂາ້ມຄນືຂອງທະນາຄານຍ ງບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງຢູັ່ ທີັ່  -0.40%. ອ ດຕາການກູຢື້ມຂາ້ມຄນືຂອງທະນາຄານແມັ່ ນຢູັ່ ທີັ່  0.25%. 
4 ເດອືນຕຸລາ 2017, Fed ໄດເ້ລີັ່ ມຫ ຸດດຸນງບົປະມານຂອງຕນົ ຕາມທີັ່ ເປີດເຜຍີໃນເດອືນມຖຸິນາ 2017, Fed ຄາດວັ່ າຈະຫ ຸດການຖືເງນິໂດຍມວີງົເງນິເລີັ່ ມຕົນ້ປະມານ 6 ຕືໂ້ດລາຕ ັ່ ເດອືນ, ແລະ ວງົເງນິຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໂດຍ 
ໂດຍ 6 ຕືໃ້ນທຸກໆ 3 ເດອືນ, ຊ ັ່ ງສູງສຸດແມັ່ ນ 30 ຕືໂ້ດລາຕ ັ່ ເດອືນ. Fed ຍ ງຈະຫ ຸດຫນີສ້ນິ ແລະ ການຖືຮຸນ້ຂອງບ ລສິ ດຫ  ກຊ ບ  ທີັ່ ມເີງນິເບືອ້ງຕົນ້ປະມານ 4 ຕືໂ້ດລາຕ ັ່ ເດອືນ. ວງົເງນິນີຈ້ະໄດຮ້ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້ໂດຍ 4 ຕື ້
ໃນທຸກໆ 3 ເດອືນ, ຊ ັ່ ງມທີ ນສູງສຸດ 20 ຕືໂ້ດລາຕ ັ່ ເດອືນ. 
5 ໃນວ ນທ ີ2 ເດອືນພະຈກິປີ 2017, ທະນາຄານກາງອ ງກດິໄດເ້ພີັ່ ມອ ດຕາດອກເບຍ້ຄ ງ້ທ າອດິໃນໄລຍະ 10 ປີ, ເພີັ່ ມຂ ນ້ກາຍອ ດຕາມາດຕະຖານ ເຖິງ 0,50% (ຈາກ 0,25%). 
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ຮູບສະແດງ 1.6 ການໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງຄວົເຮອືນອ ງກດິໄດຫ້ ຸດລງົຍອ້ນວັ່ າຄັ່ າ
ເງນິປອນຫ ຸດລງົ 
 

 
 
 
ໝາຍເຫດ: ພືນ້ທີັ່ ສເີທາົໝາຍເຖງິໄລຍະເວລາເລອືກຕ ງ້ຂອງອ ງກດິ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິແິຫັ່ ງຊາດຂອງອ ງກດິ 

                     ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 
ຮູບສະແດງ 1.7 ຜນົກະທບົຂອງການອອັ່ ນຄັ່ າຂອງເງນິປອນເຮ ດໃຫອ້ ດຕາເງນິ
ເຟີເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ 

 
 

 

 
ໝາຍເຫດ: ພືນ້ທີັ່ ສເີທາົໝາຍເຖງິເຖງິໄລຍະເວລາເລອືກຕ ງ້ຂອງອ ງກດິ. ອ ດຕາເງນິປອນຕ ັ່ ເງນິໂດ
ລາຫ ຸດລງົຊີໃ້ຫເ້ຫ ນການອອັ່ ນຄັ່ າຂອງເງນິປອນ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Reuters, ທະນາຄານກາງຂອງອ ງກດິ 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018                                   
 

 

Box A. 
 

ການປະຕຮູິບດາ້ນອາກອນຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ຕະຫ າດທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໃໝັ່
ໃນພາກພືນ້6

 

 
 

ຂ ກ້ ານດົຫ  ກໃນການປະຕຮູິບທາງອາກອນ 
 

ທັ່ ານ ທຣ າ (Trump), ປະທານະທບິ ດສີະຫະລ ດອາເມລກິາ ໄດເ້ຊ ນກດົ 
ໝາຍຫ ຸດອາກອນ ແລະ ການຈາ້ງແຮງງານ (TCJA) ໃນວ ນທ ີ 22 
ເດອືນ ທ ນວາ ປີ 2017. TCJA ແມັ່ ນການປະຕຮູິບດາ້ນອາກອນທີັ່ ສ າ
ຄ ນທີັ່ ສຸດນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ຊຸມປີ 1980 ໂດຍການຫ ຸດອາກອນລາຍໄດສ້ັ່ ວນບຸກ 
ຄນົ ແລະ ອາກອນກ າໄລລງົ, ແລະ ປັ່ ຽນຈາກການນ າໃຊລ້ະບບົອາກອນ
ສາກນົໄປສູັ່ ລະບບົອານາເຂດບາງສວັ່ ນ. ໃນຂະນະທີັ່ ການຫ ຸດຜັ່ ອນອ ດຕາ
ອາກອນລາຍໄດສ້ັ່ ວນບຸກຄນົແມັ່ ນໜອ້ຍ ແລະ ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຈະສິນ້ສຸດລງົ
ໃນທາ້ຍປີ 2025, ການຫ ຸດອາກອນລາຍໄດຂ້ອງບ ລສິ ດຈາກ 35% ມາ
ເປ ນ 21% ແມັ່ ນຫ າຍ ແລະ ຖາວອນ. 

 

ການປັ່ ຽນແປງທີັ່ ສ າຄ ນອືັ່ ນແມັ່ ນການປັ່ ຽນຈາກການນ າໃຊລ້ະບບົອາກອນ
ສາກນົທີັ່ ນ າໃຊທ້ົັ່ ວໂລກໄປສູັ່ ລະບບົອານາເຂດບາງສວັ່ ນ,ທີັ່ ບ ລສິ ດຈະຖກື
ເກ ບອາກອນສ າລ ບລາຍໄດທ້ີັ່ ໄດຮ້ ບພາຍໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ. ລະ 
ບບົອາກອນແມັ່ ນສັ່ ວນຫນ ັ່ ງເທົັ່ ານ ນ້ທີັ່ ມເີງ ືັ່ອນໄຂທີັ່ ສບືຕ ັ່ ເກ ບອາກອນນ າ
ບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ທີັ່ ມລີາຍໄດທ້ີັ່ ເກ ບໄວໃ້ນ
ຕັ່ າງປະເທດ. 

 

ທັ່ າແຮງຊັ່ ອງທາງການຂະຫຍາຍ ເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງພາກພືນ້ອາ 
ຊຽນ +3 

 
TCJA ອາດມຜີນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກໃນຕະຫ າດເກດີ   
ໃໝັ່ ລວມທ ງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, ຜັ່ ານ 3 ຊັ່ ອງທາງຫ  ກຄ:ື 
a. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາໂດຍການຫ ຸດ 
ຜັ່ ອນອາກອນເພືັ່ ອເພີັ່ ມການບ ລໂິພກພາຍໃນ ແລະ ການລງົທ ນຂອງປະ 
ເທດສະຫະລ ດອາເມລກິາ;  
b. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ
ໃນອະນາຄດົ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍຮ ບຂອງຄ ງເງນິແຫັ່ ງຊາດ ແລະ 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຜນົຕອບແທນຂອງລ ດໃນທົັ່ ວໂລກ; ແລະ 
c. ຖາ້ທະນາຄານກາງ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ປະເມນີຄວາມກດົດ ນຂອງ
ອ ດຕາເງນິເຟີຂ້ອງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຍອ້ນຜນົຂອງ TCJA, 
ທະນາຄານກາງ ອາດຈະເພີັ່ ມອ ດຕາດອກເບຍ້ນະໂຍບາຍ ໃນຈ ງຫວະ
ໄວກັ່ ວາທີັ່ ຄາດໄວ ້ວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ 3 ອ ດຕາໃນປີ 2018. ຊ ັ່ ງຈະເຮ ດໃຫ ້
ສະພາວະການເງນິໂລກຮ ດກຸມໄວຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່ ຄາດການໄວ ້ ແລະ ຖາ້ບ ັ່ ມີ
ການສືັ່ ສານກ ບທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ອາດກະຕຸນ້ການໄຫ 
ອອກຂອງທ ນຈາກຕະຫ າດໃໝັ່ . 
ໃນ 3 ຊັ່ ອງທາງນີ,້ ຊັ່ ອງທາງທີັ່ ໜ ັ່ ງຂອງການກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕຂອງເສດ 
ຖະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາອາດຈະເປ ນທາງບວກ, ໃນຂະນະທີັ່ ອກີ 2 
ຊັ່ ອງທາງມທີັ່ າອັ່ ຽງທາງລບົຕ ັ່ ພາກພືນ້. 

 
 

a. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ກ າ
ກ ດ: ຄະນະກ າມະການຮັ່ ວມດາ້ນການເກ ບອາກອນຂອງສະພາສະຫະ 
ລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຄາດຄະ ເນວັ່ າ TCJA ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ການ
ເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິປະຈ າປີໂດຍສະເລັ່ ຍປະມານ 0.7% 
ທຽບກ ບການເຕບີໂຕຂອງຖານໃນທດົສະວ ດຕ ັ່ ໜາ້. ການຄາດຄະເນ
ຂອງພາກເອກະຊນົຕ ັ່ າກວັ່ າ ໂດຍມກີານຄາດຄະເນທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ+
0.2 ຫາ +0.4% (ຮູບສະແດງ A1). ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາມຄີວາມຈ າກ ດຍອ້ນເສດຖະກດິຢູັ່ ໃກ ້
ການຈາ້ງງານຢັ່ າງເຕ ມສວັ່ ນ. 
b. ການຄາດຄະເນການເພີັ່ ມທະວກີານຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະ 
ຫະລ ດອາດຈະເຮ ດໃຫອ້ ດຕາພາສຂີອງສະຫະລ ດອາເມລກິາເພີັ່ ມຂ ນ້
ຕືັ່ ມ TCJA ບ ັ່ ແມັ່ ນລາຍຮ ບທີັ່ ເປ ນກາງ ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເຮ ດ
ໃຫກ້ານຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາສະຫະລ ດອາ 
ເມລກິາ ເພີັ່ ມຂ ນ້ດວຍ້ມູນຄັ່ າ 1,46 ພ ນຕືໂ້ດລາ ໃນລະຫວັ່ າງສບິປີທ າ
ອດິ (2018-2027). ຫ  ງຈາກນ ນ້, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຂາດດຸນ
ງບົປະມານຈະຫ ຸດລງົ ຍອ້ນວັ່ າການຍກົເລກີເກ ບອາກອນລາຍໄດສ້ວັ່ ນ
ບຸກຄນົຈະໝດົກ ານດົ (ຮູບສະແດງ A2). ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຂາດ
ດຸນງບົປະມານອາດຈະໄດຮ້ ບການປ ບປຸງໂດຍການຕອບສະໜອງທາງ
ດາ້ນການສະໜອງໃນທາງບວກ, ຊ ັ່ ງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການເຕບີໂຕ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິຈະເພີັ່ ມລາຍຮ ບຈາກການເກ ບອາກອນກ າໄລ
ຫ າຍຂ ນ້. ຄະນະກ າມະການຮັ່ ວມດາ້ນການເກ ບອາກອນຂອງສະພາ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຄາດຄະເນວັ່ າເມືັ່ ອພຈິາ ລະນາຜນົກະທບົດາ້ນ
ການສະໜອງໃນທາງບວກແລວ້, TCJA ຍ ງຈະເພີັ່ ມການຂາດດຸນ
ງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 1.07 ພ ນຕືໂ້ດລາ ໃນໄລຍະ 2018-2027 
(ຮູບສະແດງ A3). ຕະຫ າດມກີານປ ບລາຄາທີັ່ ຄາດວັ່ າເພີັ່ ມຂ ນ້ຕາມ
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
ຈາກລາຍຮ ບຂອງຄ ງເງນິແຫັ່ ງຊາດອາເມລກິາທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ຕົນ້
ປີ 2018 (ຮູບສະແດງ A4). 
 
c. ການຕອບສະຫນອງຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາ: 
ການຮ ກສາຈ ງຫວະການປັ່ ຽນແປງຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ
ລາຍຮ ບຂອງຄ ງເງນິແຫັ່ ງຊາດສະຫະລ ດອາເມລກິາມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້, 
ເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກທີັ່ ບ ັ່ ຮ ດກຸມຫ າຍປານໃດ ຍອ້ນວັ່ າ
ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ (Fed) ສະແດງຄວາມຕ ງ້ 
ໃຈທີັ່ ຈະຮ ກສາຈ ງຫວະການເຕບີໂຕຂອງ 3 ອ ດຕາໃນປີ 2018. Fed 
ສ ງເກດເຫ ນວັ່ າການຄາດຄະເນການປັ່ ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍການເງນິ
ໃນໄລຍະທີັ່ ຜັ່ ານມາແມັ່ ນມາຈາກຜນົກະທບົຂອງສະພາບຕະຫ າດການ
ເງນິ. 

 
 

6  Box A ໄດສ້ະແດງເຖງິຂ ຄ້ວາມໃນບດົລາຍງານການປ ບປຸງປະຈ າເດອືນຂອງ AMRO ຂອງບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 (AREO), ກຸມພາ 2018                                        
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ຮູບສະແດງ A1 ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ TCJA 

 
 

 
 

ຮູບສະແດງ A2 ຄາດຄະເນການຂາດດຸນງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ
ພາຍໃຕ ້TCJA (2018-2027) 

 
 

 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Congressional Budget Office, Joint Committee on Taxation 

 
 

ຮູບສະແດງ A3 ການຄາດຄະເນການປັ່ ຽນແປງການຂາດດຸນງບົປະມານປະຈ າປີຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາພາຍໃຕ ້TCJA (2018-2027) 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຄະນະກ າມະການຮັ່ ວມດາ້ນພາສ ີ

 
ຮູບສະແດງ A4 ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄ ງເງນິສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg 
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ການປະເມນີໂດຍລວມຂອງທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
  

ຍອ້ນມຂີ ຈ້ າກ ດໃນການກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາຈາກ TCJA, ການສົັ່ ງເສມີການເຕບີໂຕທາງບວກໃນຂງົເຂດໂດຍ
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການໃນການສົັ່ ງອອກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ
ຈະຖກືຈ າກ ດ. ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິທາງດາ້ນລບົຈາກການຫ ຸດ
ລງົຂອງລາຍຮ ບຂອງຄ ງເງນິແຫັ່ ງຊາດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ການເຕບີໂຕ
ທີັ່ ໄວກວັ່ າການຄາດຄະເນຈ ງຫວະຂອງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງ
ທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາຍ ງບ ັ່ ມປີະສດິທພິາບ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, 
ມ ນແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ຄວນຕດິຕາມເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິມະຫາພາກຂອງ TCJA ທີັ່ ຊ ດເຈນຂ ນ້. 
 
ທັ່ າແຮງຜນົກະທບົຕ ັ່ ກດິຈະກ າຂອງບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ
(MNCs) ຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ 
ນອກຈາກຊັ່ ອງທາງເສດຖະກດິມະຫາພາກເຫ ົັ່ ານີ,້ TCJA ອາດຈະປັ່ ຽນແປງ
ການພຈິາລະນາດາ້ນອາກອນຂອງ MNCs ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນການ
ລງົທ ນ ຫ  ື ການຝາກລາຍໄດຂ້ອງພວກເຂາົຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. ເຖງີແມັ່ ນວັ່ າອ ດຕາ
ຜນົຕອບແທນຕ ັ່ ໂອກາດການລງົທ ນທີັ່ ດໃີນບ ນດາປະເທດເຈົາ້ພາບ ເຊ ັ່ ນ ອາຊີ
ອາດຍ ງຄງົມຄີັ່ າຫ າຍກວັ່ າການພຈິາລະນາອາກອນພາຍໃຕ ້ TCJA, ໃນຂະນະ
ທີັ່ ມ  ນໄດຖ້ກືແນະນ າວັ່ າການຍກົເລກີເກ ບອາກອນກ າໄລບ ລສິ ດຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາໃນຕວົມ ນເອງອາດເຮ ດໃຫກ້ານປັ່ ຽນແປງການລງົທ ນໄປສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາຈາກບ ນດາປະເທດ OECD ອືັ່ ນໆ, ອ ດຕາອາກອນທີັ່ ຫ ຸດລງົເຖງິ 
21% ກ ັ່ ເຮ ດໃຫອ້ ດຕາຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃກຄ້ຽງກ ບອ ດຕາສະເລັ່ ຍ
ຂອງ OECD ທີັ່ ບ ັ່ ຕ ັ່ າຫ າຍ. ດ ັ່ ງນ ນ້, ຈ ືັ່ ງບ ັ່ ໜາ້ເປ ນໄປໄດໄ້ດວ້ັ່ າການຍກົເລກີ
ອາກອນກ າໄລຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຈະສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ ການແຂັ່ ງຂ ນດາ້ນອາກອນ
ທົັ່ ວໂລກຂ ນ້.  

 
 
 
ການປັ່ ຽນແປງທີັ່ ສ າຄ ນຫ າຍແມັ່ ນ ການປັ່ ຽນຈາກການນ າໃຊລ້ະບບົອາ 
ກອນສາກນົທີັ່ ນ າໃຊທ້ົັ່ ວໂລກໄປສູັ່ ລະບບົອານາເຂດບາງສວັ່ ນ. ໃນຂະນະ
ທີັ່  TCJA ຍ ງກ ານດົອາກອນສ າລ ບເງນິສດົ ແລະ ຊ ບສນິທີັ່ ສະສມົໄວຢູ້ັ່
ຕັ່ າງປະເທດຂອງບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ7. ດ ັ່ ງນ ນ້ 
ມ ນບ ັ່ ແມັ່ ນລະບບົຂອງພາຍໃນຢັ່ າງດຽວ - ມ ນອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງ
ລບົຕ ັ່ ບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດ ທີັ່ ມລີາຍໄດຫ້ າຍຝາກໄວຢູ້ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. TCJA 
ຍ ງມບີ ນດາຂ ກ້ ານດົທີັ່ ຄ ດກ ບ "ການເຄືັ່ ອນຍາ້ຍກ າໄລ" ແລະ "ການລົມ້
ລະລາຍຂອງຖານ" ຊ ັ່ ງມຜີນົກະທບົຕ ັ່ ບ ນດາປະເທດເຈົາ້ພາບທີັ່  MNCs 
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດຝ້າກ "ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ມຕີວົຕນົ" ສ າລ ບຈດຸ 
ປະສງົທາງອາກອນ (ເຊ ັ່ ນ: ສດິທບິ ດ, ລຂິະສດິ ແລະ ເຄືັ່ ອງ ຫມາຍການ
ຄາ້), ຫ  ື ບັ່ ອນທີັ່ ມທຸີລະກ າທາງການເງນິທີັ່ ມຄີວາມສ າຄ ນພາຍໃນກຸັ່ ມ8. 
ຕາບໃດທີັ່  "ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ມຕີວົຕນົ" ເຫ ົັ່ ານີ ້ແລະ ການເຮ ດທຸລະກ າມຄີວາມ
ສ າຄ ນສ າລ ບບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນຕະຫ າດທີັ່
ພ ດທະນາແລວ້ເຊ ັ່ ນ ສະຫະພາບເອຣີບົ ຫ າຍກວັ່ າ ອາຊ,ີ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົອາດໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຫ າຍຂ ນ້. ບ ລສິ ດຂາ້ມຊາດຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາາຍ ງສບືຕ ັ່ ສ ກສາຜນົກະທບົຂອງ TCJA ກັ່ ຽວກ ບສະຖານທີັ່
ຂອງການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຂາົຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ, ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າ 
ຜນົກະທບົທີັ່ ແທຈ້ງິຕ ັ່ ກດິຈະກ າການລງົທ ນຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ
ອາຊຽນ +3 ຍ ງບ ັ່ ແນັ່ ນອນ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ ອ ດຕາຜນົຕອບແທນຈາກ
ໂອກາດການລງົທ ນທີັ່ ດໃີນບ ນດາປະເທດເຈົາ້ພາບ, ເຊ ັ່ ນໃນອາຊ,ີ ອາດຍ ງ
ຄງົມຄີັ່ າຫ າຍກວັ່ າການພຈິາລະນາອາກອນພາຍໃຕ ້TCJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

7 TCJA ກ ານດົພາສ ີ15.5 % ສ າລ ບເງນິສດົ ແລະ ຊ ບສນິທີັ່ ສະສມົຈາກຕັ່ າງປະເທດໃນລະຫວັ່ າງເດອືນທ ນວາ 1986 ແລະ ເດອືນທ ນວາ 2017 ແລະ ພາສ ີ8% ສ າລ ບລາຍໄດຈ້າກການ
ລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໃນໄລຍະດຽວກ ນ. ອງີຕາມການຄາດຄະເນໂດຍຄະນະກ າມະການຮັ່ ວມກັ່ ຽວກ ບພາສ,ີ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ຄ ງ້ອາດຈະມມູີນຄັ່ າ 339 ຕືໂ້ດລາຕ ັ່  MNC ໃນສະຕະວ ດຕ ັ່ ໄປ. 

8 TCJA ຍ ງແນະນ າ " ການທ າລາຍຖານ ແລະ ການຕ ັ່ ຕາ້ນການລັ່ ວງລະເມດີພາສ"ີ (BEAT). "TCJA ເຮ ດວຽກຄກື ບທາງເລອືກພາສຂີ ນ້ຕ ັ່ າ ໂດຍກ ານດົໃຫບ້ ລສິ ດສາມາດຄດິໄລັ່ ລາຍໄດ ້
ທີັ່ ຕອ້ງໄດເ້ສຍອາກອນຂອງພວກເຂາົໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາຖາ້ພວກເຂາົບ ັ່ ເອາົໃຈໃສັ່ ຫ ກເງນິເພືັ່ ອຈັ່ າຍຂາ້ມແດນໃຫກ້ ບບ ລສິ ດໃນເຄອືຕັ່ າງປະເທດ. ໃນຂອບເຂດທີັ່ ວັ່ າອາກອນທີັ່ ມອີ ດຕາ 
10 % ສ າລ ບຖານອາກອນທາງເລອືກທີັ່ ສູງກວັ່ າພາສໃີນອ ດຕາ 21% ສ າລ ບຖານອາກອນປົກກະຕ,ິ ບ ລສິ ດຕອ້ງຈັ່ າຍຄັ່ າຄວາມແຕກຕັ່ າງ. BEAT ຈະຖກືປະເມນີຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງ MNCs 
ປະມານ 150 ຕືໂ້ດລາໃນໄລຍະທດົສະວ ດຕ ັ່ ໄປ. 
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5 ການຄາ້ໂລກມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງແຂງແຮງອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງຕະຫ າດໂລກ, ບວກກ ບແຮງຜ ກດ ນຈາກການນ າກ ບມາໃຊຄ້ນືສານ
ເຄິັ່ ງຊ ກນ າໄຟຟາ້ (semiconductor) ໃນທົັ່ ວໂລກ. ຕວົຊີວ້  ດຂອງອງົ 
ການການຄາ້ໂລກ (WTO) ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນການເຕບີໂຕທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງໃນການສົັ່ ງ
ອອກ, ການຂນົສົັ່ ງທາງອາກາດ ແລະການຂນົສົັ່ ງສນິຄາ້ (ຮູບສະແດງ1.8). 
ສມົມຸດວັ່ າການຄາ້ສນິຄາ້ທີັ່ ກ ບມາໃຊຄ້ນືຂອງໂລກຈະມກີານເຕບີໂຕ 5% 
ໃນປີ 2018-2019 (ການຄາດຄະເນພືນ້ຖານຂອງ AMRO: + 4%), 
ການເຕບີໂຕທາງບວກຕ ັ່ ເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ຈາກການ
ຄາ້ສນິຄາ້ທີັ່ ກ ບມາໃຊຄ້ນືໃນໂລກທີັ່ ຍນືຍງົຄາດວັ່ າປະມານ 0.8% ທຽບ
ກ ບຖານການເຕບີໂຕເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ປະມານ 5.5% (ຮູບສະ 
ແດງ19).9 ເຖງີຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕວົໃນການຄາ້ໂລກນີຍ້  ງມີ
ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການປົກປ້ອງການຄາ້, 
ຮູບສະແດງ 1.8 ປະລມິານການຄາ້ສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກສບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ກາຍທັ່ າ
ອັ່ ຽງໃນໄລຍະກາງ 
 

 

          ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 

ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຕືັ່ ມອກີໃນພາກນີ.້ 
6  ລາຄາສນິຄາ້, ເຊ ັ່ ນ: ພະລ ງງານ ແລະ ໂລຫະອຸດສາຫະກ າ, ຍກົເວ ນ້ກະສ ິ
ກ າ, ໄດມ້ກີານຟືນ້ຕວົໃນປີນີ.້ ໃນຕະຫ າດພະລ ງງານ, ການຫ ຸດການຜະລດິ
ຂອງ OPEC ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູລາຄານ າ້ມ ນທົັ່ ວໂລກນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ຕົນ້ປີນີ ້(ຮູບ
ສະແດງ 1.10). ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການ ນ າ້ມ ນ 
ແລະ ການສະໜອງນ າ້ມ ນ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງຂ ມູ້ນພະລ ງງານຂອງສະຫະ 
ລ ດ (EIA) ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າຄວາມບ ັ່ ສະເໝພີາບດາ້ນການສະໜອງອາດຈະສບືຕ ັ່
ຢູັ່ ໃນໄລຍະສ ນ້. ລາຄາຂອງໂລຫະອຸດສາຫະກ າ (ເຊ ັ່ ນ: ທອງແດງ, ອາລູມນິຽມ 
ແລະ ເຫ  ກ) ໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູທາງນະໂຍບາຍການສະໜອງທີັ່ ດຈີາກ
ການຫ ຸດລງົຂອງລະດ ບຜະລດິຕະພ ນ.10 
ຮູບສະແດງ1.9 ການຄາ້ໂລກໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການສົັ່ ງອອກ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິອາຊຽນ +3 

 

  
ໝາຍເຫດ: ການອັ່ ານຄັ່ າຂອງ 100 ໂຕຊີວ້ ດການເຕບີໂຕຕາມແນວໂນມ້ໃນໄລຍະກາງ; ອັ່ ານຫ າຍກວັ່ າ 
100 ແນະນ າວັ່ າການເຕບີໂຕຂອງແນວໂນມ້, ໃນຂະນະທີັ່ ເສດຖະກດິຕ ັ່ າກວັ່ າ 100 ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າມກີານ
ປັ່ ຽນແປງ. ທດິທາງຂອງການປັ່ ຽນແປງສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖິງ ການປັ່ ຽນແປງເມືັ່ ອທຽບກ ບເດອືນທີັ່ ຜັ່ ານ
ມາ. ຕາຕະລາງທຽບໃສັ່ ມູນຄັ່ າປະຫວ ດຂອງ WTOI ກ ບຂ ມູ້ນການຄາ້ທີັ່ ແທຈ້ງິ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ປະລມິານການຄາ້ມແີນວໂນມ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ເມືັ່ ອ WTOI (ເສ ນ້ສຟີາ້) ສູງກວັ່ າດ ດຊະນກີານຄາ້ສນິຄາ້ (ເສ ນ້
ແດງ) ແລະ ຫ ຸດລງົເມືັ່ ອ WTOI ຕ ັ່ າກວັ່ າດ ດຊະນກີານຄາ້. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການການຄາ້ໂລກ, CPB 

ໝາຍເຫດ: ສະຖານະການການຄາ້ໂລກຄາດຄະເນວັ່ າການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຄາ້ທົັ່ ວໂລກໂດຍສະເລັ່ ຍເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ 5% ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 (ສະເລັ່ ຍເບືອ້ງຕົນ້ຂອງ AMRO: +4 %), ຊ ັ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖິງການ
ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນການຄາ້ໂລກທີັ່ ເຫ ນໄດໃ້ນ H1 2017. ການຄາດຄະເນເລີັ່ ມຕົນ້ຈາກ Q4 2017. 
ສະຖານະການຂ ນ້ພືນ້ຖານຄາດວັ່ າການຂະຫຍາຍຕວົທົັ່ ວໂລກໂດຍທົັ່ ວໄປແມັ່ ນ 3.5 %ໃນປີ 2018 ແລະ 
2019. ການຄາດຄະເນເລີັ່ ມຕົນ້ຈາກ Q1 2018. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics, ຄດິໄລັ່ ໂດຍພະນ ກງານ AMRO  

ຮູບສະແດງ 1.10 ລາຄາພະລ ງງານ ແລະ ໂລຫະອຸດສາຫະກ າໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີນີ ້

  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg  

ຮູບສະແດງ 1.11 ຄວາມບ ັ່ ສມົດຸນຂອງຄວາມຕອ້ງການນ າ້ມ ນ ແລະ ການບ ລໂິພກໃນ
ທົັ່ ວໂລກຄາດວັ່ າຈະຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນປີ 2018 

  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: EIA 

 
9 ແບບຈ າລອງນີສ້ມົມຸດວັ່ າຈະມກີານຂະຫຍາຍຕວົໂດຍພືນ້ຖານ 3 %ໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ 2.5% ໃນເຂດທີັ່ ໃຊເ້ງນິເອໂີຣ ໃນປີ 2018-19. 
10 ອງີຕາມ Bloomberg, ນ ກລງົທ ນໄດຊ້ືອ້າໂລມນິຽມໃນທັ່ າມກາງສ ນຍານຕັ່ າງໆທີັ່ ວັ່ າມາດຕະການຂອງຈນີໃນການຫ ຸດການຜະລດິລງົ ແລະ ການຄວບຄຸມສິັ່ ງແວດລອ້ມ ຈະເຮ ດໃຫກ້ານສະໜອງຫ ຸດລງົ, ໃນຂະນະທີັ່ ໂລຫະອຸດສາຫະກ າອືັ່ັ່ ນໆເຊ ັ່ ນສ ງກະສໄີດຮ້ ບ

ຜນົປະໂຫຍດຈາກການຫ ຸດລງົຂອງຜນົຜະລດິບ ັ່ ແຮັ່ . 
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7.  ສະພາບການເງນິຂອງໂລກຍ ງຄງົປ ບໂຕດຕີ ັ່ ໄປເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະຮ ດກຸມຂ ນ້ໃນຕ ັ່ ຫນາ້ 
ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູຕະຫ າດໂລກແລະການໄຫ ຂອງເງນິທ ນເຂົາ້ໃນຕະຫ າດໃໝັ່  (EM) 
ໃນປະຈບຸ ນ (ຮູບສະແດງ1.12 ແລະ 1.13). ເຖິງຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ການຂາຍໄລຍະສ ນ້
ໃນຕະຫ າດໂລກທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກຄວາມກ ງວນົຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ.11 ສະແດງໃຫ ້
ເຫ ນວັ່ າ ຄວາມອັ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດ ທີັ່ ຄາດວັ່ າຈະປັ່ ຽນແປງໄວກວັ່ າອ ດຕາດອກເບຍ້
ຂອງທະນາຄານກາງສະຫາລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ສູງຂ ນ້. ຫ  ງຈາກຊັ່ ວງເວລາທີັ່ ຕະ 
ຫ າດສະຫງບົ, ຜູອ້ອກນະໂຍບາຍຄວນຈະກະກຽມສ າລ ບການປັ່ ຽນແປງໃນອານາຄດົ 
ໃນຂະນະທີັ່ ສະພາບການເງນິໃນໂລກຮ ດກຸມໃນໄລຍະຕ ັ່ ຫນາ້. 
ຮູບສະແດງ 1.12 ການເພີັ່ ມຂ ນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໂລກໄດສ້ະໜ ບສະໜູນການ
ລະດມົຊ ບສນິໃນ EM, ສະໜ ບສະໜນູເງນິສະກຸນຂອງ EM 

 

 
8. ຜນົກະທບົຂອງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ໂລກທີັ່ ໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດໄວ ້
ໃນ EM, ຊ ັ່ ງສ ງເກດເຫ ນການໄຫ ເຂົາ້ຫ າຍ, ຄວນໄດຮ້ ບການຕດິຕາມ. ຮູບສະ 
ແດງທ ີ1.14 (b) ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າ ບ ັ່ ຄກື ບຕະຫ າດຮຸນ້, ນ ກລງົທ ນໂລກໄດຮ້ ບ
ຄວາມສັ່ ຽງສູງໃນໜີຫ້ລ ກຊ ບໃນ EM, ດວ້ຍຫ  ກຊ ບເຫ ົັ່ ານີທ້ ີັ່ ກວມເອາົ 12 % 
ຂອງການກອງທ ນພ ນທະບ ດໂລກ ໃນເດອືນ ມ ງກອນ ປີ 2018 ຊ ັ່ ງເປ ນລະດ ບ
ສູງຫ  ງ GFC. ອາດຈະມກີານປັ່ ຽນແປງທີັ່ ບ ັ່ ເປ ນລະບຽບກັ່ ຽວກ ບການຈ ດສ ນເງນິ
ກູ ້ ແລະ ການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນ ຖາ້ອ ດຕາດອກເບຍ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງໄວວາເນືັ່ ອງ
ຈາກການຖຫືນີຫ້  ກຊ ບ ໄລຍະຍາວຈະກາຍເປ ນເລືັ່ ອງທີັ່ ບ ັ່ ຫນາ້ສນົໃຈ. 
 
 
ຮູບສະແດງ1.13 ເງນິລງົທ ນໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບໄດສ້ບືຕ ັ່ ເຂົາ້ສູັ່ ຕະຫ າດເກດີໃໝັ່  

           
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg, ການຄາດຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO                                 ໝາຍເຫດ: ວ ນທໝີາຍເຖງີກະແສເງນິທ ນສຸດທຂິອງຕັ່ າງປະເທດ  
 
ໝາຍເຫດ: ສ າລ ບຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກ, ການອັ່ ານຄັ່ າບວກທີັ່ ສູງຂ ນ້ສະແດງໃຫເ້ຫ ນ                     ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ:  IIF 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງນ ກລງົທ ນຫ າຍຕ ັ່ ຊ ບສນິທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງ. ມ ນຖກືຄາດຄະເນໂດຍ 
ຜນົລບົຂອງອງົປະກອບຫ  ກທ າອດິຂອງດ ດຊະນ ີVIX ທົັ່ ວໂລກ, ດ ດຊະນ ີMOVE,  
ດ ດຊະນກີານປັ່ ຽນແປງ FX ທົັ່ ວໂລກ, ການຂະຫຍາຍພ ນທະບ ດ BBB ຂອງອາເມລກິາ,  
ແລະ ການຂະຫຍາຍ EMBIG. ສ າລ ບ FX ໃນ EM, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ໝາຍເຖິງການແຂງ 
ຄັ່ າຂອງ FX.     
 
ຮູບສະແດງ 1.14 ນ ກລງົທ ນໂລກໄດຮ້ ບຄວາມສັ່ ຽງສູງໃນໜີຫ້  ກຊ ບໃນ EM 

  
 
_______ 
 
11AMRO (2018) ການປ ບປຸງປະຈ າເດອືນຂອງສະພາບເສດຖະກດິອາຊຽນ 3 (AREO) (ກຸມພາ).  
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ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິແມັ່ ນມຜີນົດຕີ ັ່ ຈນີ ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ທີັ່
ເປ ນເສດຖະກດິທີັ່ ສ າຄ ນໃນລະບບົຂອງພາກພືນ້ເຮາົ. ການເຕບີໂຕຂອງຈນີ 
ແມັ່ ນຖກືຂ ບເຄືັ່ ອນໂດຍການຂະຫຍາຍຕວົທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ໃນການບ ລ ິ ໂພກ
ຂອງພາກເອກະຊນົ, ການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ຂະ   ແໜງບ 
ລກິານ. 
9. ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຈນີແມັ່ ນການຂະຫຍາຍຕວົ 
ຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງໃນການບ ລໂິພກ, ການລງົທ ນ ແລະ ການສົັ່ ງອອກ. ອ ດ 
ຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິເພີັ່ ມຂ ນ້ 6,9% ໃນປີ 2017 
(ຮູບສະແດງ1.15), ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍອ້ນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການ
ບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການສົັ່ ງອອກ. ການເຕບີໂຕຂອງການລງົທ ນຂອງພາກ
ເອກະຊນົໄດຫ້ ຸດລງົໃນປີ 2016, ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ປານກາງໃນປີ 2017 ຈາກ
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາ ແລະ ກ າໄລຂອງບ ລສິ ດ (ຮູບສະແດງ 1.16) 
ເມືັ່ ອພຈິາລະນາຈາກມູມມອງໃນທາງບວກ, AMRO ໄດປ້ ບປຸງການຄາດ
ຄະເນການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິສ າລ ບປະເທດຈນີໃນປີ 2018 
ເປ ນ 6,6 % ແລະ 6,4% ໃນປີ 2019. 
 

10. ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຂອງຈນີແມັ່ ນຍ ງຄງົຊະລ ໂຕເມືັ່ ອທຽບກ ບອ ດຕາ
ເງນິເຟີ ້ PPI ຊະລ ໂຕຫ  ງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງໄວວາໃນຕົນ້ປີ 2017. 
ອ ດຕາເງນິເຟີຫ້ ຸດລງົໃນປີ 2017 ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ສົັ່ ງຜນົໃຫລ້າຄາອາຫານຫ ຸດ
ລງົ. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ອ ດຕາເງນິເຟີຕ້ ົນ້ຕ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຕາມການເຕບີໂຕ
ຂອງເສດຖະກດິທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ພາຍຫ  ງທີັ່ ການເຕບີໂຕຕດິລບົຍາວນານ, 
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້ PPI ໄດກ້ ບມາມສີະເຖຍລະພາບນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນກ ນຍາ 
2016 ຍອ້ນການຟືນ້ຕວົທີັ່ ແຂງແຮງຂອງລາຄາສນິຄາ້ໃນຂະນະທີັ່ ພາວະ
ການຫ ຸດລງົຂອງກ າລ ງການຜະລດິ, ການຄາດຄະເນ  ແລະ ໃນບາງຂອບ
ເຂດຂອງຜນົກະທບົພືນ້ຖານ. 
 

11. ບ ນຊເີງນິທ ນ ແລະ ບ ນຊທີາງການເງນິຂອງຈນີທີັ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນມີ
ການເກນີດຸນໃນໄຕມາດ 1 ຫາທ ີ3 ຂອງປີ 2017 ເປ ນຄ ງ້ທ າອດິໃນສາມ
ປີ (ຮູບສະແດງ 1.17). ຊ ັ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິການລງົທ ນໃນຮຸນ້ຂອງ
ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຕະຫ າດທ ນຂອງຈນີ, ຊ ັ່ ງລວມທ ງຕະຫ າດຮຸນ້
ຊັ່ ຽງໄຮໃ້ນດ ດຊະນ ີMSCI ໃນວ ນທ ີ20 ມຖຸິນາ 2017 

 

ຮູບສະແດງ1.15 ຈນີສາມາດຮ ກສາຈ ງຫວະການເຕບີໂຕໃນປີ 2017 

  
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິຂິອງຈນີ

                        ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
/ 

ແລະ ການສາ້ງຕ ງ້ການເຊືັ່ ອມໂຍງການຄາ້ພ ນທະບ ດລະຫວັ່ າງຮງົກງົກ ບຈນີ. 
ກັ່ ອນຫນາ້ນີຄ້ວາມກ ງວນົກັ່ ຽວກ ບການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຈາກປະເທດຈນີ
ເລີັ່ ມຫ ຸດລງົໄປຄຽງຄູັ່ ກ ບທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິທີັ່ ດ,ີ ມອີ ດຕາແລກປັ່ ຽນທີັ່ ໝ ນ້ຄງົ
ຫ າຍ, ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບການຄຸມ້ຄອງຕາ້ນການໄຫ ຂອງເງນິທ ນຂາ້ມຊາຍແດນ
ຜັ່ ານນະໂຍບາຍການເງນິມະຫາພາກ. ເມືັ່ ອທຽບກ ບສະກຸນເງນິໃນພາກພືນ້ 
ເງນິຢວນ (RMB) ແມັ່ ນແຂງຄັ່ າທຽບກ ບເງນິໂດລາ USD (ຮູບສະແດງ 
1.18). ການປ ບໃຊປ້ ດໄຈການປ ບຕວົແບບຕອບໂຕຮ້ອບໂຕໃນກນົໄກການກ າ
ນດົລາຄາທີັ່ ເທົັ່ າທຽມກ ນຂອງ RMB/USD ໃນເດອືນພ ດສະພາ 2017 ໄດ ້
ຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນການປັ່ ຽນແປງອ ດຕາແລກປັ່ ຽນຫ າຍເກນີໄປ. ບດົບາດການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຂອງ RMB ໃນຖານະເປ ນສະກຸນເງນິສ າລ ບການຕກົລງົທາງການຄາ້ 
ແລະ ໃນຕະຫ າດການເງນິ, ການສືັ່ ສານທີັ່ ຊ ດເຈນໂດຍຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍໃນ 
RMB ຈະຊັ່ ວຍຮ ກສາຄວາມຄາດຫວ ງຂອງຕະຫ າດ. 
 
12. ໃນຂະນະທີັ່ ເສດຖະກດິຂອງຈນີຍ ງສບືຕ ັ່ ປະຕບິ ດການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງ, 
ຄວາມເປ ນໄປໄດຂ້ອງການເຕບີໂຕທີັ່ ຫ ຸດລງົຢັ່ າງໄວວາ (ການຊະລ ໂຕຂອງເສດ 
ຖະກດິ) ທີັ່ ກ າລ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າໃນໄລຍະສ ນ້. ຄວາມສັ່ ຽງໃນຂະແໜງອະສ ງ
ຫາລມິາຊ ບ, ທຸລະກດິ ແລະ ຂະແໜງການເງນິໄດຮ້ ບການຫ ຸດຜັ່ ອນໂດຍມາດ
ຕະການດາ້ນນະໂຍບາຍ. ມາດຕະການທາງດາ້ນນະໂຍບາຍທີັ່ ຈ າກ ດການຄາດ
ຄະເນໄດຊ້ັ່ ວຍຫ ຸດການເຕບີໂຕຢັ່ າງໄວວາຂອງລາຄາຊ ບສນິທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສໃນຕວົ
ເມອືງເຂດ 1 ແລະ 2. ພາກທຸລະກດິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທາງດາ້ນການເງນິ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ໜີສ້ນິໄດຫ້ ຸດລງົຍອ້ນກ າໄລບ ລສິ ດເພີັ່ ມຂ ນ້ທັ່ າມກາງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຫ າຍຂອງ
ລາຄາຜູຜ້ະລດິຕາມນະໂຍບາຍໜີສ້ນິເປ ນທ ນ ແລະ ການຫ ນຊ ບສນິເປ ນທ ນ 
ຕາມລາຄາຕະຫ າດ ຊ ັ່ ງໄດປ້ະກອບສວັ່ ນເຂົາ້ໃນການຫ ຸດຜັ່ ອນໜີສ້ນິ. ໃນຂະ  
ແໜງການເງນິ, ການລງົທ ນຂອງທະນາຄານໃນບ ລສິ ດໃນຂະແໜງການທີັ່ ມີ
ຫນີສ້ນິຫ າຍເຊ ັ່ ນ ຂະແໜງທີັ່ ຜະລດິເກນີຄວາມຕອ້ງການ (ແມັ່ ນຖກືປະເມນີ
ໃນລະດ ບກາງ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການເປີດເຜຍີນີມ້ຄີວາມສ າຄ ນສ າລ ບ 
 

ຮູບສະແດງ1.16 ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017 
 

  
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິຂິອງຈນີ
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ຮູບສະແດງ1.17 ບ ນຊເີງນິທ ນ ແລະ ບ ນຊກີານເງນິຂອງຈນີ (ກະແສການໄຫ 
ເຂົາ້ຂອງການລງົທ ນໂດຍກງົ) ແມັ່ ນເກນີດຸນໃນຊັ່ ວງຕົນ້ປີ 2017 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ການບ ລຫິານການແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດຂອງລ ດຖະບານຈນີ 

 

ທະນາຄານຂະໜາດນອ້ຍ.12 ລະບຽບການທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດໂດຍໜັ່ ວຍງານທີັ່ ຄຸມ້ຄອງ
ການເງນິຂອງຈນີ ລວມທ ງການຈ ດຕ ້ງ້ປະຕບິ ດການປະເມນີນະໂຍບາຍປອ້ງ
ກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິ (MPA) ທີັ່ ເລີັ່ ມຕົນ້ໃນປີ 2016 ໄດກ້ ານດົ 
ຂ ຈ້ າກ ດຕ ັ່ ກດິຈະກ າທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານແລະເພີັ່ ມຄວາມລະມ ດ 
ລະວ ງໃນການໃຫກູ້ຢື້ມໂດຍສະເພາະໃນທະນາຄານຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ 
ໜາດນອ້ຍ. 

 
ຮູບສະແດງ1.18 ສອດຄັ່ ອງກ ບເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດອືັ່ ນໆ, ເງນິຢວນໄດແ້ຂງ
ຄັ່ າຂ ນ້ທຽບກ ບເງນິໂດລາ 

 
 

ໝາຍເຫດ: ສ າລ ບ USD / RMB, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຫມາຍເຖງິ RMB ການແຂງຄັ່ າ. ເສ ນ້ສີ
ເທາົແມັ່ ນການທີັ່ ອ ງກດິລງົມະຕອິອກຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນເດອືນມຖຸິນາ 2016, ການ
ອະນຸມ ດໂຊມຕ ັ່ ລະຫວັ່ າງ Shenzhen-Hong Kong ໃນເດອືນສງິຫາ 2016 ແລະ ການ
ເລອືກຕ ງ້ປະທານາທບິ ດສີະຫະລ ດອາເມລກິາໃນເດອືນພະຈກິ 2016. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ຈນີ 
 

13. ໃນຂະນະທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງພາຍໃນປະເທດຈນີໄດຮ້ ບການຫ ຸດລງົ, ຄວາມ
ສັ່ ຽງພາຍນອກຂອງການປົກປອ້ງທາງການຄາ້ທີັ່ ມເີປົາ້ໝາຍແມັ່ ນຈນີ, ຊ ັ່ ງມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນພາກພືນ້ ແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ໂດຍການໃຊນ້ະໂຍບາຍ
ການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. ຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ເກາົຫ ,ີ ແມັ່ ນຫນ ັ່ ງໃນ
ບ ນດາຄູັ່ ຄາ້ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນແງັ່ຂອງການຂາດດຸນການ
ຄາ້ສອງຝັ່ າຍຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ອາດຈະຍ ງສບືຕ ັ່ ເປ ນເປົາ້ໝາຍ
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນການດ າເນນີການຄາ້. ໃນເດອືນມນີາ, ປະທານາ 
ທບິ ດ ີ ທ  າ ໄດເ້ດນີຫນາ້ດວ້ຍການນ າໃຊອ້ ດຕາພາສ ີ 25% ໃນພາສນີ າເຂົາ້ 
ເຫ  ກ ແລະ 10% ໃນການນ າເຂົາ້ອາລູມນິຽມຈາກທົັ່ ວໂລກ, ລວມທ ງຈນີ. 
ກັ່ ອນໜາ້ນ ນ້ໃນເດອືນມ ງກອນປີ 2018, ສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດກ້ ານດົ
ອ ດຕາພາສກີັ່ ຽວກ ບການນ າເຂົາ້ແຜງພະລ ງງານແສງອາທດິ ແລະ ເຄືັ່ ອງຊ ກຜາ້, 
ຊ ັ່ ງສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ທຸລະກດິໃນຈນີ (ລວມທ ງຜູສ້ ົັ່ ງອອກທີັ່ ສ າຄ ນໃນພາກພືນ້). 
ການປະຕບິ ດນະໂຍບາຍການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ການປະຕບິ ດ
ການແກແ້ຄນ້ທີັ່ ອາດເກດີຂ ນ້ຈາກພາກພືນ້ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງ
ທາງການຄາ້ຫ າຍຂ ນ້ ທີັ່ ຍ ງຄງົມຄີວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະເວລາທີັ່ ເຫ ອືຂອງປີ. 
14. ການຕາ້ນຄວາມສັ່ ຽງນອກຂອງການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນໄລ 
ຍະສ ນ້ນີ,້ ໄດເ້ພີັ່ ມການຄາ້ລະຫວັ່ າງພາກພືນ້ກ ບຈນີທີັ່ ເປ ນແຫ ັ່ ງຄວາມຕອ້ງ 
ການສຸດທາ້ຍຈະສບືຕ ັ່ ສົັ່ ງຜນົດຕີ ັ່ ກ ບພາກພືນ້. ການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິຂອງຈນີຕ ັ່ ການເຕບີໂຕຂອງການບ ລໂິພກຈະສາ້ງຄວາມຕອ້ງການຫ າຍຂ ນ້
ເພືັ່ ອນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ບ ລໂິພກ ແລະ ການບ ລກິານຈາກພາກພືນ້. ການນ າເຂົາ້ສນິ 
ຄາ້ບ ລໂິພກຈາກອາຊຽນຂອງຈນີເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງໄວວາ 
 

 (ຮູບສະແດງ 1.19). ການບ ລໂິພກ ແລະ ການບ ລກິານຂອງຈນີຈາກພາກ
ພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ກດິຈະກ າທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງປະຊາຊນົຈນີໃນ
ພາກພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍ (ຮູບສະແດງ 1.20), ຊ ັ່ ງໄດສ້ະໜ ບ
ສະໜນູການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານ ແລະ ເປ ນແຫ ັ່ ງສ າຄ ນຂອງ
ລາຍໄດ ້ ທີັ່ ເປ ນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນສ າລ ບເສດຖະກດິ
ອາຊຽນ ທີັ່ ກ າລ ງພ ດທະນາ. ນອກຈາກນີ ້ ຈນີ ຍ ງມກີານຂະຫຍາຍຕວົ
ເປ ນນ ກລງົທ ນ 
ຮູບສະແດງ 1.19 ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ນ າໃຊຈ້າກອາຊຽນຂອງຈນີເພີັ່ ມຂ ນ້
ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: UN Comtrade 

12  ບ ນດາຂະແຫນງການທີັ່ ຖຮຸືນ້ໃຫຍັ່ ຂອງຫນີສ້ນິລວມຂອງບ ລສິ ດເຊ ັ່ ນ ການຜະລດິ (20%), ອະສ ງຫາລມິະສ ບ (15%), ບ ລກິານສາທາລະນະ (14%), ການກ ັ່ ສາ້ງ (12%) ແລະ ການຂນົສົັ່ ງ 
(12%). ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຄວາມຫມ ນ້ຄງົດາ້ນການເງນິທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງຈາກຫນີສ້ນິຂອງບ ລສິ ດສູງໄດຫ້ ຸດລງົຍອ້ນສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ມາດຕະການນະໂຍບາຍທີັ່ ດຂີ ນ້, ເນືັ່ ອງຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະພ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ຊ ກຊາ້ໃນການເຕບີໂຕຂອງຫນີສ້ນິ, ກ າໄລ ແລະ ການຈັ່ າຍຫນີສ້ນິໄດຫ້ ຸດລງົໃນບາງຂະແຫນງການເຊ ັ່ ນ: ການຂຸດຄົນ້ບ ັ່ ແຮັ່ , ອະສ ງຫາລມິະສ ບ, ເຫ  ກ 
ແລະ ການກ ັ່ ສາ້ງ. ພາຍໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າ, SOEs ເບິັ່ ງຄວືັ່ າຈະສະແດງຕວົຊີວ້ ດທີັ່ ອັ່ ອນແອກວັ່ າບ ນດາຜູທ້ີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນບ ລສິ ດ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງເງນິກູຢື້ມກວັ່ າການຄາດຄະເນໃນ
ທັ່ າມກາງເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເຂ ມ້ງວດສາມາດສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງບ ລສິ ດ, ຊ ັ່ ງອາດຈະເຮ ດໃຫຄ້ວາມອັ່ ອນແອຂອງບ ລສິ ດເຫ ົັ່ ານີເ້ຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມສ ບສນົ. ຕາມການສກືສາ
ຂອງ AMRO, "ຫນີສ້ນິຂອງບ ລສິ ດທີັ່ ສູງໃນປະເທດຈນີ: ການປະເມນີຄວາມສັ່ ຽງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເສດຖະກດິມະຫາພາກ", ພະຈກິ 2017. 
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ຮູບສະແດງ 1.20 ນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກຈນີ (ບ ັ່ ລວມເອາົຮງົກງົ) ກວມເອາົອ ດຕາການເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງໄວວາໃນປະເທດຕັ່ າງໆໃນພາກພືນ້ 
  

  
 ຈ ານວນນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວຈນີໃນ 
     ປີ 2016 (ລາ້ນຄນົ) 

ສ ດສັ່ ວນນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງຈນີໃນຈ ານວນນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວທ ງໝດົທີັ່ ເຂົາ້ໄປໃນ 
                         ພາກພືນ້ (%) 

2009 2012 2016 

ບູໄນ* 0.04 0.4 0.5 0.5 

ກ າປູເຈຍ 0.8 6.3 9.3 16.6 

ອນິໂດເນເຊຍ* 1.2 6.2 8.5 12.0 

ຍີັ່ ປຸັ່ ນ 5.0 14.8 17.1 26.5 

  ເກາົຫ  ີ 8.1 17.2 25.5 46.8 

ສ ປປ ລາວ* 0.4 6.4 6.0 10.2 

ມາເລເຊຍ* 2.1 4.3 6.2 7.9 

  ມຽນມາ* 0.05 n.a. n.a. 14.5 

ຟີລບິປີນ 0.7 5.1 5.9 11.3 

ສງິກະໂປ 2.9 9.7 14.0 17.5 

ໄທ 8.8 5.5 12.5 26.9 

ຫວຽດນາມ 2.7 14.0 20.9 26.9 

ລວມທ ງໝດົ 32.0 7.8 12.0 20.6 

 
ໝາຍເຫດ: * ຂ ມູ້ນສ າລ ບປະເທດມຽນມາໃນປີ 2016; ຂ ມູ້ນສ າລ ບບູໄນ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍໃນປີ 2015; ຂ ມູ້ນສ າລ ບ ສປປລາວ ໃນປີ 2014. ຂ ມູ້ນສ າລ ບປະເທດມາເລເຊຍລວມມນີ ກທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວມາຈາກຮງົກງົ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  AMRO 
 

ພາຍນອກໃຫຍັ່ , ທີັ່ ນ າໃຊເ້ງນິຝາກປະຢ ດມາການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. 
ການລງົທ ນໂດຍກງົຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ (ODI) ທີັ່ ຕດິພ ນກ ບການລິ
ເລີັ່ ມນະໂຍບາຍໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ທີັ່ ຈະຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນ
ຄວາມຫ ຸດໂຕນຂອງການລງົທ ນໃສັ່ ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງໃນບາງປະເທດອາ 
ຊຽນ (ເບິັ່ ງ Box K ກັ່ ຽວກ ບການລເິລີມ້ນະໂຍບາຍ ໜ ັ່ ງແລວທາງໜ ັ່ ງ
ເສ ນ້ທາງ ). 
 

ປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງສູງກວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງຂອງການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຍອ້ນຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກທີັ່ ແຂງແຮງ ແລະ ມນີະໂຍບາຍ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກສະໜ ບສະໜນູທີັ່ ດ.ີ 
 

15. ໃນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິຍ ງສບືຕ ັ່ ແຂງແຮງ, 
ດກີວັ່ າອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕວົທີັ່ ມທີັ່ າແຮງສະໜ ບສະໜນູໂດຍຄວາມ
ຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກຢັ່ າງແຂງແຮງ (ຮູບ 
1.21)13. ການສ າຫ ວດຫ າ້ສຸດຂອງ ທັ່ ານ ທ ນກ ນ (Tankan) ໃນໄຕ
ມາດທ ີ 3 ປີ 2017 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຜູຜ້ະລດິຍີັ່ ປຸັ່ ນມຄີວາມໝ  ນ້ໃຈ
ກ ບສະພາບທຸລະກດິຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນປະຈບຸ ນກວັ່ າພວກເຂາົມໃີນໜ ັ່ ງສະຕະວ ດ
ທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ການບ ລໂິພກຂອງຄວົເຮອືນພາກເອກະຊນົ ຍ ງໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້
ຍອ້ນລາຍໄດຂ້ອງຄວົເຮອືນ ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເທືັ່ ອລະກາ້ວ ດວ້ຍການຂະຫຍາຍ 
ຕວົຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. ການຄາດຄະເນທາງບວກຍ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນ
ເຖງິຜນົກະທບົຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູ, 
ລວມທ ງການປະຕບິ ດໂຄງການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ສກົປີ 201614. 
AMRO ຄາດວັ່ າການເຕບີໂຕຈະຊາ້ລງົເຖງິ 1,3 % ໃນສກົປີ 2018 
ຍອ້ນການປະກອບສັ່ ວນຂອງການໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງພາກລ ດຕ ັ່ ການຫ ຸດລງົຂອງ
ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂດຍລວມ. ສ າລ ບສກົປີ 2019, ການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ທີັ່ ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່  0.7%. 
 
 

 

16 ອ ດຕາເງນິເຟີຜູ້ບ້ ລໂິພກໃນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນຍ ງຫ ຸດລງົ ເຖງີແມັ່ ນວັ່ າສະ 
ພາບຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ລາຄາສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກຈະສູງຂ ນ້. CPI (ລາ 
ຄາອາຫານສດົໃໝັ່ ຫ ຸດລງົ ແຕັ່ ລວມທ ງລາຄາສນິຄາ້ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບພະ 
ລ ງງານ) ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້ັ່ ອຍໆເພີັ່ ມຂ ນ້ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ທາ້ຍປີ 2016 ເນືັ່ ອງມາ
ຈາກລາຄາສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກເພີັ່ ມຂ ນ້ແຕັ່  CPI (ອາຫານສດົ ແລະ ພະລ ງ 
ງານໜອ້ຍ) ຍ ງຕ ັ່ າ (ຮູບສະແດງ 1.22). ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້າດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້
ປະມານ 0.7-0.8% ໃນໄລຍະສ ນ້ດວ້ຍອ ດຕາການເຕບີໂຕເສດຖະກດິ
ທີັ່ ມທີັ່ າແຮງສູງກວັ່ າ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກລາຄາສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກທີັ່ ສູງຂ ນ້. 
ໃນໄລຍະກາງ, ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້າດວັ່ າຈະຢູັ່ ພາຍໃຕເ້ປົາ້ຫມາຍ 2%, ຊ ັ່ ງ
ຫ ຸດລງົດວ້ຍລາຄາຕາມໂຄງສາ້ງ (ເຊ ັ່ ນ: ຄັ່ າເຊົັ່ າເຮອືນ ແລະ ຄັ່ າບ ລຫິານ
ພາກລ ດ). 
 

17 ສະພາບການເງນິໃນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນຍ ງຄງົມຄີວາມສອດຄັ່ ອງກ ບສະ 
ພາບເງນິທ ນທີັ່ ພຽງພ . ເນືັ່ ອງຈາກສະພາບຄັ່ ອງທີັ່ ເອືອ້ອ ານວຍ ແລະ ອ ດ 
ຕາອ ດຕາດອກເບຍ້ ຕດິລບົ ຫາ 0, ສະຖາບ ນການເງນິໄດສ້ບືຕ ັ່ ການຄົນ້
ຫາຜນົຜະລດິຂອງຕນົໂດຍການຂະຫຍາຍການກູຢື້ມໃຫກ້ ບຂະແໜງອະ
ສ ງຫາລມິະຊ ບ ແລະ ຄວົເຮອືນທີັ່ ມກີານຈ ານ າ. ສ າລ ບທຸລະກດິ, ຄວາມ
ຕອ້ງການດາ້ນການເງນິຂອງບ ລສິ ດໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ ມສີະພາບ
ເງນິທ ນທີັ່ ພຽງພ  ແຕັ່ ທະນາຄານຍ ງສບືຕ ັ່ ປະເຊນີກ ບຄວາມທາ້ທາຍດາ້ນ
ກ າໄລທີັ່ ມອີ ດຕາດອກເບຍ້ຕ ັ່ າໃນການໃຫກູ້ຢື້ມພາຍໃນປະເທດ, ຊັ່ ວຍ
ໃຫພ້ວກເຂາົຢືມ ແລະ ລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ ອຜນົໄດຮ້ ບ ແລະ ອ ດຕາ
ດອກເບຍ້ທີັ່ ສູງກວັ່ າ. 

13 ການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນແມັ່ ນ  0.7 ຫາ 0.9 %. 

14 ສກົງບົປະມານຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນແມັ່ ນແຕັ່ ເດອືນ ເມສາ ຫາ ມນີາ.                                                                                                               
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 

ຮູບສະແດງ 1.21 ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນສບືຕ ັ່ ມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງ
ແລະ ສູງກວັ່ າທັ່ າແຮງ 

   
 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສ ານ ກງານນາຍກົລ ດຖະມນົຕຂີອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 

        
 

ຮູບສະແດງ1.22 CPI ຍ ງຄງົຊະລ ໂຕໃນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ການສືັ່ ສານ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 

18. ທະນາຄານຍີັ່ ປຸັ່ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ເປ ນຜູໃ້ຫກູ້ຢື້ມທີັ່ ສ າຄ ນໃນຂງົພາກພືນ້. ການ
ຫ ຸດຜັ່ ອນການສະໜອງເງນິໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນ
ການປະກ ນຄວາມສັ່ ຽງ ໄດກ້ວມເອາົຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການລງົທ ນທີັ່ ເປ ນເງນິໂດ
ລາຂອງທະນາຄານຍີັ່ ປຸັ່ ນ ຊ ັ່ ງສະໜ ບສະໜນູເງນິກູຢື້ມເງນິໂດລາໃນພາກພືນ້. 
ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການລງົທ ນທີັ່ ເປ ນເງນິໂດລາ ທີັ່ ວ ດແທກຜັ່ ານສະກຸນເງນິແລກ 
ປັ່ ຽນເງນິຕາພືນ້ຖານ ໄດຫ້ ຸດລງົຈາກຈດຸສູງສຸດໃນທາ້ຍປີ 2016 (ຮູບສະແດງ 
1.23), ສັ່ ວນຫນ ັ່ ງແມັ່ ນມາຈາກການຫ ຸດລງົຊົັ່ ວຄາວຂອງການລງົທ ນໃນພ ນ 
ທະບ ດຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງນ ກລງົທ ນຍີັ່ ປຸັ່ ນໃນປີ 2017. ເຖງີຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, 
ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການລງົທ ນທີັ່ ເປ ນເງນິໂດລາອາດຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ອກີຄ ງ້ ເນືັ່ ອງຈາກ
ຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນໃນການປະຕຮູິບລະບຽບການດາ້ນການເງນິຂອງອາເມລກິາ 
ຮູບສະແດງ 1.23 ສະພາບຄັ່ ອງຂອງການລະດມົເງນິທ ນໂດລາໄດຜ້ັ່ ອນຄາຍ 
ເມືັ່ ອທຽບກ ບໄລຍະເວລາການເລອືກຕ ງ້ປະທານາທບິ ດສີະຫະລ ດອາເມລກິາ  

 

ແລະ ຄວາມເຄ ັ່ ງຄ ດທີັ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ໃນກດົລະບຽບນະໂຍບາຍທ ນ
ຂອງທະນາຄານເອຣີບົ. ຊ ັ່ ງມ ນຈະເພີັ່ ມຄວາມກດົດ ນໃຫສ້ະຖາບ ນການ
ເງນິຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນໃນການສະໜອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດຕາມຄວາມຕອ້ງການທີັ່

ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຫ  ກຊ ບຕັ່ າງປະເທດ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງທະ 
ນາຄານອາດຈະເຮ ດໃຫຕ້ົນ້ທ ນຂອງທະນາຄານຍີັ່ ປຸັ່ ນໃນການປັ່ ອຍກູຢູ້ັ່ ໃນ
ຂງົເຂດ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າທຸລະກດິຍ ງຄງົມທີາງເລອືກໃນການຊອກຫາລາຍ
ຮ ບຈາກຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ສູງ. (ຮູບສະແດງ 1.24). 

 

ຮູບສະແດງ 1.24 ທະນາຄານຍີັ່ ປຸັ່ ນແມັ່ ນຜູໃ້ຫກູ້ຍ້ມືທີັ່ ສ າຄ ນຕ ັ່  ສະມາຊກິ
ອາຊຽນ 9 ປະເທດ 
 

 
 
ໝາຍເຫດ: ພືນ້ຖານການແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຂາ້ມສະກຸນເງນິແມັ່ ນການຄດິໄລັ່ ທີັ່ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນ
ຫ າຍປານໃດຄັ່ າທ ານຽມ (-) / ສັ່ ວນຫ ຸດ (+) ທີັ່ ຈ າເປ ນຕອ້ງຈັ່ າຍ / ໄດຮ້ ບການໂອນເງນິກູຢື້ມໃນ
ສະກຸນເງນິທອ້ງຖິັ່ ນເປ ນໂດລາ. ອ ດຕາການແລກປັ່ ຽນນສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍທາງການ
ເງນິສູງຂ ນ້. ເຂດພືນ້ທາສທີີັ່ ສະແດງການລົມ້ລະລາຍຂອງ Lehman ໃນເດອືນຕຸລາ 2008, ວິ
ກດິການຂອງ EU ໃນເດອືນທ ນວາ 2011 ແລະການເລອືກຕ ງ້ປະທານາທບິ ດສີະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາໃນເດອືນພະຈກິ 2016. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg

 

ໝາຍເຫດ: ເຂດພືນ້ສເີທາົແມັ່ ນເປ ນໄລຍະເວລາວກິດິການໜີສ້ນິຂອງ GFC ແລະ EU. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານສ າລະສາສາງສາກນົ (BIS) 

 

15 ການແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດແມັ່ ນຖກືນ າໃຊເ້ປ ນເຄືັ່ ອງມສື າລ ບການລະດມົທ ນ ຫ  ືການຮ ກສາຄວາມປອດໄພເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ນ ກລງົທ ນ. 
16 ຕວົຢັ່ າງ, ການເພີັ່ ມຄວາມສັ່ ຽງແລະ / ຫ ຄືວາມກ ງວນົກັ່ ຽວກ ບຄວາມສັ່ ຽງຂອງຄູັ່ ຮັ່ ວມງານເນືັ່ ອງຈາກຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນກັ່ ຽວກ ບການປະຕຮູິບດາ້ນລະບຽບການສາມາດເຮ ດໃຫກ້ານ ເພມີ
ຂ ນ້ຂອງຈດຸພືນ້ຖານ. 

17 ນອກຈາກນ ນ້, ການມ ີJGBs ໃນຕະຫ າດທີັ່ ຈະນ າໃຊເ້ປ ນຫລ ກຊ ບຄ າ້ປະກ ນສ າລ ບການແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ໄດຫ້ ຸດລງົໃນບ ນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ. 
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          ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 

ແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກຂອງ AMRO ລຸັ່ ມນີໄ້ດສ້ະຫ ຸບການປະເມນີ
ຄວາມສັ່ ຽງຂອງອາຊຽນໃນຂງົເຂດອາຊຽນ+3, ຊ ັ່ ງມຄີວາມສັ່ ຽງສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນມາຈາກພາຍນອກ. 
 

19. ຄວາມສັ່ ຽງຕົນ້ຕ ຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ແມັ່ ນການປະເຊນີກ ບ
ພາຍນອກດວ້ຍຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສ ນ້ 2 ແບບຄ:ື ການປ ບຕວົຂ ນ້ຂອງ
ສະພາວະການເງນິໂລກທີັ່ ໄວຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່ ຄາດການໄວ ້ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງດາ້ນການຄາ້ໂລກຈາກການປະຕບິ ດການປົກປ້ອງທາງ
ການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ (ຮູບສະແດງ 1.25). ຄວາມສັ່ ຽງໃນ
ໄລຍະສ ນ້ຈະສາມາດເສມີສາ້ງຊ ັ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ, ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິ
ການພວົພ ນຂອງໜ ັ່ ງຫ ຫື າຍເຫດການຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເກດີຂ ນ້. ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນ
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງການຄາ້ໂລກທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໂດຍການກ ານດົ
ພາສນີ າເຂົາ້ ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ທີັ່ ສາມາດໂຕຕ້ອບກ ບການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຂອງຄວາມສັ່ ຽງທາງພູມສາດການເມອືງໃນພາກພືນ້, ຊ ັ່ ງຈະເຮ ດໃຫ ້
ຄວາມສັ່ ຽງເຄ ັ່ ງຕ ງສູງຂ ນ້ ແລະ ການໄຫ ອອກຂອງທ ນຈ ານວນຫ າຍຈາກ
ພາກພືນ້. ຄວາມສັ່ ຽງຈະຕ ັ່ າກວັ່ າການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕຂອງເສດ 
ຖະກດິຂອງ G3 ທີັ່ ໄດຮ້ ບການປະເມນີວັ່ າຈະມໂີອກາດຕ ັ່ າລງົ ຍອ້ນການ
ປ ບປຸງທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິໂລກ, ແຕັ່ ອາດເກດິຂ ນ້ແບບດຽວກ ນທີັ່ ມາຈາກ
ຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ ນໆ. ຄວາມສັ່ ຽງຈາກການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຂອງຈນີທີັ່ ຫ ຸດ
ລງົຫ າຍກວັ່ າການຄາດຄະເນໄວວ້ັ່ າຈະຫ ຸດລງົໃນໄລຍະສ ນ້ດວ້ຍຄວາມ
ຄາດຫວ ງຂອງການເຕບີໂຕທີັ່ ດໃີນປະເທດຈນີ. 
 
 

 

ຮູບສະແດງ 1.25 ແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກ (ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ປະເທດອາຊຽນ 
+3) 

ຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະສ ນ້ 
a. ສະພາບການເງນິໂລກທີັ່ ເຄ ັ່ ງຕງືຢັ່ າງໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້
(ຄວາມເປ ນໄປໄດປ້ານກາງ / ຜນົກະທບົສູງ) ໂດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນການຮ ບມກື ບ
ອ ດຕາເງນິເຟີພ້າຍໃນ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີປະຕກິລິຍິາຕ ັ່ ຕະຫ າດ
ຢັ່ າງໄວ ຖາ້ຫາກບ ັ່ ມກີານປະສານງານໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍ 
ບາຍເປ ນຢັ່ າງດ.ີ ການຂະຫຍາຍຕວົໃນພາກພືນ້ຈະອາດມາຈາກ
ການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນ, ຜນົຜະລດິສູງຂ ນ້, ຕົນ້ທ ນໃນການກູ ້
ຢືມທີັ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງຈາກການຜັ່ ອນໜີສ້ນິ. 
 
b. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງຂອງການຄາ້ໂລກຈາກການປະ 
ຕບິ ດພາສນີ າເຂົາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ (ຄວາມເປ ນໄປໄດປ້ານ
ກາງ/ຜນົກະທບົສູງ) ຕ ັ່ ການນ າເຂົາ້ຈາກປະເທດຄູັ່ ຄາ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມັ່ ນ ພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 ອາດສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ການສົັ່ ງອອກຂອງພາກພືນ້. ຜນົກະທບົຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງດາ້ນການ
ຄາ້ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ດວ້ຍຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າໂລກຢູັ່ ໃນຂງົເຂດ. ນອກຈາກນີ,້ 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕງືດາ້ນການຄາ້ຈະເພີັ່ ມທະວຄີວາມບ ັ່
ແນັ່ ນອນ ແລະ ສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ
ໂລກ ແລະ ຕະຫ າດການເງນິ. Box B ໄດອ້ະທບິາຍກັ່ ຽວກ ບ 
“ກະແສຂອງສງົຄາມການຄາ້” ແລະ ຊີແ້ຈງໃຫເ້ຫ ນສາຍພວົພ ນ
ທາງດາ້ນການຄາ້ລະຫວັ່ າງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ຈນີ ແລະ 
ປະເທດ ອືັ່ ນໆໃນພາກພືນ້ ແລະ ນ າສະເໜກີານຄາດຄະເນຂອງ 
AMRO ກັ່ ຽວກ ບຜນົກະທບົຂອງຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງການຄາ້ຕ ັ່ ການເຕບີ
ໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້. 

 
ໝາຍເຫດ: ຄວາມສັ່ ຽງແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ສູງທີັ່ ອາດຫ ຸດການຄາດຄະເນພືນ້ຖານສ າລ ບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກແລະ / ຫ ມືຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ຄວາມໝ ນ້ຄງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກ. 
ຄວາມເປ ນໄປໄດ ້(ແກນ y): ໂອກາດທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງຈະເກດີຂ ນ້ໃນຊັ່ ວງເວລານ ນ້ ແມັ່ ນເປ ນໄປບ ັ່ ໄດທ້ີັ່ ແນັ່ ນອນກັ່ ຽວກ ບຄວາມເປ ນໄປໄດ;້ ຫ າຍກວັ່ າຕ າແໜັ່ ງທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບຄວາມສັ່ ຽງແມັ່ ນສ າຄ ນ
ກວັ່ າ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: AMRO 
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c. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມສັ່ ຽງທາງພູມສາດການເມອືງໃນພາກ
ພືນ້ (ຄວາມເປ ນໄປໄດຕ້ ັ່ າ/ ຜນົກະທບົສູງ) ແມັ່ ນຂ ນ້ກ ບຮູບແບບ
ທີັ່ ເຮ ດໃຫມ້ກີານເພີັ່ ມຂ ນ້, ສາມາດສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ອ ນຈ ດອ ນດ ບ
ຂອງຕະຫ າດຈາກຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ສູງຂ ນ້, ການໄຫ ອອກຂອງເງນິ ທ ນ
ທັ່ າມກາງການຕ ັ່ ສູເ້ພືັ່ ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕາ້ນກ ບຜນົກະທບົ
ທາງເສດຖະກດິທີັ່ ຮຸນແຮງ. 
 
d. ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິຂອງ G3 ທີັ່ ຕ ັ່ າກວັ່ າການຄາດ
ຄະເນ (ຄວາມເປ ນໄປໄດຕ້ ັ່ າ / ຜນົກະທບົປານກາງ), ຄຽງຄູັ່ ກ ບ
ຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ ນໆຂອງການປົກປອ້ງການຄາ້, ຈະເຮ ດໃຫກ້ານເຕບີ
ໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກຫ ຸດລງົ 
ໂດຍມຜີນົກະທບົຮອບທີັ່ ສອງຕ ັ່ ເສດຖະກດິ ແລະ ການສົັ່ ງອອກ
ຂອງພາກພືນ້. 
 

 

ຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະກາງ 
  

e. ການຫ ຸດລງົທີັ່ ໄວກວັ່ າການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະ 
ກດິຈນີ ແລະ ການແຂັ່ ງຂ ນທາງດາ້ນການເງນິ (ຄວາມເປ ນໄປໄດ ້
ຕ ັ່ າ / ຜນົກະທບົສູງ) ຍອ້ນຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປະຕຮູິບໂຄງ
ສາ້ງອາດຈະເຫ ນວັ່ າຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເກດີໃໝັ່
ທີັ່ ຄາດວັ່ າຈະຫ ຸດໜີລ້ງົກວັ່ າການຄາດຄະເນໄວ.້ ຊ ັ່ ງເປ ນການທ າ 
ລາຍຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ໃນເສດຖະກດິ ແລະ ການຂ ບເຄືືັ່ ອນທີັ່ ສ າຄ ນ
ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິໃນໂລກ ແລະ ພາກພືນ້. ເງນິ
ທ ນໄຫ ອອກຈາກປະຊາຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ທີັ່ ສົັ່ ງຜນົ
ກະທບົຕ ັ່ ເງນິຢວນ ແລະ ຄ ງສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ 
ຈະມຜີນົກະທບົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍຕ ັ່ ຄວາມໝ ນ້ໃຈຂອງຕະຫ າດໃນຂງົ 
ເຂດ. 
 

 
 
 
 

ນອກເໜອືຈາກຄວາມສັ່ ຽງໃນເສດຖະກດິ ແລະ ຕະຫ າດການເງນິ, ຍ ງມີ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກແຫ ັ່ ງທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກດິ, ເຊ ັ່ ນ ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງ
ທາງພູມສາດການເມອືງ-ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນໄລຍະສ ນ້-ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບ 
"ຄວາມສັ່ ຽງຕະຫ ອດການ" ເຊ ັ່ ນການປັ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການ
ໂຈມຕທີາງອນິເຕເີນ ດ. ຄວາມເປ ນໄປໄດ ້ແລະ ຜນົກະທບົຂອງຄວາມສັ່ ຽງ
ທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກດິເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປະເມນີ, ເຖງິ
ແມັ່ ນວັ່ າຊັ່ ອງທາງການກະຈາຍຄວາມສັ່ ຽງຈະດກີວັ່ າ. 
 
20. ໜ ັ່ ງໃນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກດິໃນໄລຍະສ ນ້ແມັ່ ນຄວາມ
ເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນພູມສາດການເມອືງ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ທັ່ າອັ່ ຽງຂອງການ
ເຕບີໂຕ. ໃນຂະນະທີັ່ ເວລາ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຫດການຄວາມ
ສັ່ ຽງດ ັ່ ງກັ່ າວມ ກຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກ ານດົ ຜນົກະທບົທາງກງົ
ແລະ ທາງອອມ້ຕ ັ່ ເສດຖະກດິທີັ່ ແທຈ້ງິ (ການຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນ) ແລະ
ຕະຫ າດການເງນິ (ລາຄາສນິຊ ບ ແລະ ຄວາມໝ ນ້ໃຈ) ທີັ່ ຕດິລບົຢັ່ າງຊ ດ
ເຈນ. ສ າລ ບຕວົຢັ່ າງ, ໃນກ ລະນຂີອງຄວາມສັ່ ຽງທາງພູມສາດການເມອືງ, 
ຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິສາມາດແຜັ່ ຂະຫຍາຍຢັ່ າງໄວວາໄປສູັ່ ລະບບົທະ 
ນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດການເງນິ ແລະ ເປ ນສາເຫດເຮ ດໃຫເ້ສດຖະກດິ
ຍຸດສະງ  ກ. ໃນຂະນະທີັ່ ມ  ນອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທີັ່ ຈະຫ ກີລັ່ ຽງ
ຄວາມສັ່ ຽງ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້, ການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ຫາ້ວຫ ນ ແລະ ການວາງແຜນຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງຂອງທຸລະກດິ 
ເພືັ່ ອຫ ຸດຜັ່ ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນົກະທບົຢັ່ າງຮອບຄອບ. ໃນຂະແໜ
ງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດການເງນິ, ມາດຕະການຫ ຸດຜັ່ ອນທີັ່ ເປ ນໄປໄດ ້
ອາດຈະມສີິັ່ ງຂດີຂວາງສະພາບຄັ່ ອງ ແລະ ຖັ່ ວງດ ງລະບບົທີັ່ ສ າຄ ນຂອງ
ທະນາຄານ. ການສືັ່ ສານນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະສານງານທີັ່ ມປີະສດິ 
ທພິາບໃນເວລາທີັ່ ມກີານຄວບຄຸມວກິດິການສາມາດປົກປອ້ງ ແລະ ຮ ກ 
ສາຄວາມໝ ນ້ໃຈໃນເສດຖະກດິ. 
 
21. ຄວາມສັ່ ຽງຕະຫ ອດການແມັ່ ນຜນົກະທບົຂອງການປັ່ ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພພບິ ດທ າມະຊາດທີັ່
ເຮ ດໃຫຕ້ົນ້ທ ນຂອງການຟືນ້ຟູເສດຖະກດິສູງຂ ນ້. ເສດຖະກດິທີັ່ ມລີາຍ
ໄດຕ້ ັ່ າໂດຍສະເພາະແມັ່ ນມຄີວາມສັ່ ຽງຫ າຍຕ ັ່ ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິ ດທ າ
ມະຊາດດ ັ່ ງກັ່ າວໂດຍພຈິາລະນາຂະໜາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຊ ບພະຍາກອນທີັ່ ຫ າຍ ແລະ ເງນິທ ນເພືັ່ ອ
ຈ ດສ ນສ າລ ບກດິຈະກ າການຟືນ້ຟູ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ນີະໂຍບາຍເພືັ່ ອສາ້ງ
ຄວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວຜັ່ ານການລງົທ ນໃນໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານທີັ່ ເໝາະ
ສມົກ ບການປັ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ມາດຕະການປ ບໂຕ, ໃນຂະ 
ນະດຽວກ ນ, ການກຽມພອ້ມສ າລ ບຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການຟືນ້ຕວົຈາກໄພພ ິ
ບ ດໂດຍການວາງແຜນງບົປະມານຢັ່ າງພຽງພ  ເພືັ່ ອການກ ັ່ ສາ້ງ ແລະ ການ
ໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການຄຸມ້ຄອງສ ງຄມົ Box C ແມັ່ ນກັ່ ຽວກ ບ “ໄພທ າມະຊາດ 
ແລະ ການປັ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3: ຜນົກະທບົ 
ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງ” ໄດສ້ ກສາຜນົກະທບົຂອງໄພທ າມະຊາດໃນພາກພືນ້
ອາຊຽນ+3 ລວມທ ງການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສະ 
ພາບການເງນິ ແລະ ຄວາມສ າຄ ນຂອງການສາ້ງສິັ່ ງປົກປອ້ງເສດຖະກດິ
ຢັ່ າງພຽງພ ໂດຍ ຄ ານ ງເຖງິຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິດ ັ່ ງກັ່ າວ. 
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Box B. 
 

ກະແສຂອງສງົຄາມການຄາ້ 
"ສ າລ ບຜູທ້ີັ່ ບ ັ່ ຈດົຈ າບດົຮຽນອາດດີແມັ່ ນຈະເຮ ດຊ າ້ອກີ." ໂດຍທັ່ ານ George Santayana, ຊວີດິຂອງເຫດຜນົ, 1905-06 
 

ສອງປະເທດ ທີັ່ ມເີສດຖະກດິໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດໃນໂລກ ມສີາຍພວົພ ນທາງການ
ຄາ້ທີັ່ ໃກຊ້ດິ ຊ ັ່ ງທ ງສອງປະເທດ ແລະ ປະເທດອືັ່ ນໆໃນໂລກ ໄດຮ້ ບຜນົ
ປະໂຫຍດຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕັ່ ຜນົປະໂຫຍດເຫ ົັ່ ານີ ້ມຄີວາມສັ່ ຽງວັ່ າຈະຫ ຸດ
ລງົ. ໃນເດອືນມ ງກອນ, ລ ດຖະບານສະຫະລ ດອາເມລກິາມຄີວາມກ ງວນົ
ກັ່ ຽວກ ບການຂາດດຸນການຄາ້ຂະໜາດໃຫຍັ່ ກ ບຄູັ່ ຄາ້ຫ  ກຂອງຕນົ-ການກ າ 
ນດົພາສນີ າເຂົາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຂອງເຄືັ່ ອງຊ ກຜາ້ ແລະ ແຜງພະ 
ລ ງງານແສງຕາເວ ນ. ໃນວ ນທ ີ 1 ມນີາ ປະທານາທບິ ດ ີTrump ໄດປ້ະ 
ກາດພາສນີ າເຂົາ້ສນິຄາ້ 25% ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ເຫ  ກ ແລະ 10% ສ າລ ບ
ການນ າເຂົາ້ອາລູມນິຽມຈາກທຸກປະເທດ (ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າບາງປະເທດຈະໄດ ້
ຮ ບການຍກົເວ ນ້). ຕາມໂດຍການສະເໜເີກ ບພາສກີານນ າເຂົາ້ເຕ ກໂນໂລ
ຊ ີປະມານ 50 ຕືໂ້ດລາຈາກປະເທດຈນີໃນວ ນທ ີ22 ມນີາ. ສ າລ ບການ
ໂຕຕ້ອບ, ຈນີສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຈນີຈະເກ ບພາສກີານນ າເຂົາ້ຈາກອາເມ 
ລກິາລວມທ ງຖົັ່ ວເຫ ອືງ, ລດົ ແລະ ເຮອືບນິ. ໃນວ ນທ ີ6 ເມສາ, ປະທາ 
ນາທບິ ດ ີ Trump ໄດສ້ະເໜໃີຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມ 
ລກິາພຈິາລະນາກັ່ ຽວກ ບການເພີັ່ ມພາສນີ າເຂົາ້ຈາກປະເທດຈນີເຖງິ 100 
ຕືໂ້ດລາ. 
 

ສະຫະລ ດອາເມລກິາມບີ ນຫາການຂາດດຸນການຄາ້ກ ບຈນີ, ແຕັ່ ສັ່ ວນຫ າຍ
ແມັ່ ນສາມາດອະທບິາຍໄດ ້ ດວຍ້ຫ  ກການພືນ້ຖານ ຂອງການພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນຍຸກໂລກາພວິ ດ. ນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ຈນີເຂົາ້ເປ ນສະມາຊກິຂອງ WTO ໃນປີ 2001, ສນິຄາ້ສົັ່ ງອອກໄປ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງໄວວາ, ນ າໄປສູັ່ ການເຕບີໂຕຂອງ
ການຄາ້ສອງຝັ່ າຍທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ປະຈບຸ ນ, ຈນີກວມເອາົ 47% ຂອງການ
ຂາດດຸນຂອງສນິຄາ້ທ ງໝດົຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າບ ນດາຄູັ່
ຄາ້ຂະໜາດໃຫຍັ່ ອືັ່ ນໆ (ຮູບສະແດງ B1). ຄວາມບ ັ່ ສມົດຸນການຄາ້ລະ 
ຫວັ່ າງຈນີກ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນ: 
 
ຮູບສະແດງ B1. ອ ດຕາການຂາດດຸນການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, 
2017  

  
* "-" refers to U.S. trade surplus with "Others".  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສ າຫ ວດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານ 
AMRO. 

 

(i) ຜນົໄດຮ້ ບຂອງຕະຫ າດທີັ່ ທ ງສອງປະເທດຕອ້ງການນ າໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດທີັ່
ຈາກຄວາມໄດປ້ຽບແບບທຽບຖານໃນດາ້ນປ ດໄຈການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນ
ໂລຊ;ີ (ii) ການເປີດຕະຫ າດເພືັ່ ອຮ ບປະໂຫຍດຈາກຄວາມໄດປ້ຽບແບບທຽບ
ຖານ; ແລະ (iii) ຄວາມຕອ້ງການທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງຂອງຜູຜ້ະລດິແລະ ຜູບ້ ລໂິພກ
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາສ າລ ບສນິຄາ້ຂອງຈນີ. ດ ັ່ ງນ ນ້ຈ  ັ່ ງຈະເປ ນເລືັ່ ອງງັ່ າຍທີັ່
ຈະສະແດງຄວາມເສຍຫາຍຕ ັ່ ຜນົຜະລດິ ແລະ ວຽກງານຂອງສະຫະລ ດອາເມ 
ລກິາໃນການເຮ ດການຄາ້ກ ບຈນີ. 
 

ການຂາດດຸນການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາກ ບຈນີແມັ່ ນບ ັ່ ເຫ ນຊ ດເຈນເມືັ່ ອ
ມປີ ດໄຈອືັ່ ນໆເຂົາ້ມາ ຊ ັ່ ງເປ ນຕວົແທນຂອງການພ ດທະນາເສດຖະກດິຂອງປະ 
ເທດຈະເລນີ ແລະ ການຕັ່ າງປະເທດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຊ ັ່ ງປະກອບມ:ີ 
 

• ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຄາ້ສ າລ ບສນິຄາ້ມນູຄັ່ າເພີັ່ ມ. ການຄາ້ສນິຄາ້ຂອງສະ 
ຫະລ ດອາເມລກິາກ ບຈນີໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິສັ່ ວນຫນ ັ່ ງຂອງການຄາ້ຂາຍ
ພາຍໃນຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງຂອງອາຊ ີ ທີັ່ ສຸມໃສັ່ ຈນີເປ ນສູນກາງໃນການປຸງ
ແຕັ່ ງຂ ນ້ສຸດທາ້ຍ. ການຄາດຄະເນຕະຫ າດໃນເມືັ່ ອກັ່ ອນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າ
ຈນີນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ປະເພດວ ດຖຸດບິ ແລະ ສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບຈາກປະເທດ
ອາຊອີືັ່ ນໆເພືັ່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິແລວ້ສົັ່ ງອອກໄປສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
ແລະ ຕັ່ າງ ປະເທດ (ຮູບສະແດງ B2). ໃນອກີດາ້ນຫນ ັ່ ງ, ການຂາດດຸນການຄາ້
ຂອງ ສະຫະລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາ ກ ບ ຈນີ ອາດຖໄືດວ້ັ່ າເປ ນຜນົລວມຂອງ
ການຂາດດຸນການຄາ້ກ ບປະເທດອືັ່ ນໆໃນອະດດີ ທີັ່ ສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ຂ ນ້ກາງໄປ
ປະເທດຈນີສ າລ ບການສົັ່ ງອອກຂ ນ້ສຸດທາ້ຍໄປສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
 
 
ຮູບສະແດງ B2. ອ ດຕາການຂາດດຸນການຄາ້ດາ້ນສນິຄາ້ຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາ,ຖານຂ ມູ້ນມນູຄັ່ າເພີັ່ ມ 2015 
 

 
 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Deutsche Bank, ອງີຕາມຂ ມູ້ນຈາກພາສຂີອງຈນີ, IMF ແລະ WIND. 
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• ຜນົປະໂຫຍດຕ ັ່ ຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຜູບ້ ລໂິພກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
ບ ລສິ ດໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາຍ ງໄດຮ້ ບປະໂຫຍດທີັ່ ສ າຄ ນຈາກການ
ຊືສ້ນິຄາ້ຈນີທີັ່ ມລີາ ຄາຖກືກວັ່ າເປ ນວ ດຖຸດບິສ າລ ບການຜະລດິຂອງ
ພວກເຂາົ. ບ ລສິ ດເຫ ົັ່ ານີຕ້ອ້ງຮ ກສາຕົນ້ທ ນຂອງເພືັ່ ອແຂັ່ ງຂ ນກ ບສາ 
ກນົ ແລະ ການທີັ່ ຊືອຸ້ປະກອນທີັ່ ລາຄາແພງກວັ່ າຍອ້ນອ ດຕາພາສທີີັ່ ສູງ
ຂ ນ້ຈະເຮ ດໃຫຄ້ວາມສາມາດຂອງການແຂັ່ ງຂ ນ ແລະ ກ າໄລຫ ຸດລງົ. 
ການຄາ້ສນິຄາ້ທີັ່ ຜະລດິດວຍ້ຕນົເອງ ຄາດວັ່ າຈະເຮ ດໃຫເ້ງນິຝາກປະ 
ຢ ດປະຈ າທຸກປີຂອງຄນົສະຫະລ ດອາເມລກິາທຸກຄນົມມີູນຄັ່ າສະເລັ່ ຍ
ປະມານ 1.000 ໂດລາ ແລະ ປະເທດຈນີມສີວັ່ ນແບັ່ ງເຄິັ່ ງໜ ັ່ ງຂອງຈ າ
ນວນເງນິດ ັ່ ງກັ່ າວ.18 19 

• ຂ ໄ້ດປ້ຽບແບບທຽບຖານຂອງການສົັ່ ງອອກດາ້ນການບ ລກິານຂອງອາ 
ເມລກິາ. ການຂາດດຸນການຄາ້ດາ້ນສນິຄາ້ ແມັ່ ນພຽງແຕັ່ ສັ່ ວນຫນ ັ່ ງ
ຂອງຮູບການການຄາ້ສອງຝັ່ າຍລະຫວັ່ າງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ 
ຈນີ. ເຫ ນໄດຢ້ັ່ າງຈະແຈງ້ວັ່ າໃນອາດດີສະຫະລ ດອາເມລກິາແມັ່ ນເກນີ
ດຸນທາງການຄາ້ດາ້ນບ ລກິານກ ບຈນີ ໃນປີ 1999, ຊ ັ່ ງໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງ
ຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ ແລະ ຢູັ່ ໃນຈ ງຫວະທີັ່ ໄວກວັ່ າການຂາດດຸນສນິຄາ້ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ
ຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2008 (ຮູບສະແດງ B3). ໃນປີ 2016, ຈນີກວມເອາົ 7% 
ຂອງການບ ລກິານທ ງໝດົທີັ່ ສົັ່ ງອອກໂດຍສະຫະລ ດອາເມລກິາ (ພຽງ
ແຕັ່  3% ຂອງການນ າເຂົາ້ບ ລກິານ) ແລະ ເປ ນຜູໃ້ຫບ້ ລກິານລາຍ
ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ເກນີດຸນ 15% (ຮູບສະແດງ 
B4). ອ ດຕາສັ່ ວນເກນີທີັ່ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຂະນະທີັ່ ຈນີຍ ງສບືຕ ັ່
ເປີດຕະຫ າດຂອງຕນົເພືັ່ ອການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ. 
ຍອ້ນການເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນເພິັ່ ງພາຊ ັ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ ລະຫວັ່ າງຈນີ ແລະ ສະ 
ຫະລ ດ, ລວມທ ງປະເທດອືັ່ ນໆໃນໂລກ, ສງົຄາມກາງເມອືງທີັ່ ເປ ນປ 
ລະປ ກ ແລະ ຍດືເຍືອ້ຍາວນານທາງການຄາ້ອາດເປ ນອ ນຕະລາຍຕ ັ່
ເສດຖະກດິໂລກ. ຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິໃດໜ ັ່ ງສະເພາະອາດເກດີ
ຂ ນ້ຜັ່ ານຫ າຍຊັ່ ອງທາງໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ:

 
 
 

• ການສູນເສຍຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ທາງທຸລະກດິ (ແລະ ການລງົທ ນ) ຍອ້ນ
ຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນໃນທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕເພີັ່ ມຂ ນ້; 

• ການຫ ຸດລງົຂອງຄວາມຕອ້ງການສ າລ ບການສົັ່ ງອອກທີັ່ ໃຊເ້ປ ນປ ດໄຈ
ການຜະລດິໂດຍກງົຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາ, ລວມທ ງການຂະຫຍາຍທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກຕະຫ າດສົັ່ ງອອກອືັ່ ນໆ; 
ແລະ/ຫ  ື

• ການຫ ຸດລງົຂອງຄວາມຕອ້ງການໂລກທີັ່ ເກດີຈາກຜນົກະທບົທະວຄູີນ
ຂອງການຫ ຸດລງົຂອງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍັ່ ໃນການຄາ້ສອງຝັ່ າຍ
ລະຫວັ່ າງສອງປະເທດເສດຖະກດິໃຫຍັ່ ກ ບປະເທດອືັ່ ນໆຂອງໂລກ, 
ໂດຍຜັ່ ານການເຊືັ່ ອມໂຍງການຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນລະຫວັ່ າງປະເທດ 
ແລະ ຜນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ຕະຫ າດການເງນິທົັ່ ວໂລກ. 

ຜນົກະທບົທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈະເປ ນສິັ່ ງສ າຄ ນສ າລ ບບ ນດາສະມາຊກິອາຊຽນ 
+3, ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າຄວາມສ າຄ ນຂອງການຄາ້ເພືັ່ ອການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ (ຮູບສະແດງ B5).  
ບ ັ່ ໜາ້ແປກໃຈທີັ່ ການນ າສະເຫນຄີວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນໄປສູັ່ ສະພາບສະທອ້ນ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໃນຕະຫ າດ. ການສະແດງອອກທີັ່ ອາດເກດີຂ ນ້ຈາກ
ໜ ັ່ ງໃນຄວາມສັ່ ຽງຫ  ກຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົ-ການປົກປ້ອງທາງການຄາ້ - ທີັ່
ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນການຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກຂອງ AMRO (ຮູບສະແດງ
1.25), ເຮ ດໃຫນ້ ກລງົທ ນເທຂາຍຮຸນ້ອອກ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ທາ້ຍເດອືນມ ງ 
ກອນ, ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບອາຊປີາຊຟິິກ ແລະ ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບສະຫະພາບເອ ີ
ຣບົ ຫ ຸດລງົປະມານ 5% (ຮູບສະແດງ B6). ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ບອກວັ່ າຕະຫ າດ
ຫ  ກຊ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາເອງໄດຫ້ ຸດລງົຫ າຍທີັ່ ສຸດໃນໄລຍະນີປ້ະມານ 
6%. 
ຄວາມເປ ນຫັ່ ວງທີັ່ ສ າຄ ນຂອງບ ນດາສະມາຊກິອາຊຽນ +3 ກ ັ່ ຄພືວກເຂາົ
ຈະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກສງົຄາມການຄາ້ລະຫວັ່ າງປະເທດຈນີ ແລະ ອາ 
ເມລກິາຢັ່ າງຫ ກີລຽ້ງບ ັ່ ໄດ.້ ການເຊືັ່ ອມໂຍງການຄາ້ລະຫວັ່ າງອາຊ ີແລະ  

ຮູບສະແດງ B3. ສັ່ ວນແບັ່ ງການຄາ້ດາ້ນບ ລກິານຂອງຈນີກ ບອາເມລີກິາ.                  ຮູບສະແດງ B4. ອ ດຕາການຫ ຸດລງົຂອງການເກນີດຸນການຄາ້ດາ້ນ  
                                                                                                  ບ ລກິານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, 2016 
 

 
 

     ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສ ານ ກງານສະຖຕິສິະຫະລ ດອາເມລກິາ                                                  ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສ ານ ກງານສະຖຕິສິະຫະລ ດອາເມລກິາ 
 

18ເປ ນຕວົຢັ່ າງຫນ ັ່ ງ, ກອງເຮອືບນິທົັ່ ວໂລກຄາດຄະເນວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນໄລຍະສອງທດົສະວ ດຕ ັ່ ໜາ້ຊ ັ່ ງເປ ນໂອກາດທີັ່ ສ າລ ບການຈະະເລນີເຕບີໂຕທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບຜູຜ້ະລດິເຮອືບນິຂອງອາ
ເມ ລກິາເຊ ັ່ ນ Boeing. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ອາລູມນິຽມປະມານ 80 % ຂອງເຮອືບນິການຄາ້ ແລະ ການປະກາດອ ດຕາພາສກີັ່ ຽວກ ບການນ າເຂົາ້ອາລູມນິຽມເຂົາ້ໄປໃນສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາຈະມຜີນົກະທບົທາງທຸລະກດິທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບບ ລສິ ດເຫ ົັ່ ານີ.້ ປະມານ 7 % ແລະ 15 % ຂອງການສົັ່ ງອອກໄປສະຫະລ ດອາເມລກິາຈາກປະເທດຈນີປະກອບມໂີທລະສ ບມຖື ື
ແລະ ຄອມພວິເຕີຕ້າມລ າດ ບ ແລະສັ່ ວນແບັ່ ງທີັ່ ສ າຄ ນຂອງການສົັ່ ງອອກເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນມາຈາກບ ລສິ ດຕັ່ າງປະເທດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ໄດປ້ະໂຫຍດຈາກຕົນ້ທ ນການຜະລດິ ແລະ ການ
ປະກອບສນິຄາ້ໃນລາຄາຕ ັ່ າຢູັ່ ໃນຈນີເພືັ່ ອຜະລດິສນິຄາ້ລາຄາຖກືກວັ່ າສ າລ ບຜູບ້ ລໂິພກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
19Peter Navarro ນ ກເສດຖະສາດ (2017, ມ ງກອນ) ໄດກ້າຍເປ ນໜ ັ່ ງໃນນ ກເສດຖະສາດທີັ່ ມອີ ານາດຫ າຍທີັ່ ສຸດໃນໂລກ. 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 

ຮູບສະແດງ B5. ເຄອືຂັ່ າຍການຄາ້ໂລກ, ໃນເດອືນທ ນວາ 2017 

 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານ IMF, DOTS, IFS ແລະ  AMRO. 
 
ໝາຍເຫດ: ຮູບສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິການພວົພ ນການຄາ້ລະຫວັ່ າງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຈນີ ແລະ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ອືັ່ ນໆ ແລະ ກ ບບ ນດາປະເທດອືັ່ ນໆ (ໃນດາ້ນການສົັ່ ງອອກຂອງ
ປະເທດເປ ນອ ດຕາສັ່ ວນຂອງ GDP). ຂະໜາດ ແລະ ສຂີອງຈດຸ ແລະ ຂອບ ສະແດງເຖງິ "ຄວາມເປ ນກາງ" ຂອງບ ນດາປະເທດເຫ ົັ່ ານີໃ້ນເຄອືຂັ່ າຍການຄາ້ໂລກ. ທດິທາງຂອງແຕັ່ ລະລູກສອນ        
ໝາຍເຖງິການສົັ່ ງອອກຈາກປະເທດໜ ັ່ ງໄປອກີ. 
 

ຮູບສະແດງ B6. ຕະຫ າດໂລກ: ໃນເສ ນ້ສະແດງ (ດ ດຊະນ:ີ 22 ມ ງກອນ 2018 = 100) 
 

 
 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg, MSCI, ຂັ່ າວການເງນິຕັ່ າງໆ ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານ AMRO. 
25 



 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
ຕະຫ າດສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ມຄີວາມສ າຄ ນໃນຂງົເຂດນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນເຖງິ
ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍທີັ່ ບ ັ່ ແນັ່ ນອນຕ ັ່ ກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິ. ສ າລ ບບ ນດາປະ 
ເທດທີັ່ ໄດຮ້ ບກະທບົ, ຄາດຄະເນຂະໜາດການສູນເສຍທີັ່ ແທຈ້ງິຂອງການ
ຄາ້ຈນີກ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມ ນແມັ່ ນສ າຄ ນ. 
ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີໄປສະຫະລ ດອາເມລກິາກວມອ ດຕາ
ສັ່ ວນຂັ່ ອນຂາ້ງໜອ້ຍຂອງ GDP ແລະ ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນສ າລ ບສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາ, ຂະໜາດຂອງ "ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫ  ກຊ ບຄ າ້ປະກ ນ" ອາດ
ຈະມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ບ ນດາປະເທດນອ້ຍ ອືັ່ ນໆ ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບການເຕບີ
ໂຕ (ຕາຕະລາງ B1). 
 

ພວກເຮາົໄດນ້ າໃຊແ້ບບຈ າລອງ Global Vector Autoregressive 
(GVAR), ທີັ່ ພ ດທະນາມາກັ່ ອນໃນ AMRO (2017) ເພືັ່ ອປະເມນີຜນົ
ກະທບົຈາກການຂະຫຍາຍ ແລະ ຜນົຕອບກ ບໃນເວລາທີັ່ ມເີກດີການສະ 
ເທອືນໄປຫາການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລກິາເພືັ່ ອໃຫ ້
ເປ ນຮູບປະທ າ. ສ າລ ບບດົຝ ກຫ ດນີ,້ ພວກເຮາົໄດເ້ນ ນ້ໃສັ່  ສມົມຸດຖານ
ການກະທ າຂອງເສດຖະກດິສອງປະເທດທີັ່ ສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກ
ສນິຄາ້ໃນແຕັ່ ລະປະເທດຫ ຸດລງົ ແລະ ຜນົກະທບົທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໃນໄລຍະ 
12 ຫາ 36 ເດອືນຕ ັ່ ໄປ:  
 ການຫ ຸດລງົຂອງການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີໄປຍ ງສະຫະລ ດອາເມລກິາ

ໄດຫ້ ຸດລງົເຖງິ 100 ຕືໂ້ດລາ ໂດຍອງີຕາມການລາຍງານຂອງລ ດ 
ຖະບານຂອງທັ່ ານ ທ  າ (Trump) ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າຄວາມຕອ້ງການ
ໃນການຫ ຸດການຂາດດຸນການຄາ້ສອງຝັ່ າຍຂອງສະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາກ ບຈນີລງົຈ ານວນ 100 ຕືໂ້ດລາ (ຕວົຢັ່ າງ: ທຽບເທົັ່ າກ ບໄຕ
ມາດຂອງການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີກ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຫ  ືຫ າຍ
ກວັ່ າ 4 % ຂອງການສົັ່ ງອອກທ ງໝດົຂອງຈນີ). 

 ການຫ ຸດລງົຂອງສ ດສັ່ ວນການສົັ່ ງອອກການສົັ່ ງອອກຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາປະມານ 30 ຕືໂ້ດລາ (ຕວົຢັ່ າງ: ສ ດສວັ່ ນການສົັ່ ງອອກ
ຂອງອາເມລກິາໄປຈນີຫ ຸດລງົປະມານ 2% ຂອງການສົັ່ ງອອກທ ງ
ໝດົຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ) ຈາກມາດຕະການຕອບໂຕຂ້ອງ
ຈນີ. 

 

ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ຂອງພວກເຮາົສະແດງໃຫເ້ຫ ນບດົຮຽນຈາກປະຫວ ດ 
ສາດວັ່ າບ ັ່ ມຜູີຊ້ະນະໃນສງົຄາມການຄາ້.21 ຫ າຍຫວົຂ ທ້ີັ່ ສ າຄ ນທີັ່ ເກດີຂ ນ້
ຈາກຜນົດ ັ່ ງກັ່ າວ (ຕາຕະລາງ B1), ມຄີ:ື 

 

 ທ ງສອງປະເທດຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລກິາຈະໄດຮ້ ບຜນົກະ 
ທບົທາງລບົ. ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນທ າອດິຂອງການຄາດຄະເນຜນົ
ກະທບົຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍຈະຄາ້ຍຄກື ນສ າລ ບທ ງຈນີ 
ແລະ ອາເມລກິາ, ຍອ້ນວັ່ າພວກເຂາົຈະສູນເສຍອ ດຕາການເຕບີໂຕ
ປະມານ 0,2 %, ຊ ັ່ ງມຜີນົກະທບົຂອ້ນຂາ້ງຫ າຍສ າລ ບປະເທດສະ 
ຫະລ ດອາເມລກິາ. ຜນົກະທບົອາດຈະຍາວນານສ າລ ບປະເທດ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຊ ັ່ ງອາດຈະເຫ ນວັ່ າການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະ 
ກດິຫ ຸດລງົອກີ 0,2 % ໃນໄລຍະເວລາ 36 ເດອືນ. ໃນຂະນະທີັ່ ຜນົ
                                                                   

 
ໄດຮ້ ບດ ັ່ ງກັ່ າວອາດຈະມລີ ກສະນະກງົກ ນຂາ້ມກ ບເນືັ່ ອງຈາກການຫ ຸດ
ລງົຂອງການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີເປ ນຈ ານວນຫ າຍ. ເສດຖະກດິຂອງອາ 
ເມລກິາແມັ່ ນມກີານເປີດກວາ້ງ ແລະ ມແີນວໂນມ້ທີັ່ ຈະໄດຮ້ ບຜນົກະ 
ທບົຫ າຍຂ ນ້ຈາກຜນົກະທບົທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການເງນິຂອງປະ 
ເທດຄູັ່ ຄາ້ອືັ່ ນໆ. ນອກຈາກນ ນ້, ຈນີໄດປ້ະສບົຜນົສ າເລ ດໃນການນ າ
ໃຊສ້ະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ (ຍອ້ນຊັ່ ອງຫວັ່ າງນະໂຍບາຍ
ທີັ່ ສ າຄ ນ) ເພືັ່ ອຫ ຸດຜັ່ ອນຜນົກະທບົ. 

 ໂລກາພວິ ດຈະຊັ່ ວຍຮ ບປະກ ນການຂະຫຍາຍຕວົຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ສົັ່ ງ
ຜນົຕ ັ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດອືັ່ ນໆ. ຜນົຂອງຕກົໃຈຕ ັ່ ຄວາມຕອ້ງ 
ການຈາກທ ງສອງປະເທດຍ ກໃຫຍັ່ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິຈະເພີັ່ ມຂ ນ້
ໃນທົັ່ ວໂລກ. ສ າລ ບສະມາຊກິຂອງອາຊຽນ+3, ການຫ ຸດລງົຂອງການ
ສົັ່ ງອອກຂອງຈນີ ຈະມອີດິທພິນົຕ ັ່ ການເຕບີໂຕຂະໜາດໃຫຍັ່ ກວັ່ າ
ເມືັ່ ອທຽບໃສັ່ ກ ບການສົັ່ ງອອກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ-ແນວໂນມ້
ທີັ່ ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົໃນທົັ່ ວພາກພືນ້ຍກົເວ ນ້ເສດຖະກດິທີັ່ ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນຕະຫ າດສົັ່ ງອອກ. ຜນົກະທບົຕ ັ່ ບ ນດາສະມາຊກິ
ຈາກການຄາດຄະເນວັ່ າຈະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຄ ງ້ໜ ັ່ ງຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກ
ຂອງຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ຊ ັ່ ງອາດຈະແມັ່ ນຂ ນ້ກັ່ ອນ ຫ  ື
ຫ  ງ ແລະ ສົັ່ ງຜນົກະທບົຈະສິນ້ສຸດລງົໃນປີທສີາມສ າລ ບຫ າຍໆປະ 
ເທດ. ສ າລ ບບ ນດາກຸັ່ ມເສດຖະກດິທີັ່ ຈະເລນີໃນບ ນດາປະເທດອາ 
ຊຽນ+3, ຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈະຢູັ່ ໃນລະຫວັ່ າງ -0,2 ຫາ -0,8% 
ຂອງການເຕບີໂຕ. ສ າລ ບເສດຖະກດິຂອງຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ , ພວກ
ເຮາົຄາດຄະເນຜນົກະທບົໃນລະຫວັ່ າງ0 ຫາ -0,5% ໃນໄລຍະ 12 
ເດອືນທ າອດິ.22  
 
 

ເຫ ນໄດຢ້ັ່ າງຈະແຈງ້ວັ່ າຄວາມເສຍຫາຍຕ ັ່ ການເຕບີໂຕຂອງໂລກຈະຍິັ່ ງ
ຫ າຍຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າວັ່ າສງົຄາມການຄາ້ລະຫວັ່ າງຈນີ ແລະ ສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາອກີຍ ງຄງົດ າເນນີຕ ັ່ ໄປ ແລະ ສບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ມ ນຈະກ ັ່ ຮາ້ຍແຮງ
ກວັ່ າເກົັ່ າຖາ້ປະເທດ ຫ  ື ພາກພືນ້ອືັ່ ນໆຖກືບ ງຄ ບໃຫເ້ຂົາ້ສູັ່ ລະບບົ. ສງົ 
ຄາມການຄາ້ທີັ່ ໂດດເດ ັ່ ນທີັ່ ສຸດຂອງສະຕະວ ດທ ີ 20 ທີັ່ ເກດີຈາກການ
ອອກກດົໝາຍພາສ ີ (Smoot-Hawley Tariff Act) ໃນປີ 1930 
ເຮ ດໃຫເ້ຫ ນໄດຢ້ັ່ າງຈະແຈງ້ວັ່ າມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຍາວນານຂອງ
ເສດຖະກດິທີັ່ ຕກົຕ ັ່ າຄ ງ້ໃຫັ່ ຍ ຊ ັ່ ງຍ ງຄງົມເີຄືັ່ ອງໝາຍທີັ່ ບ ັ່ ສາມາດລ ບລາ້ງ
ຄວາມຄດິທາງດາ້ນການເມອືງຂອງບ ນດາປະເທດຕາເວ ນຕກົໄດເ້ຮ ດໃຫ ້
ການສາ້ງຕ ງ້ GATT / WTO ແລະ ລະບບົການຄາ້ແບບຫ າຍຝັ່ າຍທີັ່ ມີ
ນະໂຍບາຍສະໜ ບສະໜນູການຄາ້ສາກນົສ າລ ບ 70 ປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ເນືັ່ ອງ
ຈາກວັ່ າໂລກາພວິ ດໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ກີານເຊືັ່ ອມໂຍງການຄາ້ ແລະ ການເງນິ
ລະຫວັ່ າງປະເທດຫ າຍຂ ນ້ໃນໄລຍະປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ທຸກໆຜນົກະທບົຈາກ
ສງົຄາມການຄາ້ຂະຫນາດໃຫຍັ່ ໃນປ ດຈບຸ ນແນັ່ ນອນຈະຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງໃນແງັ່ຂອງລວງເລກີ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ດ ັ່ ງນ ນ້, ເພືັ່ ອຜນົ
ປະໂຫຍດຮັ່ ວມກ ນທົັ່ ວໂລກ, ຂ ຂ້  ດແຍັ່ ງດາ້ນການຄາ້ຄວນໄດຮ້ ບການແກ ້
ໄຂໂດຍຜັ່ ານລະບບົຫ າຍຝັ່ າຍທີັ່ ຖກືສາ້ງຂ ນ້ແທນທີັ່ ຈະດ າເນນີການປະຕ ິ
ບ ດການຝັ່ າຍດຽວ.

 
_______ 
20 ແບບຈ າລອງໄດຄ້ ານງືເຖີງການຂະຫຍາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກຄວາມຄດິເຫ ນ; ຂ ກ້ ານດົຂອງມ ນປະກອບມປີ ດໄຈເສດຖະກດິເຊ ັ່ ນ: ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າ (ເປ ນຕວົແທນຂອງ GDP ທີັ່ ແທຈ້ງິ), ລາຄາຜູ ້
ບ ລໂິພກ, ການຄາ້ (ການສົັ່ ງອອກແລະນ າເຂົາ້ໃນສະກຸນເງນິທອ້ງຖິັ່ ນ), ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນທີັ່ ມປີະສດິທພິາບຊືັ່  (NEER) ແລະ ອ ດຕາດອກເບຍ້, ຕວົປັ່ ຽນແປງເຊ ັ່ ນ: ລາຄານ າ້ມ ນ ແລະ ລາຄາອາຫານ (ເບິັ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
A ຂອງ AMRO (2017) ສ າລ ບລາຍລະອຽດ). ຕວົຢັ່ າງທີັ່ ນ າໃຊເ້ພືັ່ ອປະຕບິ ດການຄາດຄະເນປະກອບມ ີ33 ປະເທດ, ລວມທ ງອາຊຽນ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນປະຈ າເດອືນຈາກປີ 2001. 
21 Bouet, A. & Laborde, D. (2017). ສງົຄາມການຄາ້ລະຫວັ່ າງສະຫະລ ດອາເມລກິາກ ບບ ນດາປະເທດທີັ່ ເກດີໃໝັ່ ໃນສະຕະວ ດ 21: ເຮ ດໃຫສ້ະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ຄູັ່ ຮັ່ ວມງານຂອງຕນົສູນເສຍອກີ. 
IFPRI Discussion Paper 01669, ສະຖາບ ນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍອາຫານສາກນົ, ວ ຊງິຕ ນ, DC. 
22 ຕວົຊີວ້ ດຂອງພະນ ກງານ ECB ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າການຈ ດຕ ງ້ອ ດຕາພາສອີາດຈະເຮ ດໃຫກ້ານຄາ້ໃນສນິຄາ້ໂລກຫ ຸດລງົເຖິງ 3% ໃນ 12 ເດອືນທ າອດິແລະການເຕບີໂຕຂອງໂລກເຖິງ 1% (Coeure, B. (2018). 
ເສດຖະກດິແລະການເງນິ. ກອງປະຊຸມ, ສະບ ບທ ີ29, Villa d'Este, Cernobbio, 6-7 ເມສາ).                 
                
26 



ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 
 

27



 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 

 
 

Box C. 
 

ໄພພບິ ດທ າມະຊາດ ແລະ ການປັ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3: ຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງ 
 
ການປັ່ ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງຂອງໂລກໂດຍມເີຫດ 
ການເກດີຂ ນ້ ແລະ ຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງໄພພບິ ດທາງທ າມະຊາດທີັ່ ເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ສູງ, ຊ ັ່ ງກ ັ່ ໃຫເ້ກດີໄພພບິ ດທີັ່ ບ ັ່ ຄາດຄດິທີັ່ ຮາ້ຍແຮງຕ ັ່ ເສດຖະກດິ. ໃນ
ພາກນີຈ້ະທບົທວນຜນົກະທບົຂອງໄພພບິ ດທ າມະຊາດໃນພາກພືນ້ອາ 
ຊຽນ+3 ລວມທ ງການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຖານະທາງ
ການເງນິ  ແລະ ຄວາມສ າຄ ນໃນການສາ້ງສິັ່ ງປົກປ້ອງເສດຖະກດິໃຫ ້
ພຽງພ ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິເຫ ົັ່ ານີ.້ 
 

ໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, ໄພນ າ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ພະຍຸ ແລະ ແຜັ່ ນ 
ດນິໄຫວ ແມັ່ ນປະເພດໄພທ າມະຊາດທີັ່ ພບົເລືອ້ຍທີັ່ ສຸດ (ຮູບສະແດງ 
C1) ຍອ້ນວັ່ າໄພນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ພະຍຸ ແມັ່ ນມປີະມານ 74% ຂອງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ ງໝດົໃນໄລຍະໜ ັ່ ງທດົສະຕະວ ດ
ທີັ່ ຜັ່ ານມາ (ຮູບສະແດງ C2). ອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງອງົການ 
UNESCAP, ໄພພບິ ດທ າມະຊາດໄດສ້ົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິເພີັ່ ມ

 
ຂ ນ້ຫ າຍກວັ່ າ 1 ພ ນຕືໂ້ດລາໃນຂງົເຂດອາຊຽນ +3 ໃນໄລຍະປີ 1990- 
2016, ຫ  ືສະເລັ່ ຍປະມານ 0.4% ຕ ັ່ ປີ (37.5 ຕືໂ້ດລາ) ຂອງ GDP 
ຂອງພາກພືນ້. 
 

ໃນຂະນະທີັ່ ໄພພບິ ດທາງທ າມະຊາດອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ
ຮາ້ຍແຮງຕ ັ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດທີັ່ ມກີະສກິ າເປ ນພືນ້ຖານ ແລະ ມີ
ລາຍໄດຕ້ ັ່ າຢູັ່ ໃນພາກພືນ້, ບ ັ່ ມປີະເທດໃດສາມາດປອ້ງກ ນຜນົກະທບົຈາກ
ໄພພບິ ດເຫ ົັ່ ານີ.້ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ, ຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນ
ເສດຖະກດິຈາກໄພພບິ ດທ າມະຊາດພຽງຢັ່ າງດຽວກ ັ່ ເກນີ 10% ຂອງ 
GDP ໃນປີທີັ່ ມເີຫດການເກດີຂ ນ້. ໃນກ ລະນທີີັ່ ເກດີຢູັ່ ປະເທດໄທແມັ່ ນ
ມຄີວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນປີ 2011 ຊ ັ່ ງເປ ນນ າ້ຖວ້ມທີັ່ ຮາ້ຍ
ແຮງທີັ່ ສຸດໃນປະຫວ ດສາດ ຊ ັ່ ງຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 
12,6% ຂອງ GDP (ຮູບສະແດງ C3). ໃນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ແຜັ່ ນດນິ
ໄຫວທີັ່ ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດໃນພາກຕະວ ນອອກ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກສ ນາມໃິນປີ  
 

ຮູບສະແດງ C1. ເຫດການໄພພບິ ດທີັ່ ສ າຄ ນໃນເຂດພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 (1990-2015) 
 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫ ຊມົດາວຂອງໂລກ, EM-DAT, ຂ ມູ້ນຕວົຈງິ ແລະ ລາຍລະອຽດ, ມູນນທິອິາຊ,ີ UNOCHA, ເວ ບໄຊທ ໌Relief, ຫ ຊມົດາວຂອງ Hong Kong, Telegraph, Reuters 
ແລະ ຍຸດທະສາດສາກນົສ າລ ບການຫ ຸດຜັ່ ອນໄພພບິ ດ 

      ຮູບສະແດງ C2. ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍລວມໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3,     
      ໂດຍປະເພດໄພພບິ ດ (%) ໃນລະຫວັ່ າງປີ 1990-2016 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ESCAP 

 

 
2011 ໄດເ້ຮ ດໃຫກ້ານສູນເສຍທາງເສດຖະກດິປະມານ 3,4% ຂອງ 
GDP, ໃນຂະນະດຽວກ ນໃນປະເທດຈນີ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ແຜັ່ ນດນິໄຫວເສສວນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີັ່ ບ ັ່ ດແີມັ່ ນປະມານ 2,4% 
ຂອງ GDP ໃນປີທີັ່ ເກດີເຫດຂ ນ້ ເຮ ດໃຈຈນີກາຍເປ ນປະເທດທີັ່ ໄດຮ້ ບ
ຜນົກະ ທບົຫ າຍທີັ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ໃນແງັ່ຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນເສດຖະກດິ
ໃນປີ 2008. 
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ຮູບສະແດງ C3. ຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນເສດຖະກດິທ ງໝດົ (ໃນປີທີັ່ ເກດີໄພພບິ ດ, ເສດຖະກດິທີັ່ ຖກືເລອືກ) ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນ 

 

 
ໝາຍເຫດ: ຕວົເລກນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິເປ ນສັ່ ວນຮອ້ຍຂອງ GDP ສ າລ ບ 5 ເຫດການໄພພບິ ດໃນແຕັ່ ລະປະເທດ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ESCAP, ທະນາຄານໂລກ, ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານຂອງ AMRO. 
 

ຮູບສະແດງ C4. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ປີທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ ແລະ ຂະແໜງການຕັ່ າງໆ) 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊ,ີ ທະນາຄານໂລກ, Wall Street Journal; ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນຈາກ IMF IFS 
 

ຊັ່ ອງທາງສົັ່ ງຜນົກະທບົຂອງໄພພບິ ດທ າມະຊາດສູັ່ ລະບບົເສດຖະກດິທີັ່  
ແທຈ້ງິເກດີຂ ນ້ໄດທ້ ນທ ີ ແລະ ເກດີຂ ນ້ໂດຍກງົຈາກການເສຍຫາຍຕ ັ່ ການ
ກະສກິ າ, ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າ, ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ທີັ່ ພ ກອາໄສ. 
ຜນົກະທບົດ ັ່ ງກັ່ າວເກດີຂ ນ້ໃນທົັ່ ວຂະແໜງກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການບ ລກິານ (ຮູບສະແດງ C4) ຊ ັ່ ງຈະເຮ ດໃຫດຸ້ນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕິ
ຫ ຸດລງົໂດຍການຫ ຸດການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ລາຍຮ ບຈາກການທັ່ ອງ 
ທັ່ ຽວ. ເສດຖະກດິທີັ່ ມຂີະແໜງກະສກິ າຂະໜາດໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຈະມຜີນົກະ 
ທບົທ ນທຕີ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົ. ເຊ ັ່ ນໃນປະເທດກ າປູເຈຍ, ຂະແໜງກະສິ
ກ າປະກອບສັ່ ວນປະມານ 35% ຂອງ GDP ໃນປີ 2011, ການຜະລດິ
ກະສກິ າຫ ຸດລງົໃນປີ 2011 ເນືັ່ ອງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມ (ຮູບສະແດງ C5). 
ໃນປີ 2015, ໄພແຫງ້ແລງ້ທີັ່ ເກດີຈາກ El Niño ໄດເ້ຮ ດໃຫກ້ານຜະລດິ
ກະສກິ າຂອງປະເທດກ າປູເຈຍຫ ຸດລງົ 0,2%, ຈາກ 10 ປີສະເລັ່ ຍ 5,1% 
ໃນໄລຍະແຕັ່ ປີ 2005-2014. ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບພາຍຸໃຕຝຸ້ັ່ ນໄຮຍານ ໃນ
ປີ 2013 ເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຢັ່ າງໜ ກຕ ັ່ ຂະແໜງກະສກິ າໃນ
ປະເທດຟີລບິປິນ, ຊ ັ່ ງກ ັ່ ໃຫເ້ກດີການເສຍຫາຍປະມານ 225 ລາ້ນໂດລາ 
ແລະ ການສູນເສຍຊວີດິຂອງມະນຸດຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. 
 

 
ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກດິ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ຄວາມສາມາດຂອງ
ອຸດສາຫະກ າ ອາດເປ ນໄປໄດໃ້ນວງົກວາ້ງ ແລະ ຍາວນານ. ໄພນ າ້ຖວ້ມ
ໃນປະເທດໄທໃນປີ 2011 ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃນອຸດສາຫະກ າການ
ຜະລດິ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຜະລດິ (33 ຕືໂ້ດລາ) ຊ ັ່ ງ

ກວມເອາົຈ ານວນຫ າຍ (70%) ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີັ່ ຄາດໄວທ້ ງໝດົ (ຮູບ
ສະແດງ C6).23 ໃນຂະແໜງການບ ລກິານຂອງໄທ, ການສູນເສຍໃນຂະແໜງ 
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢັ່ າງດຽວແມັ່ ນປະມານ 3 ຕືໂ້ດລາ ທີັ່ ມຄີວາມເສຍຫາຍໃນການ
ຂນົສົັ່ ງ, ທີັ່ ພ ກອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ ອງດືັ່ ມ, ການຊືເ້ຄືັ່ ອງ ແລະ ການບ ນ 
ເທງີ. 
 

ໃນດາ້ນງບົປະມານຜນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ງບົປະມານແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນເນືັ່ ອງ
ຈາກການໃຊຈ້ັ່ າຍງບົປະມານທີັ່ ບ ັ່ ມແີຜນສ າລ ບການບ ນເທາົໄພພບິ ດ ແລະ 
ການຟືນ້ຟູ ໃນເວລາທີັ່ ການເກ ບລາຍໄດອ້າດຈະຫ ຸດລງົຍອ້ນໄພພບິ ດ. ຕວົຢັ່ າງ
ໃນປະເທດໄທ, ລ ດຖະບານຕອ້ງຈ ດສ ນງບົປະມານປະມານ 13 ຕືໂ້ດລາ ຫ  ື
3.5% ຂອງ GDP ສ າລ ບການກ ັ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງນ າ້ (ຮູບສະແດງ C7) ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລາຍໄດງ້ບົ 
ປະມານໄດຫ້ ຸດລງົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນປີ 2011 (ຮູບສະ ແດງທ ີ C8) ເຮ ດ
ໃຫກ້ານຂາດດຸນງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 2.5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2011 
ຈາກ 0,7% ຂອງ GDP ໃນປີ 2010. 
 

ໃນແງັ່ຂອງການຕອບໂຕທ້າງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ເສດຖະກດິຄວນສາ້ງຄວາມຍນື
ຍງົໃນໄລຍະຍາວໂດຍການລງົທ ນໃນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງທີັ່ ມກີານປ້ອງກ ນສະ 
ພາບອາກາດ, ສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການ
ເຊືັ່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນພາກພືນ້ ເພືັ່ ອເພີັ່ ມທະວຄີວາມຍນືຍງົຂອງພາກພືນ້ອາ  
ຊຽນ +3. ໃນປະເທດທີັ່ ເສດຖະກດິຂ ນ້ກ ບຂະແໜງກະສກິ າ, ລ ດຖະບານ
ຄວນລງົທ ນໃນໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານທີັ່ ມກີານປ້ອງກ ນສະພາບອາກາດ ເພືັ່ ອຫ ຸດ 
ຜັ່ ອນຜນົກະທບົຂອງໄພພບິ ດທ າມະຊາດ ແລະ ນ າໃຊຍຸ້ດທະສາດຂອງການ
ຫ າກຫ າຍທາງເສດຖະກດິຕ ັ່ ອຸດສາຫະກ າ  
 

23 ທະນາຄານໂລກ (2012). ນ າ້ຖວ້ມໄທປີ 2011: ການປະເມນີຢັ່ າງໄວວາເພືັ່ ອການວາງແຜນສ າລ ບການຟືນ້ຟູ ແລະ ການກ ັ່ ສາ້ງຄນື. 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 

ແລະ ການບ ລກິານ. ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນການພ ດທະນາທາງພູມ
ສາດໂດຍກຸັ່ ມອຸດສາຫະກ າຢູັ່ ໃນສະຖານທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນພາຍໃນປະເທດ
ດຽວກ ນກ ັ່ ສາມາດແຍກ ແລະ ຫ ຸດຜັ່ ອນຜນົກະທບົຂອງໄພພບິ ດໄດ.້ ສະ
ນ ້ນ້, ເພີັ່ ມການເຊືັ່ ອມໂຍງກ ບພາກພືນ້ອາຊຽນໂດຍສະເພາະແມັ່ ນເຊືັ່ ອມຕ ັ່
ໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານລະຫວັ່ າງບ ນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ສາມາດເພີັ່ ມຄວາມ
ສາມາດຮ ບມກື ບຜນົກະທບົຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ໂດຍລວມໃນການ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະຫຍາຍການຜະລດິໃນຫ າຍຂງົເຂດຊ ັ່ ງ
ສະຖານທີັ່ ໜ ັ່ ງສ ບຕ ັ່ ຜະລດິໃນຄະນະທີັ່ ສະຖານທີັ່ ອືັ່ ນອາດຈະໄດຮ້ ບຜນົ
ກະທບົຊົັ່ ວຄາວຈາກເຫດການປັ່ ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. 
ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ບ ນດາປະເທດຄວນຈະມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນການຄຸມ້
ຄອງໄພພບິ ດໂດຍການຈ ດສ ນງບົປະມານທີັ່ ຈ າເປ ນເພືັ່ ອຍກົລະດ ບຄຸນນະ 
ພາບໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານ ໃນຄະນະດຽວກ ນກ ັ່ ຍ ງຮ ກສາງບົປະມານສ າລ ບ
ການໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການສາ້ງເຄືັ່ ອຄັ່ າຍຄວາມປອດໄພທາງສ ງຄມົ ແລະ ການ 

ຮູບສະແດງ C5. ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງ 
ກະສກິ າ (ປີ ແລະ ບ ນດາປະເທດ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 

 
 

ໝາຍເຫດ: ຮູບສະແດງວງົມນົແມັ່ ນສັ່ ວນແບັ່ ງສະເລັ່ ຍຂອງຂະແຫນງກະສກິ າຂອງ GDP. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ທະນາຄານໂລກ 

 
 

ຟືນ້ຟູຫ  ງເກດີເຫດການປັ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດທີັ່ ຮຸນແຮງເພີັ່ ມຂ ນ້. ສິັ່ ງ
ປ້ອງກ ນຖກືສາ້ງຂ ນ້ລະຫວັ່ າງຮອບວຽນການຟືນ້ໂຕທີັ່ ສາມາດນ າໃຊເ້ພືັ່ ອ
ປ ບປຸງຄຸນນະພາບພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ເພືັ່ ອຫ ຸດຜັ່ ອນຜນົກະທບົຂອງໄພພ ິ
ບ ດທ າມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານໃຊຈ້ັ່ າຍທີັ່ ບ ັ່ ຄາດຄດິຕ ັ່ ເຫດການປັ່ ຽນແປງ
ດນິຟາ້ອາກາດ. 
ໃນຍຸດທະສາດອຸດສາຫະກ າ, ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິັ່ ງແວດລອ້ມຄວນເປ ນ
ເງ ືັ່ອນໄຂທີັ່ ສ າຄ ນ ແລະ ອາດຈະຕອ້ງມກີານຮັ່ ວມມຂືາ້ມປະເທດໃນລະ 
ດ ບພາກພືນ້. ເພືັ່ ອຮ ບປະກ ນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິທີັ່ ຍນືຍງົ, ພາກ
ພືນ້ຄວນຈະສາ້ງຄວາມສມົດຸນລະຫວັ່ າງການເຕບີໂຕ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ
ດາ້ນສິັ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະການລງົທ ນໃນການພ ດທະນາແບບຍນື
ຍງົຄວບຄູັ່ ກ ນກ ບຍຸດທະສາດການຫ ຸດການປັ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນນະ 
ໂຍບາຍພ ດທະນາແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ໃນການຮັ່ ວມໃນລະດ ບພາກພືນ້. 
 

ຮູບສະແດງ C6. ການເຕບີໂຕ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກ າ (ປີ ແລະ ບ ນດາປະເທດ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 

 
 
ໝາຍເຫດ: ຮູບສະແດງວງົມນົແມັ່ ນສັ່ ວນແບັ່ ງສະເລັ່ ຍຂອງຂະແຫນງອຸດສະຫະກ າຂອງ GDP. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ທະນາຄານໂລກ 

 

       ຮູບສະແດງ C7. ງບົປະມານແຫັ່ ງຊາດສ າລ ບການຟືນ້ຟູຫ  ງໄພພບິ ດ 
 
 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CNN, Reuters, ທະນາຄານໂລກ, ສູນອາຊຽນ - ຈນີ, The Guardian 
Reliefweb 

 
 

ຮູບສະແດງ C8. ການເຕບີໂຕຂອງການເກ ບລາຍຮ ບລາຍຮ ບພາຍໃນ
(ບ ນດາປະເທດ ແລະ ປີ ທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ) 
  

 

 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ

 
24 ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນສ າລ ບອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕ,້ ການສູນເສຍດາ້ນເສດຖະກດິທີັ່ ອາດຈະປັ່ ຽນແປງສະພາບອາກາດອາດເຮ ດໃຫ ້GDP ຂອງຕນົຫ ຸດລງົເຖງິ 11% ໃນປີ 2100 
ຖາ້ບ ັ່ ມກີານປະຕບິ ດເພືັ່ ອແກໄ້ຂບ ນຫາການປັ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ເບິັ່ ງ Raitzer, D. A. , Bosello, F. , Tavoni, M. , Orecchia, C. , Marangoni, G. , & 
Samson, J. N. G. (2015). ສະເຖຍລະພາບອາກາດໃນອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕ ້ແລະ ເສດຖະກດິຂອງທົັ່ ວໂລກ. ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊ.ີ                                 
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2 ທັ່ າອັ່ ຽງ ແລະ ການປະເມນີເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ 
 
 

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິພາກພືນ້ຍ ງແຂງແຮງ, ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິ
ການຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ ໄດ ້
ຮ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນນະໂຍບາຍເສດ 
ຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ການກະຕຸນ້ຫ າຍຂ ນ້ຈາກການຟືນ້ໂຕຂອງເສດ 
ຖະກດິໂລກ. ສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິໃນພາກພືນ້ສວັ່ ນຫ າຍ
ຍ ງຄງົເປ ນທີັ່ ໜາ້ພ ໃຈໃນທັ່ າມກາງການຢືດຍຸັ່ ນຂອງກະແສເງນິທ ນໂດຍ
ສະເພາະແມັ່ ນໜິສ້ນິໃນຕະຫ າດທ ນ. ທັ່ າອັ່ ຽງໃນທາງບວກຄາດວັ່ າຈະ
ສບືຕ ັ່ ໃນໄລຍະສ ນ້, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການປົກປ້ອງທາງການຄາ້ 
ແລະເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເຂ ມ້ງວດໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. 
 

22. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໃນເພີັ່ ມຂ ນ້ໂລກໂດຍເງ ືັ່ອນໄຂທີັ່

ເອືອ້ອ ານວຍ, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ໄດຮ້ ບ
ຄວາມຍນືຍງົທີັ່ ສະໜ ບສູນໂດຍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ ຢືດຍຸັ່ ນ
ໂດຍການຂະຫຍາຍຕວົຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກແລະ ການ
ສົັ່ ງອອກທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນດາ້ນຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດ, ການ
ບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະຊນົຍ ງມຄີວາມສະເຖຍລະພາບ ໂດຍການປ ບປຸງ
ຕະຫ າດແຮງງານ, ລາຍຮ ບຂອງຜູສ້ົັ່ ງອອກສນິຄາ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຂອງລາຄາສນິຄາ້ແລະການຫ ຸດຜັ່ ອນໜີຂ້ອງຄວົເຮອືນໃນບາງປະເທດ. 

 
ກັ່ ຽວກ ບການລງົທ ນ, ທັ່ າອັ່ ຽງຍ ງຄງົເປ ນສິັ່ ງທີັ່ ດຍີອ້ນການປະຕບິ ດໂຄງການ
ພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງຂອງລ ດໃນບາງປະເທດໃນພາກພືນ້. ການລງົທ ນ
ຂອງພາກເອກະຊນົຄາດວັ່ າຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຟືນ້ຕວົຂອງການສົັ່ ງອອກ 
ຊ ັ່ ງສົັ່ ງຜນົເຮ ດໃຫສ້າມາດນ າໃຊຄ້ວາມສາມາດເຂົາ້ໃນຂະແໜງການຜະລດິຫ າຍ
ຂ ນ້ທີັ່ ຈະສົັ່ ງຜນົເຮ ດໃຫມ້ກີານຊຸກຍູຫ້ າຍຂ ນ້ຕ ັ່ ການໃຊຈ້ັ່ າຍເງນິທ ນ. 
 

23. ຍອ້ນຄວາມເຂ ມ້ແຂງຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ທັ່ າອັ່ ຽງການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສົັ່ ງອອກໃນໄລຍະສ ນ້, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບປະມານ 5% ໃນປີ 2018-
19, ໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້ງົທີັ່ , ປະມານ 2% (ຕາຕະລາງ 2.1) ເສດຖະ 
ກດິໃນພາກພືນ້ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນວງົຈອນເສດຖະກດິໄລຍະກາງທີັ່ ມຊີັ່ ອງ
ຫວັ່ າງການຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍມທີັ່ າອັ່ ຽງໃນການເຕບີໂຕ. ບາງປະເທດໃນ
ພາກພືນ້ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນວງົຈອນເສດຖະກດິໄລຍະສຸດທາ້ຍ ທີັ່ ມສີ ນຍານຂອງອ ດຕາ
ເງນິເຟີ ້ ແລະ ຄວາມບ ັ່ ສມົດຸນຈາກພາຍນອກ. ການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕ
ພືນ້ຖານຂອງ AMRO ສ າລ ບພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ແມັ່ ນ 5,4% ໃນປີ 2018 
ແລະ 5,2% ໃນປີ 2019. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າອ ດຕາເງນິເຟີໃ້ນພາກພືນ້ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່
ທີັ່  2,1% ໃນປີ 2018 ແລະ 2% ໃນປີ 2019. ອ ດຕາເງນິເຟິພ້ືນ້ຖານຍ ງຄງົຢູັ່
ໃນລະດ ບດ.ີ 

 
ຕາຕະລາງ 2.1 ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO ສ າລ ບການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ອ ດຕາເງນິເຟີ ້(2018-19) 

(a) Real GDP Growth (% yoy) (b) Headline Inflation (% yoy) 
 

  2017 2018 p/ 2019 p/ 2017 2018 p/ 2019 p/ 
ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 5.6 5.4 5.2 1.8 2.1 2.0 
ບູໄນ 0.6 1.6 3.4 -0.2 0.2 0.4 
ກ າປູເຈຍ 6.9 6.8 6.8 2.9 3.2 3.4 
ຈນີ 6.9 6.6 6.4 1.6 2.0 1.8 
ຮງົກງົ 3.8 3.4 3.0 1.5 2.1 2.3 
ອນີໂດເນເຊຍ 5.1 5.2 5.3 3.8 4.0 4.0 
ຍີັ່ ປຸັ່ ນ 1.8 1.3 0.7 0.7 0.8 0.9 
ເກາົຫ  ີ 3.1 2.9 2.8 1.9 1.9 2.0 
ສປປ ລາວ 6.8 6.8 7.1 0.8 2.1 2.5 
ມາເລເຊຍ 5.9 5.3 5.0 3.7 2.4 2.6 
ມຽນມາ 5.9 7.0 7.4 6.8 3.9 4.5 
ຟີລບິປີນ 6.6 6.8 6.9 3.2 4.3 3.3 
ສງິກະໂປ 3.6 3.0 2.8 0.6 1.2 1.8 
ໄທ 3.9 3.9 3.7 0.7 1.0 1.6 
ຫວຽດນາມ 6.8 6.6 6.6 3.5 3.4 3.5 

 
ໝາຍເຫດ: p / ການຄາດຄະເນ. ສ າລ ບຍີັ່ ປຸັ່ ນແລະມຽນມາ, ປີ 2017 ແລະ 2018 ຂ ມູ້ນ GDP ແມັ່ ນອງີໃສັ່ ປີງບົປະມານສິນ້ສຸດໃນເດອືນມນີາ 2018 ແລະ 2019 ຕາມລ າດ ບ. ສ າລ ບປະເທດທີັ່ ມ ີ
ຂ ມູ້ນທີັ່ ບ ັ່ ມໃີນ 2017 ຍ ງມຢູີັ່ , ຂ ມູ້ນແມັ່ ນການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, AMRO 
 
 
 

 
25 ໃນບາງປະເທດເຊ ັ່ ນ: ປະເທດໄທ, ການເລີັ່ ມຕົນ້ໂຄງການພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງຂະໜາດໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຄາດຫວ ງວັ່ າຈະເພີັ່ ມກ າລ ງການເຕບີໂຕເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນອານາຄດົ. 
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Box D. 

 

ການນ າໃຊວ້ງົຈອນທຸລະກດິ ແລະ ສນິເຊືັ່ ອ ສ າລ ບເສດຖະກດິອາຊຽນ +3 
 
 

ບ ນຫາກັ່ ຽວກ ບການນ າໃຊລ້ະບບົການວເິຄາະຂອງ AREO ທີັ່ ກ ານດົໃຫ ້
ແຕັ່ ລະປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ +3 ຢູັ່ ໃນຂງົເຂດທຸລະກດິ ແລະ ສນິ
ເຊືັ່ ອ (ຫ  ື ທາງດາ້ນການເງນິ) ທີັ່ ໃກຄ້ຽງກ ນ26. ຈດຸປະສງົແມັ່ ນເພືັ່ ອ
ສະແດງສະພາບລວມກັ່ ຽວກ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິມະຫາພາກ
ດາ້ນການເງນິໃນພາກພືນ້ ເພືັ່ ອບ ນລຸຄາດໝາຍຕ ັ່ ໄປນີ:້ (i) ເຮ ດໃຫກ້ານ
ປະເມນີລະ ຫວັ່ າງປະເທດມຄີວາມສອດຄັ່ ອງ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບ
ກ ນໄດພ້າຍໃນຂງົເຂດ; (ii) ປ ບປຸງການວເິຄາະສະເພາະພາຍໃນ ແລະ 
ການກະຈາຍຄວາມສັ່ ຽງລະຫວັ່ າງປະເທດສະມາຊກິ; (iii) ສົັ່ ງເສມີຄວາມ
ໂປັ່ ງໃສໃນການປ ກສາຫາລກືັ່ ຽວກ ບການນະກ ານດົນະໂຍບາຍໃນປະຈຸ
ບ ນຂອງສະມາຊກິ ແລະ ຄ າແນະນ າສ າລ ບທດິທາງໃນອະນາຄດົຂອງ
ພວກເຂາົ. 
 
ໃນຂະນະທີັ່ ວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ ແລະ ວງົຈອນທຸລະກດິແມັ່ ນປະກດົການທີັ່
ແຕກຕັ່ າງກ ນ, ແຕັ່ ມຄີວາມກັ່ ຽວຂອ້ງກ ນຢັ່ າງໃກຊ້ດິ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ ບ
ການພຈິາລະນາໃນເວລາດຽວກ ນ. ດ ັ່ ງທີັ່  ທັ່ ານ ໂບລໂິອ Borio (2012) 
ໄດກ້ັ່ າວວັ່ າ ເສດຖະສາດມະຫາພາກທີັ່ ບ ັ່ ມວີງົຈອນການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອຈະ
ຄາ້ຍຄກື ບ "ໝູັ່ ບາ້ນທີັ່ ບ ັ່ ມເີຈ ົາ້ຊາຍ". ຜນົຈາກການສ ກສາໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າ
ວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມກວາ້ງຂວາງນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ກາງຊຸມປີ 1980 ມໄີລຍະເວລາດນົກວັ່ າວງົຈອນທຸລະກດິແບບດ ັ່ ງ
ເດມີ (Drehmann, Borio ແລະ Tsatsaronis, 2012) ໃນຂະນະ
ທີັ່ ໄລຍະການຫ ຸດລງົຂອງວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອມແີນວໂນມ້ທີັ່ ຈະໃຊເ້ວລາຫ າຍ
ປີ ແລະ ການຫ ຸດລງົຂອງວງົຈອນທຸລະກດິໂດຍທົັ່ ວໄປແລວ້ຈະມໄີລຍະ
ສ ນ້ກວັ່ າ ຊ ັ່ ງທ ງສອງມໂີອກາດຂະຫຍາຍຜນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ກດິຈະກ າ
ທາງເສດຖະກດິ. 

 

 
 

AMRO ນ າໃຊວ້ທິກີານທີັ່ ດໃີນການກ ັ່ ສາ້ງວງົຈອນທຸລະກດິ ແລະ ການ
ປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອສ າລ ບປະເທດອາຊຽນ+3 ທີັ່ ສອດຄັ່ ອງກ ບການປະຕບິ ດ
ໂດຍທົັ່ ວໄປ, ວທິກີານວເິຄາະແບບຕວົປັ່ ຽນດຽວ-ການນ າໃຊ ້ GDP ທີັ່  
ແທຈ້ງິເປ ນຕວົປັ່ ຽນແທນ - ຈະຖກືນ າມາໃຊກ້ ບວງົຈອນທຸລະກດິ ເພືັ່ ອ
ຄວາມງັ່າຍດາຍ ແລະ ເພືັ່ ອອະທບິາຍບ ນຫາການຂາດຂ ມູ້ນຂອງບາງປະ 
ເທດສະມາຊກິ. ສວັ່ ນວງົຈອນການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອ ແມັ່ ນຖກືສາ້ງຂ ນ້ໂດຍ 
ນ າໃຊວ້ທິກີານກ ັ່ ນຕອງຕາມຄວາມຖີັ່ ຂອງ Drehmann, Borio ແລະ 
Tsatsarionis (2012) ໂດຍການລວມການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອທີັ່ ແທ ້
ຈງິ, ລາຄາຊ ບສນິທີັ່ ແທຈ້ງິ (ບັ່ ອນທີັ່ ມ)ີ ແລະ ອ ດຕາໜີສ້ນິຕ ັ່  GDP. ວງົ
ຈອນທຸລະກດິ ແລະ ລະບບົການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອທີັ່ ມຮູີບແບບໂດຍຂ ນ້ຕອນ
ຕັ່ າງໆໄດຖ້ກືນ າສະເໜໃີນຮູບສະແດງ D1 ແລະ D2.  
 
ມ ນເປ ນສິັ່ ງສ າຄ ນເພືັ່ ອເນ ນ້ໜ ກໃຫຜູ້ວ້າງນະໂຍບາຍຄວນນ າໃຊເ້ຄືັ່ ອງມທືີັ່
ມເີພືັ່ ອຮ ບປະກ ນໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການປັ່ ຽນແປງຂ ນ້ຕອນຕັ່ າງໆ
ຂອງຮອບວຽນເຫ ົັ່ ານີ.້ ການປະຕບິ ດນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດທີັ່ ເໝາະສມົ
ທີັ່ ຖກືປະຕບິ ດໃນເວລາທີັ່ ເໝາະສມົສາມາດຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນການປັ່ ຽນແປງ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິ. ຕວົຢັ່ າງ, ເສດຖະກດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນວງົ
ຈອນທຸລະກດິຊາ້ສາມາດຫ ກີລຽ້ງການຕກົລງົໃນການຖດົຖອຍຖາ້ຫາກ
ວັ່ າ "ເສດຖະກດິທີັ່ ຊະລ ລງົຄັ່ ອຍເປ ນຄັ່ ອຍໄປ" (ຮູບສະແດງ D1). ໃນຂະ 
ນະດຽວກ ນ, ການປະຕບິ ດຕາມນະໂຍບາຍການດ າເນນີລະດ ບມະຫາ
ພາກທີັ່ ຮອບຄອບເພືັ່ ອປ້ອງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິໂດຍການສາ້ງ
ລະບຽບການທາງການເງນິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເພືັ່ ອຮ ບປະກ ນວັ່ າສະຖາ
ບ ນການເງນິມຄີວາມໝ ນ້ຄງົສາມາດປອ້ງກ ນວກິດິການທີັ່ ສົັ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີ
ການຫດົໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອຢັ່ າງຈະແຈງ້. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 ຄະນະກ າມະການເອຣີົບ ແລະ ອງົການ OECD ໄດເ້ຜຍີແຜັ່ ຕວົຊີວ້ ດວງົຈອນທຸລະກດິປົກກະຕສິ າລ ບສະຫະພາບເອຣີົບ ແລະ ປະເທດອາຊເີກດີໃໝັ່  (ຄະນະກ າມະການເອຣີບົ, ຕວົຊີວ້ ດດາ້ນທຸລະກດິເອຣີົບ 

(ບ ນຫາຕັ່ າງໆ) ແລະ ອງົການ OECD, ໃນຂະນະທີັ່  ADB ຍ ງໄດຈ້  ດພມິເຜຍີແຜັ່ ການປະເມນີວງົຈອນຂອງທຸລະກດິໃນອາຊ ີ(ເບິັ່ ງ ADB, "ວງົຈອນທຸລະກດິຂອງ Gauging ", ການຄາດຄະເນຂອງ ADB 
2017, ກ ນຍາ 2017). 

27 Borio, Claudio 2012. "ວງົຈອນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ພວກເຮາົໄດຮ້ຽນຮູຫ້ຍ ງແດັ່ ?" ເອກະສານຂອງ BIS ເລກທ ີ395, ທະນາຄານສ າລ ບການຊ າລະສະສາງຕັ່ າງປະເທດ, Basel. 
28 Drehmann, Mathias, Claudio Borio ແລະ Kostas Tsatsaronis. 2012. "ລ ກສະນະຂອງວງົຈອນການເງນິ: ຢັ່ າຫ ກີລຽ້ງການເບິັ່ ງເຫ ນໃນໄລຍະກາງ" ເອກະສານ BIS ເລກທ ີ380, ທະນາຄານສ າ

ລ ບການຊ າລະສະສາງຕັ່ າງປະເທດ, Basel.  

29 ສ ານ ກງານຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫັ່ ງຊາດ (NBER), ສ າລ ບຕວົຢັ່ າງ, ພຈິາລະນາຕວົຊີວ້ ດໃນການຄາດຄະເນວງົຈອນທຸລະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
30 Drehmann, Borio ແລະ Tsatsaronis (2012) ສະໜອງບ ນຊກີັ່ ຽວກ ບວງົຈອນທຸລະກດິຮອບດາ້ນ, ວງົຈອນການເງນິ ແລະ ການພວົພ ນຂອງທ ງສອງ 
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24 ການວເິຄາະເສດຖະກດິ ແລະ ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃນປະເທດອາຊຽນ +3 
(ເບິັ່ ງ Box D), ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ສັ່ ວນຫ າຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງ
ຮອບວຽນທຸລະກດິ, ທີັ່ ການເຕບີໂຕສູງ ຫ  ື ໃກກ້ ບແນວໂນມ້ໄລຍະຍາວທີັ່ ມີ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງຜນົຜະລດິໃກກ້ ບ 0 ແລະ ອ ດຕາເງນິເຟີຢູ້ັ່ ໃນເປົາ້ໝາຍນະໂຍບາຍ 
ຫ  ື ໃກຄ້ຽງກ ບແນວໂນມ້ໄລຍະຍາວ. ສ າລ ບບາງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ຜູສ້ົັ່ ງອອກສນິຄາ້ຂອງປະເທດບູໄນ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ມຽນມາ, ດວຍ້
ຄວາມຕອ້ງການຂອງໂລກທີັ່ ເອືອ້ອ ານວຍ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາພະ 
ລ ງງານໄດຊ້ັ່ ວຍໃຫພ້ວກເຂາົຫ ນໄປສູັ່ ຮອບວຽນຂອງການເລີັ່ ມຕົນ້ທຸລະກດິທີັ່
ມກີານເຕບີໂຕຢັ່ າງໄວ ແຕັ່ ຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິຍ ງຄງົເປ ນລບົ ແລະ ອ ດຕາ
ເງນິເຟີຫ້ ຸດລງົ ຫ ຕື ັ່ າກວັ່ າຄາດຄະເນໃນໄລຍະຍາວ. ການຂະຫຍາຍຕວົເພືັ່ ອ
ບ ນເທາົການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາສນິຄາ້ກະສກິ າ. ໃນອານາຄດົຄາດວັ່ າການເກນີ 

 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕລິວມ ແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະຂອ້ນຂາ້ງມຄີວາມໝ ນ້ຄງົ
ສ າລ ບພາກພືນ້ໃນປີ 2018-19. ສ າລ ບອາຊຽນ- 4 ແລະ ບູໄນ, ດຸັ່ ນບ ນຊີ
ຊ າລະປົກກະຕລິວມຄາດວັ່ າຈະມຄີວາມໝ ນ້ຄງົ (ປະມານ 3% ຂອງ 
GDP) ໃນປີ 2018-19. ສ າລ ບປະເທດ CLMV, ການຂາດດຸນບ ນຊີ
ຊ າລະປົກກະຕລິວມ ຄາດຄະເນຈະດຂີ ນ້ຈາກ 5,1% ໃນປີ 2018 ຫາ 
4,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019. ສ າລ ບປະເທດບວກ 3, ຮງົກງົ ແລະ
ສງິກະໂປ) ຄາດວັ່ າຈະມຄີວາມຍນືຍງົ (ຮູບສະແດງ2.1). ເສດຖະກດິທີັ່
ຂ ນ້ກ ບການຄາ້ເຊ ັ່ ນ ສ.ເກາົຫ ,ີ ສງິກະໂປ ແລະ ຮງົກງົໄດຮ້ ບຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກການຟືນ້ຕວົຂອງການຄາ້ໂລກ, ໃນຂະນະທີັ່ ຫ າຍປະເທດ
ເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ ຂອງອາຊຽນກ ັ່ ມກີານສົັ່ ງອອກທີັ່ ຂະຫຍາຍໂຕຢັ່ າງ
ເຂ ມ້ແຂງ. ບາງປະເທດເຊ ັ່ ນ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ຟີລບິປິນ, ການເຕບີໂຕ

 
 

ຕາຕະລາງ 2.2 ວງົຈອນການທຸລະກດິ ແລະ ສນິເຊືັ່ ອໃນປະເທດອາຊຽນ + 3 
   ວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ  
      

  ການຟື້ນຕວົ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຊາ້       ຊະລ ໂຕ 
 ໄວ ບູໄນ  ມຽນມາ  
 ອນິໂດເນເຊຍ   

     
      

    ກ າປູເຈຍ   

    ຈນີ  

 ປານກາງ ໄທ 
ຮງົກງົ ສ. ເກາົຫ  ີ  

ວງົຈອນທຸລະກດິ ຫວຽດນາມ ສປປ ລາວ 
 

   

    ມາເລເຊຍ  

    ສງິກະໂປ  
      

 ຊາ້   ຍີັ່ ປຸັ່ ນ   
   ຟີລບິປີນ 

 

     
      

 ຊະລ ໂຕ     
      

 

ແມັ່ ນສູງກວັ່ າທັ່ າແຮງ ຫ  ື ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງໄວວາ ໂດຍມຄີວາມແຕກ
ຕັ່ າງທາງດາ້ນການຜະລດິທີັ່ ເປ ນບວກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມຄີວາມ
ກດົດ ນທາງດາ້ນເງນິເຟີ ້ຫ ຄືວາມບ ັ່ ສມົດຸນຂອງພາຍນອກ. ການວາງນະໂຍບາຍ
ມະຫາພາກທີັ່ ສອດຄັ່ ອງ (ເບີັ່ ງການອະທບິາຍເພີັ່ ມເຕມີໃນພາກທີັ່  3 ກັ່ ຽວກ ບ 
ຄ າແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍ) ເສດຖະກດິໃນວງົຈອນຕອນທາ້ຍຂອງທຸລະກດິ
ສາມາດດ າເນນີການປັ່ ຽນແປງທີັ່ ສອດຄັ່ ອງກ ບການຟືນ້ຕວົຂອງໃນຊັ່ ວງທ າອດິ 
ຫ  ື ກາງຂອງວງົຈອນ ໂດຍບ ັ່ ຕອ້ງຜັ່ ານຊັ່ ວງການຊະລ ໂຕ (Box D). ວງົຈອນ
ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອຈະຖກືກັ່ າວຕາມຫ  ງໃນພາກນີ.້ 
 

25. ພາຍນອກ, ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຂິອງພາກພືນ້ໄດຮ້ ບການປ ບປຸງດຂີ ນ້
ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2017 ເນືັ່ ອງຈາກການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ສ າລ ບຜູ ້
ສົັ່ ງອອກສນິຄາ້, ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕໄິດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກລາ 
ຄາສນິຄາ້ໂລກທີັ່ ສູງຂ ນ້. ການສົັ່ ງອອກໃນພາກພືນ້ມກີານເຕບີໂຕທີັ່ ດ,ີ ສະ 
ທອ້ນໃຫເ້ຫ ນການຟືນ້ຕວົທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງໃນການສົັ່ ງອອກຜະລດິຕະພ ນ ແລະ 
ການຟືນ້ຕວົຂອງລາຄານ າ້ມ ນ, ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບລາຄາຂອງໂລຫະອຸດສາຫະກ າ
ເຊ ັ່ ນທອງແດງ, ໂລ ແລະ ເຫ  ກ. ສ າລ ບເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ທີັ່ ຂ ນ້ຢູັ່ ກ ບ
ຂະແໜງກະສກິ າ, ຊຸກຍູໂ້ດຍການຟືນ້ຕວົໃນການສົັ່ ງອອກຜະລດິຕະພ ນ. 
26. ຄວາມຕອ້ງການຈາກພາຍນອກທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຊັ່ ວຍໃຫພ້າກພືນ້ສາມາດສາ້ງ
ແຮງກດົດ ນການປ້ອງກ ນຈາກພາຍນອກ (ຮູບສະແດງ 2.2) ເມືັ່ ອພຈິາລະນາ 
ເຖງິການມສີວັ່ ນຮັ່ ວມຂອງຕັ່ າງປະເທດໃນລະດ ບສູງໃນຕະຫ າດການເງນິພາຍ 
ໃນຂອງພາກພືນ້, ການແຜັ່ ກະຈາຍຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງການຖຮຸືນ້ຕັ່ າງປະເທດ 
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ຂອງຊ ບສນິທີັ່ ເປ ນເງນິສະກຸນທອ້ງຖິັ່ ນ ແລະ ການໄຫ ອອກຂອງທ ນໃນ
ຮູບແບບ "risk-off" ຈະເຮ ດໃຫຄ້ວາມກດົດ ນທີັ່ ຫ ຸດລງົຕ ັ່ ອ ດຕາແລກ 
ປັ່ ຽນ ແລະ/ຫ  ື ສົັ່ ງຜນົໃຫເ້ງນິສ າຮອງໄວເ້ພືັ່ ອແລກເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດຫ ຸດ
ລງົຈ ານວນຫ າຍ ຍອ້ນໜັ່ ວຍງານຮ ບທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງເຂົາ້ແຊກແຊງເພືັ່ ອຫ ຸດ 
ຜັ່ ອນຜນົກະທບົຕ ັ່ ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ອ ດຕາແລກ 
ປັ່ ຽນໃນພາກພືນ້ແມັ່ ນມຄີວາມຢືດຢຸັ່ ນຫ າຍໃນຊັ່ ວງຫ າຍປີທີັ່ ຜັ່ ານມານີ,້ 
ແລະ ໄດມ້ບີດົບາດສ າຄ ນໃນການຮ ບມກື ບຜນົກະທບົ. ພອ້ມດຽວກ ນ
ກ ບການແຊກແຊງຢັ່ າງຖກືຕອ້ງຈາກໜັ່ ວຍງານທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ, ມ ນໄດຊ້ັ່ ວຍ
ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການປ ບຕວົແຮງກະທບົ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ
ພວກມ ນຕ ັ່ ເສດຖະກດິທີັ່ ແທຈ້ງິ. 
27. ຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນທີັ່ ສ າຄ ນໃນໄລຍະສ ນ້ເກດີຂ ນ້ຈາກການປົກປ້ອງ
ທາງດາ້ນການຄາ້ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນໃນແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກ 
ຊ ັ່ ງອາດສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ ທັ່ າອັ່ ຽງການສົັ່ ງອອກໃນໄລຍະຕ ັ່ ໜາ້. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດກ້ັ່ າວມາ
ກັ່ ອນໜາ້ນີ,້ ເນືັ່ ອງຈາກການສົັ່ ງອອກທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ບາງປະເທດໃນພາກພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ການຍກົລະດ ບການສົັ່ ງອອກແມັ່ ນ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ໂດຍການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ສາ້ງປະໂຫຍດໃຫແ້ກັ່ ຂງົເຂດ, 
ເປ ນສູນກາງການຜະລດິ (ຮູບສະແດງ 2.3). ການຄາດຄະເນລັ່ ວງຫນາ້, 
ຕວົຊີວ້  ດຂອງຂະແໜງເຕ ກໂນໂລຊ ີເຊ ັ່ ນ ການຂາຍສານເຄີັ່ ງຊ ກນ າໃນທົັ່ ວ
ໂລກຍ ງສບືຕ ັ່ ເປ ນທັ່ າແຮງສ າລ ບການຄາ້ໃນໂລກ ໂດຍທີັ່ ສະຫະລ ດອາເມ 
ລກິາແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົເປ ນຜູນ້ າຫ  ກໃນການຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕ.  
                                                                                           



 
ຮູບສະແດງ2.1 ການປ ບປຸງແນວໂນມ້ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕໃິນປະເທດ
ເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່  ແລະ ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາໃນອາຊຽນ 

 

 
ໝາຍເຫດ: e / ການປະເມນີ ແລະ p / ການຄາດຄະເນ 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈາົໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO 
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ຮູບສະແດງ 2.2 ເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດສ າຮອງຂອງພາກພືນ້ ແລະ ຄວາມ 
ຢືດຍຸັ່ ນຂອງອ ດຕາແລກປັ່ ຽນໄດຊ້ັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນຜນົກະທບົຂອງການ
ປັ່ ຽນແປງຂອງກະແສເງນິທ ນ 
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ຮູບສະແດງ 2.3 ການນ າເຄືັ່ ອງເຕ ກໂນໂລຊມີາໃຊຄ້ນື ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການສົັ່ ງອອກໃນພາກພືນ້ 
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28. ການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ເຂ ມ້ງວດ
ຂ ນ້ ແລະ ຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນການຄາ້ທີັ່ ເພີັ່ ມທະວຄີວາມຮຸນແຮງຂ ນ້
ອາດເຮ ດໃຫກ້ານຟືນ້ຕວົຂອງການຄາ້ໂລກມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ເຖງິແມັ່ ນ
ວັ່ າ ສະຫະລ ດອາເມລກິາເລີັ່ ມມກີານກ ານດົອ ດຕາພາສໃີສັ່ ຫ າຍປະເພດ
ສນິຄາ້ (ເຊ ັ່ ນ ແຜງພະລ ງງານໄຟຟາ້, ຈ  ກຊ ກຜາ້, ເຫ  ກ ແລະ ອາລູມິ
ນຽມ), ຜນົກະທບົຕ ັ່ ກ ບພາກພືນ້ແມັ່ ນຂອ້ນຂາ້ງມໜີອ້ຍ ແລະ ປະເທດທີັ່
ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົບ ັ່ ໄດມ້ກີານຕອບໂຕເ້ທືັ່ ອເຖງີແມັ່ ນວັ່ າ ບາງປະເທດຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຖກືຂົັ່ ມຂູັ່ ໃຫມ້ກີານຕອບໂຕ.້ ເຖງິ
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ
ໃນປີ 2017 (-4%ຂອງ GDP ເປ ນຊັ່ ວງທີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົກະທຍົຫ າຍທີັ່ ສຸດ
ໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ) ອາດເຮ ດໃຫລ້ ດຖະບານສະຫະລ ດອາເມລກິານ າໃຊ ້
ມາດຕະການເພີັ່ ມເຕມີຕ ັ່ ກ ບຜະລດິຕະພ ນ ອືັ່ ນໆຫ ຕື ັ່ ບ ນດາປະເທດເປົາ້ໝ
າຍທີັ່ ກ າລ ງກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ (ຮູບສະແດງ 2.4). ຫ າຍປະເທດໃນພາກພືນ້ 
(ຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ເກາົຫ ,ີ ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ) ແມັ່ ນສັ່ ວນໜ ັ່ ງທີັ່ ສ າ  
 
 

ຄ ນຕ ັ່ ການຂາດດຸນການຄາ້ສນິຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ດ ັ່ ງນ ນ້ຈ  ັ່ ງມີ
ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ກ ບມາດຕະການປົກປ້ອງດ ັ່ ງກັ່ າວ (ຮູບສະແດງ 2.5). 
 

29. ຄວາມຂ ດແຍງ້ທາງການຄາ້ສາມາດສົັ່ ງຜນົກະທບົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍຕ ັ່ ການສົັ່ ງ
ອອກຂອງພາກພືນ້ເນືັ່ ອງຈາກການເປີດກວາ້ງການຄາ້ ແລະ ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ການ
ຄາ້ຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງຜັ່ ານລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງຂອງພາກພືນ້. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດ ້
ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິ, ຄວາມກດົດ ນໃນການປົກປ້ອງທາງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຕົນ້ປີ 2018, ດວ້ຍການນ າໃຊອ້ ດຕາພາສທີົັ່ ວໂລກ 
20% ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ຈ  ກຊ ກຜາ້ ແລະ 30% ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ແຜງ
ພະລ ງງານແສງອາທດິ31 ແລະ ອກີເທືັ່ ອໜ ັ່ ງໃນເດອືນມນີາ ໄດມ້ກີານນ າໃຊ ້
ອ ດຕາພາສ ີ25% ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ເຫ  ກ ແລະ 10% ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ອາລູ
ມນິຽມ.32 ພຈິາລະນາວັ່ າຜູສ້ ົັ່ ງອອກທີັ່ ສ າຄ ນໃນພາກພືນ້ (ເຊ ັ່ ນ ສ. ເກາົຫ  ີແລະ 
ຈນີ) ແມັ່ ນໜ ັ່ ງໃນບ ນດາຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນ, ອາດຈະມຜີນົກະທບົທີັ່ ແທຈ້ງິບາງຢັ່ າງ
ເຊ ັ່ ນ: ດາ້ນວຽກເຮ ດງານທ າ. ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນ, ອ ດຕາພາສສີ າລ ບການ ນ າເຂົາ້
ເຫ  ກ ແລະ ອາລູມນິຽມໂດຍສະຫະລ ດອາເມລກິາກ ັ່ ຄາດວັ່ າຈະມຜີນົກະທບົຕ ັ່  

31 ລ ດຖະບານສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດກ້ ານດົອ ດຕາພາສ ີ20% ສ າລ ບ 1,2 ລາ້ນຄນົທ າອດິທີັ່ ໄດນ້ າເຂົາ້ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍໃນປີທ າອດິ ແລະ ອ ດຕາພາສ ີ50% ຕ ັ່ ການນ າເຂົາ້ເພີັ່ ມເຕມີ. ອ ດ       
ຕາພາສຫີ ຸດລງົເຖງິ 16% ແລະ 40% ຕາມລ າດ ບໃນປີທ ີ3. ສ າລ ບແຜງພະລ ງງານແສງອາທດິ, ອ ດຕາພາສ ີ30% ຈະຖກືກ ານດົໄວໃ້ນລະບບົໄຟຟາ້ພະລ ງງານແສງອາທດິທີັ່ ນ າເຂົາ້ ແລະ 
ໂມດູນໃນປີທ າອດິ, ດວ້ຍອ ດຕາພາສຫີ ຸດລງົເຖງິ 15% ໃນປີທ ີ4. ອ ດຕາພາສໃີຫ ້2.5 Gigawatts ຂອງແຜງພະລ ງງານແສງອາທດິທີັ່ ຍ  ງບ ັ່ ທ ນປະກອບຈະໄດຮ້ ບການນ າເຂົາ້ບ ັ່ ເສຍຄັ່ າໃນ
ແຕັ່ ລະປີ. 

32 ຄວາມພະຍາຍາມທີັ່ ຈະຄວບຄຸມການນ າເຂົາ້ໃນເມືັ່ ອກັ່ ອນ - ຕາ້ນການສ ລ້າດບ ງຫ ວງແລະການປະຕຮູິບໃນປະເທດ, ບ ັ່ ສາມາດແກໄ້ຂບ ນຫາການນ າເຂົາ້ໃນຂະນະທີັ່ ຜູຜ້ະລດິຕັ່ າງປະເທດ
ໄດຍ້າ້ຍໄປຜະລດິຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງຈາກປະເທດໜ ັ່ ງໄປອກີ, ຊ ັ່ ງຫ ກີລັ່ ຽງພາສນີ າເຂົາ້. 
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ຮູບສະແດງ 2.4 ການຂາດດຸນການຄາ້ສນິຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດເ້ຕບີ
ໂຕໃນຈ ງຫວະທີັ່ ໄວທີັ່ ສຸດໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ 
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ຮູບສະແດງ 2.5 ຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ຫວຽດນາມແມັ່ ນໜ ັ່ ງໃນບ ນດາຄູັ່ ຄາ້
ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດທີັ່ ເຮ ດໃຫສ້ະຫະລ ດອາເມລກິາຂາດດຸນການຄາ້ (2017) 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສ ານ ກງານສະຖຕິສິະຫະລ ດອາເມລກິາ

 

ບ ນດາປະເທດຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ, ລວມທ ງບາງປະເທດໃນພາກພືນ້ (ຮູບ
ສະແດງ2.6). ຕ ັ່ ກ ບ NAFTA, ທາງອອກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຈະ
ບ ັ່ ໄດຮ້ ບການຄາດຫວ ງໃນປີນີຈ້າກຄວາມຄບືໜາ້ໃນຂງົເຂດອືັ່ ນໆທີັ່ ບ ັ່
ແມັ່ ນການຄາ້, ເຊ ັ່ ນ: ຂ ກ້ ານດົກັ່ ຽວກ ບຕາ້ນການສ ລ້າດບ ງຫ ວງ. ຢັ່ າງໃດກ ັ່
ຕາມ, ບ ນຫາການເກ ບພາສກີານນ າເຂົາ້ເຫ  ກ ແລະ ອາລູມນິຽມທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້
ໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາແມັ່ ນເຮ ດໃຫຂ້ະບວນການການເຈລະຈາຫຍຸງ້ 
ຍາກຂ ນ້. ໃນຂະນະທີັ່ ຜນົກະທບົໃນໄລຍະສ ນ້ຍ ງບ ັ່ ສາມາດເຫ ນໄດ,້ ການ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຂ ຂ້  ດແຍັ່ ງດາ້ນການຄາ້ແມັ່ ນເຫ ນໄດຢ້ັ່ າງຈະແຈງ້, ຊ ັ່ ງກ ັ່ ໃຫ ້
ເກດີຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການຫ ຸດລງົໃນໄລຍະຍາວສ າລ ບເສດຖະກດິໃນພາກ
ພືນ້ທີັ່ ມຮູີບແບບການເຕບີໂຕຂ ນ້ຢູັ່ ກ ບລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງຂອງ
ໂລກ. ຮູບສະແດງ 2.7 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າບ ນດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ 
NAFTA ເປ ນຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງການສົັ່ ງອອກທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບປະ 
ເທດໃນພາກພືນ້ທີັ່ ຈະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍຈາກຜນົຂອງການ
ເຈລະຈາ NAFTA. 
  

ຮູບສະແດງ 2.6 ຜນົກະທບົຕ ັ່ ບ ນດາປະເທດ NAFTA ແມັ່ ນສ າຄ ນທີັ່ ສຸດ 
 
 

    ສ ດສັ່ ວນການນ າເຂົາ້ເຫ  ກຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໂດຍປະເທດ (2017) 
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30. CPTPP ສາມາດຮອງຮ ບການປອ້ງກ ນໄພຂົັ່ ມຂູັ່ ຕ ັ່ ການປົກປ້ອງ
ທາງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນພາກພືນ້ ແລະ ສົັ່ ງສ ນຍານທີັ່ ສ າ
ຄ ນຕ ັ່ ການສະໜ ບສະໜນູຈາກສະມາຊກິຂອງຕນົໃນການເປີດເສລກີານ
ຄາ້ ແລະ ການຄາ້ເສລ ີແລະ ການຕ ັ່ ຕາ້ນຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ໃນການປົກປ້ອງ
ເພີັ່ ມຂ ນ້. CPTPP ຈະເຮ ດໃຫມ້ຂີ ຜູ້ກພ ນທີັ່ ຈະຫ ຸດຜັ່ ອນອ ດຕາພາສ ີ
ແລະ ຍກົ ເລກີ NTBs ໃໝັ່ , ຊ ັ່ ງຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົຈາກ
ໄພຂົັ່ ມຂູັ່ ຕ ັ່ ການປົກປ້ອງ. ປະສບົການຂອງອາຊຽນນ ບຕ ງ້ແຕັ່  GFC 
ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການຮັ່ ວມມດືາ້ນການຄາ້ ແລະ ການຮັ່ ວມມດືາ້ນເສດ 
ຖະກດິມປີະສດິທຜິນົໃນການປ ບປຸງລະບຽບການຄາ້ ແລະ ຮ ກສາການ
ກວດສອບຄວາມໄວຂອງການນ າໃຊ ້NTB ເພີັ່ ມເຕມີ. ບ ນດາປະເທດໃນ
ພາກພືນ້ (ເຊ ັ່ ນ ຫວຽດນາມ) ໄດເ້ຫ ນຜນົປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງ FDI ໃນການຮັ່ ວມສ ນຍາການຄາ້ (ເບິັ່ ງ Box E ກັ່ ຽວກ ບສ ນຍາ
ການຄາ້ໃໝັ່ -ສ ນຍາການຮັ່ ວມມລືະຫວັ່ າງທີັ່ ຮອບດາ້ນ ແລະ ກາ້ວໜາ້ປະ 
ເທດໃນປາຊຟິີກ (CPTPP). 
 

ຮູບສະແດງ 2.7 ບ ນດາປະເທດ NAFTA ແມັ່ ນຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບເສດ 
ຖະກດິໃນພາກພືນ້.  
           ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງການສົັ່ ງອອກທີັ່ ຕອ້ງການສຸດທາ້ຍໄປຫາ     
      NAFTA ໂດຍແຫ ັ່ ງຂ ມ້ນູຂອງປະເທດ (ປີ 2000 ທຽບປີ 2016) 
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Box E. 
 

ສ ນຍາການຄາ້ໃໝັ່ -ສ ນຍາການຄາ້ເສລ ີຮອບດາ້ນ ແລະ ກາ້ວໜາ້ Trans-Pacific (CPTPP). 
ປະຫ ວດຄວາມເປ ນມາ 
ໃນເດອືນ ພະຈກິ 2017 ສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດແ້ຈງ້ຖອນໂຕອອກ
ຈາກສ ນຍາການຮັ່ ວມມລືະຫວັ່ າງປະເທດໃນປາຊຟິີກ (TPP), ສວັ່ ນອກີ 
11 ປະເທດສະມາຊກິທີັ່ ຍ ງເຫ ອືຕກົລງົທີັ່ ຈະຜ ກດ ນໃຫ3້3 TPP ສະບ ບ
ປ ບປຸງເພືັ່ ອໃຫສ້ ຍຍາດ ັ່ ງກັ່ າວມຜີນົບ ງຄ ບໃຊ ້ ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການຖອນໂຕ
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາອອກຈາກ TPP ເປ ນຜນົກະທບົທີັ່ ຂອ້ນຂອ້ງ
ໃຫຍັ່  ແລະ ມຄີວາມສ າຄ ນກ ບການຄາ້ສາກນົ, ສ ນຍາສະບ ບໃໝັ່ ທີັ່ ເອີນ້
ວັ່ າ CPTPP ເປ ນຜນົສ າເລ ດທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບສະມາຊກິທີັ່ ເຫ ອື 11 ປະ 
ເທດ. ອງີຕາມ Petri et. al. (2017), ການຖອນໂຕຂອງສະຫະລ ດອາ 
ເມລກິາ ອາດສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກພືນ້ອາຊປີາຊຟິີກ. ຮູບ 
E1 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຂ ຕ້ກົລງົທາງການຄາ້ຫ  ກໃນພາກພືນ້ອາຊ.ີ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງ CPTPP 
 

CPTPP ເປ ນສ ນຍາການຄາ້ທີັ່ ມຄີວາມທະເຍທີະຍານຍອ້ນມຈີດຸປະສງົ
ການເປີດເສລ ີແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງສະດ ບສູງ ໂດຍມຂີ ຜູ້ກພ ນທີັ່ ຫ າຍ
ກວັ່ າທີັ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສ ນຍາການຄາ້ເສລ ີ(FTAs) ທີັ່ ຜັ່ ານມາທີັ່ ມກີານລງົ
ນາມລະຫວັ່ າງບ ນດາປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມສ ນຍາ. ດ ັ່ ງນ ນ້, CPTPP ຈ ັ່ ງຖວືັ່ າ
ເປ ນການປັ່ ຽນແປງເກມຍອ້ນວັ່ າມ ນເປ ນສ ນຍາການຄາ້ທີັ່ ຢູັ່ ເໜອືສ ນຍາ 
FTA ທີັ່ ມຢູີັ່ ແລວ້ ໂດຍການກ ານດົມາດຕະຖານໃນຂງົເຂດເຊ ັ່ ນ ການຈ ດ
ຊືຂ້ອງລ ດ, ເງ ືັ່ອນໄຂທາງແວດລອ້ມ ແລະ ແຮງງານ, ແລະ ການປ້ອງກ ນ 
ການສ ລ້າດບ ງຫ ວງ, ນອກຈາກນ ນ້, ການຫ ຸດຜັ່ ອນຫ ລືບົລາ້ງສິັ່ ງກດີຂວາງ   

 

ທາງດາ້ນພາສ ີ ແລະ ບ ັ່ ແມັ່ ນພາສ ີ ໂດຍການເປີດກວາ້ງໃຫແ້ກັ່ ການຜະລດິ
ສນິຄາ້, ການບ ລກິານ ແລະ ຂະແຫນງການລງົທ ນຂອງບ ນດາປະເທດສະ 
ມາຊກິCPTPP, ມ ນຊັ່ ວຍໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດເພີັ່ ມຂ ນ້, ສົັ່ ງເສມີການ
ພ ດ ທະນາລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານສະຫນອງໃນພາກພືນ້, ການຈ ດແບັ່ ງແຮງ
ງານ, ຂະໜາດຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ການປ ບປຸງເຕ ກໂນໂລຊ.ີ ເຖງິວັ່ າຜນົ
ປະໂຫຍດຍ ງຕ ັ່ າຢູັ່ ໃນຂ ນ້ຕົນ້ຂອງການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ,ປະເທດສະມາຊກິທ ງ
ໝ ດຂອງ CPTPP ຄາດຄະເນວັ່ າຈະເພີັ່ ມຜນົຜະລດິ GDP, ສົັ່ ງອອກ 
ແລະ ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງ FDI. ພາຍໃນປີ 2030, ອ ດຕາການເຕບີໂຕຂອງ 
GDP ຈະຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການ
ສົັ່ ງອອກແມັ່ ນ 1,5% ແລະ 4% ຕາມລ າດ ບ34 (Petri et al, 2017 ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ, 2016) (ຮູບ E2). 
 

 

ການລງົນາມຂອງ CPTPP ສາມາດຮອງຮ ບຢັ່ າງຫນອ້ຍບາງສັ່ ວນຕ ັ່ ໄພ
ຄຸກຄາມຈາກການປົກປ້ອງທາງການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ
ພາກພືນ້. CPTPP ຈະສົັ່ ງຜນົໃຫກ້ານກ ານດົຂ ຜູ້ກພ ນທີັ່ ຫ ຸດຜັ່ ອນ
ອ ດຕາພາສ ີ ແລະ ຊະລ ການກາ້ວສູັ່  NTBs ໃຫມັ່ , ຊ ັ່ ງຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນ
ຜນົກະທບົຈາກໄພຄຸກຄາມຈາກການປົກປ້ອງທາງການຄາ້. ເຖງິແມັ່ ນ
ວັ່ າການຫ ຸດຜັ່ ອນອ ດຕາພາສຈີະມກີານຫ ຸດລງົອກີ ໃນອ ດຕາທີັ່ ກາ້ວໄປ
ຫາ 0% (ຮູບ E3), ແຕັ່ ກ ັ່ ຍ ງຄງົມຜີນົກ າໄລທີັ່ ພຽງພ ທີັ່ ຮ ບປະກ ນວັ່ າ
ລະບຽບການຄາ້ແມັ່ ນມມີາດຕະຖານສູງໃນຂະນະທີັ່ ຕ ດສິັ່ ງທີັ່ ບ ັ່ ມປີະສດິ
ຕຜິນົທີັ່ ຂ ດຂວາງການຄາ້

 

ຮູບສະແດງ E1. ກອບການຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນຂອງອາຊປີາຊຟິີກ 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ປ ບມາຈາກ (journal.accj.or.jp) 

 
33 ໃນຂະນະທີັ່ ຂ ຄ້ວາມຈາກ TPP ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງ ແລະ ພ ນທະຂອງປະເທດຄູັ່ ສ ນຍາແມັ່ ນຕດິພ ນກ ບການຄາ້ເສລໃີນສນິຄາ້, ບ ລກິານ, ການຈ ດຊື ້ແລະ ການລງົທ ນຍ ງຄງົຢູັ່ , 20 ລາຍການ 
TPP ຖກື "ໂຈະ" ໃນ CPTPP ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມກ ງວນົຂອງປະເທດສະມາຊກິ. ຂ ກ້ ານດົເຫ ົັ່ ານີຈ້ະບ ັ່ ໄດຮ້ ບການປະຕບິ ດໂດຍພາກສັ່ ວນ CPTPP ຈນົກັ່ ວາຄູັ່ ສ ນຍາຈະຕກົລງົເຫ ນດໂີດຍ
ການຍອມຮ ບຊ ັ່ ງກ ນ ແລະ ກ ນ. ເງ ືັ່ອນໄຂຈະຖກືລະງ  ບໃນຂະນະທີັ່  ບ ັ່ ໄດສ້າ້ງພືນ້ຖານໃຫແ້ກັ່  CPTPP ເນືັ່ ອງຈາກຜນົປະໂຫຍດທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນແລະລະດ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິລະຫວັ່ າງ 11 
ປະເທດ, ເປ ນທີັ່ ໜາ້ສນົໃຈວັ່ າ TPP ຕົນ້ສະບ ບມກີານປັ່ ຽນແປງຫ ມືກີານປັ່ ຽນແປງໜອ້ຍໜ ັ່ ງຕາມ CPTPP (Goldman, Kronby and Webster (2017)).  
34 ຮູບແບບການສມົດຸນທົັ່ ວໄປທີັ່ ສາມາດຄດິໄລັ່  (CGE) ໄດຖ້ກືນ າໃຊເ້ພືັ່ ອປະເມນີຜນົປະໂຫຍດທີັ່ ຄາດຄະເນຂອງ CPTPP, ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກ 19 ຂະແຫນງການຕັ່ າງໆຈາກ 29 ພາກພືນ້. 
ແບບຈ າລອງດ ັ່ ງກັ່ າວໄດຄ້ ານງືເຖງີໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ - ປະຊາກອນ, ເງນິທ ນ, ຄັ່ າຈາ້ງ, ລະດ ບລາຄາ ແລະ ຮູບແບບການຄາ້, ແລະ ການຕອບໂຕຂ້ອງພວກເຂາົຕ ັ່ ການປັ່ ຽນແປງອ ດຕາ
ພາສ ີແລະ ທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນພາສຕີາມຜນົຂອງ CPTPP. 
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ຮູບສະແດງ E2. ຜນົປະໂຫຍດຂອງ CPTPP ແມັ່ ນຕ ັ່ າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ແຕັ່ ຈະໄດຮ້ ບແຮງພ ກດ ນໃນຕ ັ່ ໜາ້ 

 
 

 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Petri, P. A, Plummer, M. G., Urata, S., & Zhai, F. (2017). ການດ າເນນີການໃນອາຊປີາຊຟິີກ: ຂ ຕ້ກົລງົການຄາ້ພາກພືນ້ໂດຍບ ັ່ ມສີະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
 

ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC), ລະບຽບການຄາ້ພາຍ
ໃຕ ້ CPTPP ມໄີວເ້ພືັ່ ອປົກປອ້ງຜູບ້ ລໂິພກ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້
ແກັ່ ການຄາ້ທີັ່ ຮ ບປະກ ນການກວດສອບຄວາມສມົດຸນ, ຄວາມໂປັ່ ງໃສ ແລະ 
ຄວາມສອດຄັ່ ອງໃນຂ ນ້ຕອນການອອກແບບ ແລະ ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ. ຍກົ
ຕວົຢັ່ າງ, ທຸກປະເທດສະມາຊກິຕອ້ງເປີດເຜຍີກດົລະບຽບ ແລະ ຂ ນ້ຕອນທ ງໝດົ
ທີັ່ ກັ່ ຽວ ຂອ້ງກ ບການນ າເຂົາ້ໃນສາງເກ ບສນິຄາ້ທົັ່ ວໄປ. ປະສບົການຂອງອາຊຽນ
ນ ບຕ ງ້ ແຕັ່  GFC ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການຮັ່ ວມມດືາ້ນການຄາ້ ແລະການຮັ່ ວມມື
ດາ້ນເສດຖະກດິມຢີັ່ າງເລກີເຊີັ່ ງ ແມັ່ ນມປີະສດິທຜິນົໃນການປ ບປຸງລະບຽບການ
ຄາ້ ແລະ ສ ບຕ ັ່ ກວດສອບຄວາມໄວຂອງການນ າໃຊ ້NTB. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, 
ພວກເຂາົໄດເ້ພີັ່ ມການຄາ້ກ ບບ ນດາຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນຂອງຕນົ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນກ ບ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ທີັ່ ມສີ ນຍາການຄາ້ກ ບສາກນົຈ ານວນໜອ້ຍ (ຮູບສະແດງ 
E4). ໂດຍທົັ່ ວໄປແລວ້, ໂດຍຢ ງ້ຢືນຫ  ກການການຄາ້ທີັ່ ມຄີວາມໂປັ່ ງໃສ, ເສລ ີ
ແລະ ຍຸດຕທິ າ, CPTPP ເປ ນຈດຸສ າຄ ນສ າຄ ນໃນການຮັ່ ວມມດືາ້ນການຄາ້ 
ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງເສດຖະກດິໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລອ້ມທີັ່ ມີ
ການປົກປອ້ງທາງການຄາ້ເພີັ່ ມຂ ນ້. 
 
 

ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າບ ັ່ ມສີະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຜນົປະໂຫຍດຍ ງມຫີ າຍ ແລະ ອາດດ ງດູດ 
 
ຮູບສະແດງ E3. ຜນົກະທບົໂດຍສະເລັ່ ຍໃນການນ າໃຊອ້ ດຕາພາສແີມັ່ ນມທີັ່ າ
ອັ່ ຽງຫ ຸດລງົ 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: World Trade Integration Trade (WITS), ຖານຂ ມູ້ນຂອງ WTO 
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ບ ນດາປະເທດຕັ່ າງໆໃນພາກພືນ້ໃນການເຂົາ້ຮັ່ ວມການຄາ້ໃນອະນາຄດົເນືັ່ ອງຈາກ 
ບ ັ່ ມມີາດຕະຖານການຄາ້ທີັ່ ຖືເອາົມາດຕະຖານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາເປ ນສູນ
ກາງ. ເຖິງວັ່ າຈະມຄີວາມຊ ດເຈນວັ່ າ CPTPP ໃໝັ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍກວັ່ າສັ່ ວນ
ແບັ່ ງຂອງ GDP ແລະ ການຄາ້ທົັ່ ວໂລກ, ການເຊ ນສ ນຍາການຄາ້ແມັ່ ນມຄີວາມ
ສ າຄ ນ ແລະ ມຜີນົກະທບົຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງຕ ັ່ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສຖະກດິໃນ
ໄລຍະສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມ ນບ ັ່ ພຽງແຕັ່ ເປ ນບາດກາ້ວໃໝັ່ ໃຫແ້ກັ່ ການເຈລະ 
ຈາການຄາ້ຫ າຍຝັ່ າຍ, ມ ນອາດຈະມຜີນົກະທບົຕ ັ່ ການເຈລະຈາການຄາ້ອືັ່ ນໆ, ອາດ
ເປ ນຕວົຊີວ້ ດສ າລ ບການຕ ງ້ກດົລະບຽບ, ຊ ັ່ ງໝາຍຄວາມວັ່ າເງ ືັ່ອນໄຂຂອງ 
CPTPP ສາມາດເປ ນຕວົແບບສ າລ ບ FTA ໃນອະນາຄດົ ເຊ ັ່ ນ ການຮັ່ ວມມື
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບຮອບດາ້ນຂອງພາກພືນ້(RCEP). ນອກຈາກນີ,້ ການ
ຍກົເລກີມາດຕະຖານຊ ບສນິທາງປ ນຍາທີັ່ ສ າຄ ນໃນສ ນຍາ TPP ຕົນ້ສະບ ບ, ຊ ັ່ ງ
ກັ່ ອນໜາ້ນີມ້ກີານຖົກຖຽງໂດຍຝັ່ າຍຕັ່ າງໆ ອາດກະຕຸນ້ໃຫປ້ະເທດອືັ່ ນໆເຂົາ້ຮັ່ ວມ 
CPTPP. ການເພີັ່ ມຈ ານວນຂອງສະມາຊກິຈະຊັ່ ວຍເພີັ່ ມຜນົປະໂຫຍດຈາກ 
CPTPP ໂດຍການເສມີສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ 
ແລະ ການລງົທ ນທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນຂງົເຂດ. ຜນົໄດຮ້ ບຈະເກດີຂ ນ້ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົ
ທາງບວກໃນບ ນດາສະມາຊກິທີັ່ ມຢູີັ່ ແລວ້, ນອກຈາກຜນົລວມຂອງຜນົປະໂຫຍດ
ສອງຝັ່ າຍໂດຍກງົລະຫວັ່ າງແຕັ່ ລະບ ນດາສະມາຊກິໃໝັ່  ແລະ ປະເທດ CPTPP. 
 
ຮູບສະແດງ E4. ຈ ານວນຂອງ NTBs ໃຫມັ່ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປະເທດທົັ່ ວໂລກ, 
ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຖານຂ ມູ້ນຂອງ Global Trade Alert 
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ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າລະດ ບໜີສ້ນິຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ລະດ ບການເໜ ງຕງີ 
ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ທຽບກ ບ GDP ທີັ່ ຫ ຸດລງົໃນບາງພາກພືນ້ ແຕັ່ ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງການເຕບີໂຕ, ໜີສ້ນິ ຍ ງຄງົເປ ນແຫ ັ່ ງຂອງຄວາມສັ່ ຽງ ຊ ັ່ ງອາດເຮ ດ
ໃຫເ້ກດີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນບາງຂະແໜງການ ຖາ້ຫາກສະພາບທາງດາ້ນ
ການເງນິຂອງໂລກເຄ ັ່ ງຄ ດໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດການ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມທະນາ 
ຄານກາງລາຍໃຫັ່ ຍຂອງໂລກຈະນ  າໃຊມ້າດຕະການກະຕຸນ້ທາງການເງນິ
ແບບຜັ່ ອຍຄາຍ (ຫ  ື ກ ານດົການຖອນເງນິ), ລາຄາສນິຊ ບໃນພາກພືນ້ຍ ງ
ຄງົໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກສະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກທີັ່
ດຂີ ນ້. 
 

31. ໃນຂະນະທີັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນສນິເຊືັ່ ອຂອງພາກສັ່ ວນເອກະ
ຊນົຫ ຸດລງົດວຍ້ອ ດຕາສັ່ ວນໜີສ້ນິຕ ັ່  GDP, ອ ດຕາສວັ່ ນຫ  ກສ ບສນິເຊືັ່ ອ
ທີັ່ ເກດີຂ ນ້ໃນລະບບົເສດຖະກດິໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ 
AREO 2017 (ຮູບສະແດງ 2.11). ໃນຮອບວຽນການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອ 
(ເບິັ່ ງຕາຕະລາງ 2.2 ແລະ Box D), ສນິເຊືັ່ ອໄດເ້ລີັ່ ມຫ ຸດລງົໃນບາງ
ປະເທດໃນພາກພືນ້(ເຊ ັ່ ນ: ປະເທດຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ສ. ເກາົຫ ,ີ ມາເລເຊຍ, ຟີ
ລບິປິນ, ສງິກະໂປ ແລະ ບ ນດາປະເທດ CLM) ຫ  ງຈາກໄລຍະເວລາທີັ່
ການເຕບີໂຕສູງກວັ່ າແນວໂນມ້. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າສະພາບການເງນິທົັ່ ວໂລກ 
 

ຮູບສະແດງ2.8 ລາຄາຊ ບສນິທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສໃນບາງບ ນດາປະເທດໃນພາກພືນ້
ໄດສ້ບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ 

 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: BIS 

 

ຍ ງຄງົຜັ່ ອຍຄາຍ, ສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກສາມາດປັ່ ຽນແປງຢັ່ າງໄວວາ 
ແລະ ເຮ ດໃຫເ້ງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິພາຍໃນປະເທດເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່
ຄາດໄວເ້ຮ ດໃຫມ້ຜີນົກະທບົຕ ັ່ ບາງພາກສວັ່ ນຂອງເສດຖະກດິ. 
 

32. ອ ດຕາດອກເບຍ້ຕ ັ່ າໃນທົັ່ ວໂລກໃນໄລຍະເວລາຍາວນານ ໄດສ້ົັ່ ງຜນົໃຫລ້າ 
ຄາອະສ ງຫາລມິະຊ ບໃນພາກພືນ້ເພີັ່ ມຂ ນ້, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງທີັ່ ຢູັ່ ອາ
ໃສ. ຮູບສະແດງ 2.8 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າໃນບາງປະເທດ (ເຊ ັ່ ນ: ຮງົກງົ), 
ລາຄາອະສ ງຫາລມິະຊ ບທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສຍ ງສບືຕ ັ່ ສູງຂ ນ້ກວັ່ າອ ດຕາສະເລັ່ ຍໃນອາດດີ. 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງກະແສເງນິທ ນໃນທັ່ າມກາງອ ດຕາດອກເບຍ້ຕ ັ່ າສຸດໃນປະ 
ເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ໃນຊັ່ ວງຫ  ງຈາກ GFC ມສີວັ່ ນເຮ ດໃຫເ້ກດີເງ ືັ່ອນໄຂ
ການເງນິທີັ່ ຜັ່ ອນຄາຍໃນພາກພືນ້ ສົັ່ ງຜນົໃຫກ້ານປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອເຕບີໂຕຢັ່ າງໄວ
ໃນຂະແໜງນີ.້ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາຂອງອະສ ງຫາລມິະຊ ບ ໄດສ້ະທອ້ນ
ໃຫເ້ຫ ນເຖງິຕ າແໜັ່ ງຮອບວຽນຂອງເສດຖະກດິເຫ ົັ່ ານີໃ້ນວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ. 
ຄວາມໝ ນ້ໃຈຂອງສະເຖຍລະພາບດາ້ນການເງນິຈາກການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອ
ຢັ່ າງໄວວາ, ບາງປະເທດໃນພາກພືນ້ (ເຊ ັ່ ນ ສງິກະໂປ, ຮງົກງົ ແລະ ມາເລເຊຍ) 
ໄດປ້ະຕບິ ດມາດຕະການຕັ່ າງໆເພືັ່ ອຄວບຄຸມການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາຊ ບສນິທີັ່  
ຢູັ່ ອາໄສ ແລະ ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການພ ດທະນາແບບຢືນຍງົໃນຕະຫ າດອະ 
ສ ງຫາລມິະຊ ບໂດຍລວມ. 
 

ລ ດຖະບານ ແລະ ບ ລສິ ດຂອງພາກພືນ້ທີັ່ ມຄີວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການເງນິ
ພາຍນອກຈ ານວນຫ າຍ, ອງີໃສັ່ ການກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ/ຫ ກືານລງົທ ນ
ໃນຫ  ກຊ ບ ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ ແລະ ໃນ
ການປັ່ ຽນແປງຄວາມສັ່ ຽງ. 
 

33. ຄວາມສັ່ ຽງຕົນ້ຕ ທີັ່ ລະບຸໃນແຜນທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກແມັ່ ນການປ ບ
ເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້ກວັ່ າທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ຊ ັ່ ງອາດຈະເພີັ່ ມ
ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນການເງນິ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ທົັ່ ວໂລກຢັ່ າງ
ວັ່ ອງໄວ, ການແຂງຄັ່ າຂ ນ້ຂອງສະກຸນເງນິໂດລາຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ ແລະ ຄັ່ າທ ານຽມທີັ່
ສູງຂ ນ້ອາດຈະນ າໄປສູັ່ ການປ ບສມົດຸນການລງົທ ນໃນຫ  ກຊ ບໂດຍນ ກລງົທ ນທີັ່
ເຮ ດໃຫກ້ະແສເງນິທ ນໄຫ ອອກມາຈາກຕະຫ າດເກດີໃໝັ່  ຊ ັ່ ງຈະເຮ ດໃຫເ້ງນິກູ ້
ຢືມຄນືໃໝັ່ ຂອງທຸລະກດິໃນເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າໜີຂ້ອງ 

ຮູບສະແດງ 2.9 ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ຄວົເຮອືນ ແລະ ບ ລສິ ດທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນສະຖາບ ນການເງນິຂອງພາກເອກະຊນົຈາກທຸກຂະແໜງການ 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018                          
ຮູບສະແດງ 2.10 ໂດຍທຽບໃສັ່ ບ ນດາຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ອືັ່ ນໆ, ຕະຫ າດພ ນທະບ ດໃນພາກພືນ້ຍ ງສາມາດດ ງດູດນ ກລງົທ ນໃນພ ນທະບ ດທົັ່ ວໂລກ 

ຍອດເງນິທ ນໄຫ ເຂົາ້ສຸດທ ິ(ທຽບກ ບຕະຫ າດຮຸນ້ເກດີຂ ນ້ໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້) 
 

Equity Securities 
 

Cumulative since Jan 2013 (USD billion) 
U.S. Presidential 

30 
   

  PBC’s  Election  
     

   announcement (8 Nov 2016) 
 Bernanke’s (11 Aug 2015)   

20 
    

 Statement     
      

 (22 May 2013)     

10       
      Global 
     Markets Sello 

0     (7-9 Feb 2018) 
      

-10       

-15       
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

     Asian EMs EM Europe  

 
Debt Securities 

 
Cumulative since Jan 2013 (USD billion)    

300    
U.S. Presidential Election     

250 
    (8 Nov 2016)  
      

200 
  PBC’s announcement  
  

(11 Aug 2015) 
  

     

150 
Bernanke’s   Global Markets 
Statement    Sello 

    

100 
(22 May 2013)   (7-9 Feb 2018) 

      

50       

0       

-50       
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Latin America Middle East and Africa     
ໝາຍເຫດ: ຕະຫ າດຮຸນ້ທີັ່ ເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ ເຊ ັ່ ນ ສ.ເກາົຫ ,ີ ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອນິໂດເນ
ເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg 

       ໝາຍເຫດ: ຕະຫ າດພ ນທະບ ດທີັ່ ເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ ເຊ ັ່ ນ ເກາົຫ ,ີ ມາເລເຊຍ, ໄທ,     
       ອນິໂດເນເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ.  
       ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg 

 
ບ ລສິ ດເອກະຊນົທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນການລງົທ ນດາ້ນເງນິທ ນ ແລະ ໜີສ້ນິຂອງຄວົເຮອືນຍ ງຄງົຢູັ່
ໃນລະດ ບສູງໃນບາງປະເທດ (ຮູບສະແດງ 2.9). ລ ດຖະບານປະເທດໃນພາກພືນ້ໄດ ້
ດ າເນນີມາດຕະການປົກປອ້ງຄວາມສັ່ ຽງເພືັ່ ອແກໄ້ຂຄວາມສັ່ ຽງໃນລະບບົເສດຖະກດິ
ຂອງພວກເຂາົ. 

 
34. ຊ ັ່ ງແຕກຕັ່ າງຈາກພາກພືນ້ EM ອືັ່ ນໆ, ຕະຫ າດຕາສານໜີຂ້ອງລ ດຖະບານໃນ
ຂງົເຂດ EM ຍ ງຄງົດ ງດູດນ ກລງົທ ນທົັ່ ວໂລກ. ຜນົກະທບົຂອງການເພີັ່ ມຂ ນ້ອ ດຕາ
ດອກເບຍ້ຂອງ Fed ທີັ່ ໄວກວັ່ າການຄາດຄະເນໃນຕະຫ າດຕາສານໜີພ້າກພືນ້, ຊ ັ່ ງມີ
ການໄຫ ເຂົາ້ຫ າຍຂ ນ້ຄວນໄດຮ້ ບການຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິ. ການລງົທ ນໃນຕະຫ າດຫ  ກ
ຊ ບຂອງປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ ໃນຂງົເຂດ(ASEAN-5 ແລະ ສ.ເກາົຫ )ີ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນຕະຫ າດຕາສານໜີມ້ຄີວາມຢືດຍຸັ່ ນ ເຖິງວັ່ າຈະມກີານປັ່ ຽນແປງຕະຫ າດການ
ເງນິຢັ່ າງຮາ້ຍແຮງໃນປະຈບຸ ນ. ຮູບສະແດງ 2.10 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າ, ຈາກເດອືນ
ມ ງກອນ 2013 ຫາ ເດອືນທ ນວາ 2017, ບ ນ ດາຕະຫ າດຕາສານໜີຂ້ອງລ ດຖະບານ
ໃນອາຊຽນ 4 ແລະ ສ.ເກາົຫ  ີ ໄດລ້ວມຍອດໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິທ ນຕັ່ າງປະເທດເປ ນຈ າ
ນວນ 247 ຕືໂ້ດລາ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຜນົຜະລດິໃນທົັ່ ວໂລກສາມາດເພີັ່ ມຄວາມສັ່ ຽງ
ດາ້ນການກູຢື້ມເງນິໃໝັ່ ໂດຍມຄີວາມສັ່ ຽງສູງຕ ັ່ ເສດຖະກດິທີັ່ ມສີັ່ ວນແບັ່ ງຕະຫ າດ
ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ສູງໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດພາຍໃນປະເທດ. 
 
35. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຕະຫ າດຕາສານໜີຂ້ອງ
ລ ດຖະບານທອ້ງຖິັ່ ນ, ບາງປະເທດຂອງ EMs ໃນພາກພືນ້ມກີານລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ
ຂະໜາດໃຫຍັ່ ທີັ່ ເປ ນພືນ້ຖານຂອງນ ກລງົທ ນ, ຊ ັ່ ງມແີນວໂນມ້ທີັ່ ຈະມສີະເຖຍລະພາບ
ສູງ35. ເນືັ່ ອງຈາກບາງປະເທດໃນຂງົເຂດຍ ງຄງົອາໄສການຈ ດຫາເງນິທ ນຈາກພາຍນອກ, 
ນ ກລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ (ທະນາຄານ ແລະ ບ ັ່ ແມັ່ ນທະນາຄານ) ມແີນວໂນມ້ທີັ່ ຈະມີ
ຄວາມສັ່ ຽງຫ າຍຂ ນ້ໃນຊັ່ ວງເວລາທີັ່ ຄວາມກດົດ ນ. ດ ັ່ ງ ນ ນ້, ພວກເຂາົເຈົາ້ອາດຈະບ ັ່ ມີ
ຄວາມເຕ ມໃຈໃນການໂອນການຖືຮຸນ້ຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນໄລຍະເວລາທີັ່ ມຄີວາມກດົດ ນ. 
ຮູບສະແດງ 2.11 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນອງົປະກອບພືນ້ຖານຂອງນ ກລງົທ ນໃນປະເທດຈນີ 
ແລະ ບ ນດາໜີສ້ນິຂອງລ ດຖະບານປະ ເທດອາຊຽນ-4ໃນສະກຸນເງນິທອ້ງຖິັ່ ນ.ໄດມ້ີ
ການສົັ່ ງເສມີເພືັ່ ອທີັ່ ຈະຮ ບຮູເ້ຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະເປ ນທະນາຄານຕັ່ າງປະເທດ. 
 
35 ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ນ ກລງົທ ນສວັ່ ນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນປະຕບິ ດຕາມໜາ້ທີັ່ ຂອງຕນົຢັ່ າງເຄ ັ່ ງຄ ດ, 
ກາຍຫ ຸດມາດຕະຖານ ແລະ ປ ບສມົດຸນການລງົທ ນຂອງພວກເຂາົ. 
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ແລະ ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທະນາຄານ ໂດຍລວມຄຜູືຖ້ືຕາສານໜີຂ້ອງ
ລ ດຖະບານທີັ່ ເປ ນສະກຸນເງນິທອ້ງຖິັ່ ນໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອນິໂດເນ
ເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລບິປິນ. ນອກຈາກນີ ້ຍ ງມສີັ່ ວນແບັ່ ງການມສີັ່ ວນ
ຮັ່ ວມຈາກພາກສັ່ ວນຕັ່ າງປະເທດ (ເຊ ັ່ ນ ກອງທ ນສະຫວ ດດກີານສ ງຄມົ 
ແລະ ບ ານານຂອງຊາດ). ໃນໄລຍະຍາວ ນ ກລງົທ ນອາດຈະບ ັ່ ຈ າເປ ນຕອ້ງ
ຕອບສະໜອງຕ ັ່ ການປັ່ ຽນແປງຂອງຕະຫ າດໃນໄລຍະສ ນ້ ຊ ັ່ ງຈະຊັ່ ວຍໃຫ ້
ສະເຖຍລະພາບໃນການໄຫ ຂອງເງນິທ ນໃນພາກພືນ້. ໃນຂະນະທີັ່ ການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງຕັ່ າງປະເທດຈະສາ້ງໂອກາດ, ປັ່ ຽນແປງເງ ືັ່ອນື
ໄຂການເງນິຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ປັ່ ຽນແປງເງ ືັ່ອນໄຂການຈ ດຫາເງນິທ ນຈາກ
ພາຍນອກ ແລະ ປັ່ ຽນແປງຄວາມສັ່ ຽງຂອງນ ກລງົທ ນຢັ່ າງກະທ ນຫ ນ ອາດ
ເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມບ ັ່ ໝ ນ້ຄງົ (ເບິັ່ ງ Box F ໃນການຈ າລອງສະຖານະການ
ຂອງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງ Fed ທີັ່ ສູງກວັ່ າການຄາດ
ຄະເນ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ປະເທດ EM ໃນພາກພືນ້) 

  
      ຮູບພາບ 2.11 ໃນບາງຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ , ຕັ່ າງປະເທດແມັ່ ນນ ກລງົທ ນທີັ່ ສ າ  
       ຄ ນໃນຫ  ກຊ ບໜີສ້ນິຂອງລ ດຖະບານ  
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Box F. 
 

ການວເິຄາະການຂະຫຍາຍຕວົ: ການຈ າລອງສະຖານະການຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່

ສູງກວັ່ າຄາດຄະເນ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ຂອງພາກພືນ້.36 
 
ນະໂຍບາຍທີັ່ ແນໃສັ່ ການກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕຂອງລ ດຖະບານ ທັ່ ານ 
Trump, ໂດຍກະຕຸນ້ໂດຍການຫ ຸດພາສ ີ ແລະ ແຜນການໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງ
ລ ດຖະບານ ເພີັ່ ມຄວາມກ ງວນົເລືັ່ ອງຕະຫ າດກັ່ ຽວກ ບການຂາດດຸນງບົປະ 
ມານເພີັ່ ມຂ ນ້ ແລະ ລະດ ບໜີສ້ນິຂອງລ ດຖະບານທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນຕົນ້
ເດອືນກຸມພາ 2018, ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບໂລກປະສບົກ ບການເທຂາຍຮຸນ້ໄລ 
ຍະສ ນ້ ເນືັ່ ອງຈາກຄວາມກ ງວນົວັ່ າການເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຈະສົັ່ ງຜນົໃຫອ້ ດຕາເງນິເຟີເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ອກີ37. ໃນ
ຂະນະທີັ່ ຄວາມສັ່ ຽງຂອງໜີສ້ນິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາເພີັ່ ມຂ ນ້, ຕົນ້
ທ ນຂອງການກູຢື້ມໄລຍະຍາວໃນເຂດຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ ຫ  ື
ຜນົກະທບົຈາກການຈ ດສ ນຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ເປ ນລະບຽບ ແລະ ການໄຫ ອອກ
ຂອງທ ນຈາກພາກພືນ້. 
 
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຍ ງຄງົມຄີວາມສັ່ ຽງດາ້ນອ ດຕາເງນິເຟີຂ້ອງສະຫະລ ດຍອ້ນ
ວັ່ າເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາແມັ່ ນໃກຄ້ຽງກ ບລະດ ບການຈາ້ງ
ງານເຕ ມສວັ່ ນ. ເມືັ່ ອພຈິາລະນາຈາກການຂາດກນົໄກການສົັ່ ງຜັ່ ານນະໂຍ 
ບາຍການເງນິ, ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາອາດຕ ດສນິໃຈທີັ່
ຈະໂຕຕ້ອບກັ່ ອນໜາ້ນີ ້ ແລະ ໃນລະດ ບທີັ່ ສູງກວັ່ າທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ໃນ
ເຫດການທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງບ ັ່ ຄາດຄດິ. ການຂະຫຍາຍຕວົທີັ່
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍໄດຄ້ ງເງນິແຫັ່ ງຊາດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ໄດສ້ະ 
 

ສມົມຸດຕຖິານສ າຄ ນ 

 
ທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາເງນິເຟີທ້ີັ່ ສູງກວັ່ າການຄາດຄະເນ 
ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເຂ ມ້ງວດອາດມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ພາກພືນ້. 
ຖາ້ຫາກນະໂຍບາຍບ ັ່ ໄດຮ້ ບການຢ ງ້ຢືນຢັ່ າງຊ ດເຈນອາດເພີັ່ ມຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ 
ຄວາມຕ ັ່ ເນືັ່ ອງຂອງການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຈ ານວນຫ າຍຈາກຕະຫ າດເກດີ  
ໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້, ຊ ັ່ ງເຮ ດໃຫສ້ະກຸນເງນິຂອງປະເທດຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ອອັ່ ນຄັ່ າ
ລງົຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍທັ່ າມກາງການປ ບສມົດຸນການລງົທ ນໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຂອງ
ນ ກລງົທ ນໂລກ. ບດົຄວາມນີມ້ຈີດຸປະສງົສະແດງໃຫເ້ຫ ນສະຖານະການສມົ 
ມຸດຖານ ເພືັ່ ອຫາຈ ານວນຜນົກະທບົໃນສະຖານະການທີັ່ ຄວາມກດົດ ນຂອງ
ອ ດຕາເງນິເຟີໃ້ນສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ຕກົຕ ັ່ າຫ າຍ ເຮ ດໃຫ ້Fed ເພີັ່ ມອ ດຕາ
ດອກເບຍ້ຂ ນ້ໄວກັ່ ວາຕະຫ າດທີັ່ ຄາດຄະເນ, ຄວາມວຕິກົກ ງວນົໃນຕະຫ າດ, 
ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ພາກພືນ້ໃນປີ 2018-2019. 
 

 
 
 

ສມົມຸດຕຖິານຕົນ້ຕ ຂອງສະຖານະການນີມ້ດີ  ັ່ ງນີ:້ 
 
ອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງທະນາຄານກາງເພີັ່ ມຂ ນ້ໄວກວັ່ າຄາດຄະເນ          ສະຖານະພືນ້ຖານ 

• ອ ດຕາເງນິເຟີ ້PCE ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາເພີັ່ ມຂ ນ້ 2% ຢັ່ າງບ ັ່ ຄາດຄດິໃນປີ 
2018-19 ແລະ ຍ ງຄງົຮ ກສາໄວເ້ກນີເປົາ້ໝາຍ 2% ຂອງ Fed 

• ອ ດຕາເງນິເຟີ ້PCE ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຍ ງຢູັ່ ພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍ 
2% ຂອງ Fed ໃນປີ 2018-19. 

• Fed ປະຕບິ ດນະໂນຍາຍໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດໄວ ້ເຮ ດໃຫອ້ ດຕາດອກເບຍ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ຊ ັ່ ງ
ເຮ ດໃຫຕ້ະຫ າດມຄີວາມວຕິກົກ ງວນົ (ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາການສະສມົຂອງ 100 
bps ໃນປີ 2018 ແລະ 2019). 

• Fed ຄງົຮ ກສາລະດ ບການນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍປ ບສະພາບການເງນິເປ ນ
ປົກກະຕ,ິ ສ ບຕ ັ່ ສົັ່ ງສ ນຍານການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາການສະສມົ 75 bps 
ໃນປີ 2018 ແລະ 50 bps ໃນປີ 2019. 

• ຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດຄ ງເງນິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນທັ່ າມກາງ
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ ຂອງອ ດຕາເງນິເຟີ ້ໂດຍຄາດວັ່ າຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດຄ ງເງນິ
ໄລຍະ 10 ປີ ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນລະດ ບ 3% 

• ຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດຄ ງເງນິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາສບືຕ ັ່ ຕ ັ່ າ
ກວັ່ າລະດ ບ 3 % 
 

• Fed ຍ ງຄງົຮ ກສານະໂຍບາຍຫ ຸດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ • Fed ຍ ງຄງົຮ ກສານະໂຍບາຍຮ ກສາລະດ ບການຄງົໂຕ ແລະ ເພີັ່ ມຂ ນ້ 
ຂອງດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ

• ບ ັ່ ມນີະໂຍບາຍທີັ່ ແປກ (ຕດິພ ນກ ບສະຖານະການພືນ້ຖານ) ໃນບ ນດາປະເທດເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວໜາ້ອືັ່ ນໆທີັ່ ສ າຄ ນຕະຫ ອດຊວັ່ ງໄລຍະຂອງການສ ກ
ສາ.38 

• ໃນພາກພືນ້, ນະໂຍບາຍທີັ່ ກ ານດົໄວໃ້ນປະຈບຸ ນຍ ງຄງົບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງຕະຫ ອດຊັ່ ວງໄລຍະຂອງການສ ກສາ. ການເຕບີໂຕ, ເງນິເຟີ,້ ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຂິອງ
ພາກພືນ້ ແລະ ທັ່ າອັ່ ຽງງບົປະມານ (ຂ ນ້ພືນ້ຖານ) ແມັ່ ນການຄາດຄະເນຂອງ AMRO. 
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b. ລາຍໄດ ້10 ປີ ຂອງລ ດຖະບານສະຫະລ ດອາເມລກິາໄດສູ້ງຂ ນ້ ສະເລັ່ ຍ 3.3% ໃນ
ໄລຍະປີ 2018-2019 ທັ່ າມກາງການຄາດຄະເນອ ດຕາເງນິເຟີເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນພາກພືນ້ 
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າປ ດໄຈພືນ້ຖານທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູການເຕບີໂຕ ແລະ ແນວໂນມ້ອ ດຕາເງນິ
ເຟີຈ້ະຍ ງຄງົບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງ, ແຕັ່ ຖາ້ຕົນ້ທ ນໃນການກູຢື້ມໄລຍະຍາວ (ພ ນທະບ ດຄ ງເງນິ
ກ ານດົ 10 ປີ) ຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ປະເທດຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ເປ ນສັ່ ວນຫ າຍ 
ອ ນເນືັ່ ອງມາຈາກຄວາມສັ່ ຽງຈາກອ ດຕາດອກເບຍ້ທີັ່ ສູງຂ ນ້. ໂດຍການຄ ານວນຄນື
ຄວາມສັ່ ຽງໜີສ້ນິພາກລ ດ, ອ ດຕາຜນົຕອບແທນຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງຂ ນ້ເມືັ່ ອທຽບກ ບ
ສະຖານະການພືນ້ ຖານ (ຮູບສະແດງ F3).  
c. ໃນດາ້ນກະແສເງນິທ ນ, ຜນົໄດຮ້ ບຈາກສະຖານະການສ ກສາໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າການ
ໄຫ ອອກຂອງທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນພາກພືນ້ (ລວມທ ງການປັ່ ຽນແປງຄ ງສ າຮອງ) 
ອາດຈະມຂີະໜາດໃຫຍັ່ . ຮູບສະແດງ F4 ປຽບທຽບຜນົໄດຮ້ ບຂອງສະຖານະການທີັ່
ມລີາຍໄດຕ້ວົຈງິຈາກການລງົທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນປີ 2013 - ປີທີັ່ ມຄີວາມກດົດ ນ. 
ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ທີັ່ ເປີດກວາ້ງຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ປະເທດທີັ່ ມຄີວາມສາມາດສູງໃນ
ການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງການຄາ້ກ ບຈນີແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນທ ນ. ເຖິງ
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມປະລມິານການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຈະຫ ຸດລງົໂດຍການຕອບໂຕທ້າງ 
 

ຮູບສະແດງ F1. ການເຕບີໂຕຂອງພາກພືນ້ຈະຫ ຸດລງົໃນປີ 2018-19 

 
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນພາຍຫລ ງ 2017 ໝາຍເຖງິການຄາດຄະເນສະຖານະການ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO 

 
 

ຮູບສະແດງ F3. ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການກູຢື້ມໄລຍະຍາວຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກ
ພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໂດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາ 

 

 
ດາ້ນນະໂຍບາຍທີັ່ ເໝາະສມົໂດຍລ ດຖະບານ (ສະຖານະການນີຄ້າດວັ່ າ
ຈະບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງນະໂຍບາຍ). 
 
ສະຫ ຸບ 
ສະຖານະການດ ັ່ ງກັ່ າວສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກ
ເບຍ້ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ ທີັ່ ໄວກວັ່ າທີັ່ ຄາດໄວຊ້ ັ່ ງ
ອາດເປ ນໄປໄດວ້ັ່ າຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຫ າຍຕ ັ່ ລາຄາຊ ບສນິ ແລະ ການໄຫ 
ຂອງທ ນໃນປະເທດຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້. ສອດຄັ່ ອງກ ບແຜນທີັ່
ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ ວໂລກ, ຊ ັ່ ງສະແດງຜນົການປະເມນີຜນົກະທບົໃນລະດ ບສູງ 
(ຮູບ 1.25). ມ ນຈະເປ ນສິັ່ ງສ າຄ ນສ າລ ບຜູກ້ ານດົນະໂຍບາຍທີັ່ ຈະຕອ້ງມີ
ການຂະຫຍາຍເຄືັ່ ອງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍສາ້ງຂ ຈ້ າກ ດໃນການແລກປັ່ ຽນ
ເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ການປະຕບິ ດມາດຕະການຫ ຸດຜັ່ ອນຄວາມສັ່ ຽງ
ເພືັ່ ອບ ນລຸເປົາ້ໝາຍການເຕບີໂຕ ແລະ ຄວາມສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນ
ການເງນິ. 

 

 
ຮູບສະແດງ F2 ໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີສູ້ງຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍ 

       
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນພາຍຫລ ງ 2017 ຫມາຍເຖງິການຄາດຄະເນສະຖານະການ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO 
 
 

ຮູບສະແດງ F4. ການໄຫ ອອກທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນ FDI (ລວມທ ງການ
ປັ່ ຽນແປງຂອງຄ ງສະສມົ) ສາມາດຂະໜາດໃຫຍັ່ ສ າລ ບພາກພືນ້ 

  
 

       ໝາຍເຫດ: ພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ໃນນີຫ້ມາຍເຖງິປະເທດຈນີ, ອນິໂດເນເຊຍ,     
       ເກາົຫລ,ີ ມາເລເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ໄທ. 
       ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO

       ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນພາຍຫລ ງ 2017 ໄຕມາດ 3 ຫມາຍເຖງິການຄາດຄະເນສະຖານະການ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO                                                                                                                     42 
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3 ຄ າແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍ 
ໃນຂະນະທີັ່ , ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສ ນ້ໄດຫ້ ຸດລງົເມືັ່ ອທຽບກ ບປີທີັ່ ຜັ່ ານ
ມາ, ຄວາມສັ່ ຽງໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຫ າຍເດອືນຜັ່ ານມາເນືັ່ ອງຈາກການປະຕ ິ
ບ ດມາດຕະການປ້ອງກ ນທາງດາ້ນການຄາ້ໂດຍລ ດຖະບານຂອງທັ່ ານ 
Trump ແລະ ສ ນຍານແຮງກດົດ ນເງນິເຟີທ້ີັ່ ສູງຂ ນ້. ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ
ຄວນຈະມຄີວາມລະມ ດລະວ ງຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ສບືຕ ັ່ ສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ
ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ເພືັ່ ອສາ້ງ
ສະພາບທາງດາ້ນການເງນິໂລກທີັ່ ຮ ດກຸມຂ ນ້ລັ່ ວງໜາ້. ນະໂຍບາຍປະສມົ
ປະສານທາງດາ້ນງບົປະມານ, ເງນິຕາ ແລະ ມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມ
ສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິຈະຂ ນ້ຢູັ່ ກ ບວງົຈອນທຸລະກດິ ແລະ ວງົເງນິສນິ
ເຊືັ່ ອຂອງເສດຖະກດິແຕັ່ ລະປະເທດ. 
ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ຄວາມໝ ນ້ຄງົທາງດາ້ນງບົປະມານ 
36 ໃນດາ້ນການພ ດທະນານະໂຍບາຍ, ການພຈິາລະນາອ ດຕາເງນິເຟີພ້າຍ
ໃນປະເທດເບືອ້ງຕົນ້. ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ຍ ງຮ ກສານະໂຍບາຍເງນິຕາ
ແບບຜັ່ ອນຄາຍ. ໃນຂະນະທີັ່ ນະໂຍບາຍອ ດຕາດອກເບຍ້ ໄດຖ້ກືປ ບຂ ນ້
ຢູັ່ ໃນບາງປະເທດໃນພາກພືນ້, ແຕັ່ ນະໂຍບາຍເງນິຕາໂດຍລວມຂອງພາກ
ພືນ້ຍ ງເອືອ້ອ ານວຍ. ມາດຕະການທາງດາ້ນນະໂຍບາຍທີັ່ ເປ ນເປົາ້ໝາຍ 
ອືັ່ ນໆເຊ ັ່ ນ ການຫ ຸດອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (RRR) ໄດຮ້ ບການຮ ບ 
ຮອງ (ສະເພາະໃນປະເທດຈນີ ແລະ ຟີລບິປິນ) ເພືັ່ ອປ ບປຸງສະພາບຄັ່ ອງ
ໃນການສະໜ ບສະໜນູກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິໃນປະເທດເຊ ັ່ ນການ
ໃຫກູ້ຢື້ມແກັ່ ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໃນຂະແໜງບູລມິະສດິ. ຊ ັ່ ງ
ເນ ນ້ຫ  ກການທີັ່ ວັ່ າມາດຕະຖານນະໂຍບາຍຄວນຈະມຄີວາມເໝາະສມົ
ຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ເໝາະສມົກ ບສະພາບການຂອງແຕັ່ ລະປະເທດ. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດ ້
ສະເໜໃີນພາກທ ີ 2, ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ກ າລ ງເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງ
ເກນີທັ່ າແຮງ ແລະ ຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິທີັ່ ເປ ນບວກ ແລະ ຄວາມກດົ
ດ ນທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ກ າລ ງກ ັ່ ໂຕ, ອາດຈະພຈິາລະນາສົັ່ ງສ ນຍານການນ າ
ໃຊນ້ະໂຍບາຍເງນິຕາທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດທີັ່ ເລອືກປະຕບິ ດ. ເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້
ທີັ່ ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນຂອງທຸລະກດິຊັ່ ວງທາ້ຍອາດຈະພຈິາລະນານະໂຍບາຍ
ເງນິຕາທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດທີັ່ ທີັ່ ເລອືກປະຕບິ ດ,  ຕາມສ ນຍານອ ດຕາເງນິເຟີທ້ີັ່ ເກດີ  
ໃໝັ່ ໂດຍຂ ນ້ຢູັ່ ກ ບການກ ານດົອ ດຕາເງນິເຟີໃ້ນກອບນະໂຍບາຍເງນິຕາ. 
ຮູບສະແດງ 3.1 ກະແສການໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິທ ນສຸດທຂິອງນ ກລງົທ ນຕັ່ າງ 
ປະເທດໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດຂອງພາກພືນ້ທີັ່ ມຄີວາມຢືດຢຸັ່ ນ, ເຖງິວັ່ າ
ຈະມກີານເທຂາຍຮຸນ້ໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບໂລກໃນຕົນ້ເດອືນກຸມພາ 2018 
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37 ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ສວັ່ ນຫ າຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະ
ກດິໃນລະດ ບເລີັ່ ມຕົນ້ເຖງິລະດ ບກາງ, ຍອ້ນການສາ້ງສນິເຊືັ່ ອໃນຊຸມປີຜັ່ ານ 
ມາ, ເປົາ້ໝາຍສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາຄວນໄດຮ້ ບການຈ ດບູລມິາສດິ
ໃນອະນາຄດົອ ນໃກນ້ີກ້ັ່ ອນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ສ າລ ບບາງປະ 
ເທດ, ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທາງດາ້ນນະໂຍບາຍເງນິຕາອາດມຈີ າກ ດຍອ້ນເງ ືັ່ອນໄຂ
ທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້, ປະເທດເຫ ົັ່ ານີອ້າດປະເຊນີກ ບຜນົ
ກະທບົຖາ້ຫາກວັ່ າເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິໃນທົັ່ ວໂລກເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້ໄວກວັ່ າທີັ່
ຄວາມຄະເນໄວ.້ ຈນົເຖງິປະຈບຸ ນການປ ບອ ດຕາດອກເບຍ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນສະຫະ 
ລ ດອາເມລກິາບ ັ່ ໄດເ້ຮ ດໃຫກ້ານໄຫ ອອກຂອງທ ນຈ ານວນຫ າຍຈາກຕະຫ າດ 
ທ ນໃນພາກພືນ້, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຈະມກີານແກໄ້ຂໃນຕະຫ າດທ ນທົັ່ ວໂລກ ຊ ັ່ ງ
ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມຢືດຢຸັ່ ນຫ າຍຂ ນ້. ໃນຂະນະທີັ່ ບ ນດານ ກລງົທ ນຕັ່ າງ 
ປະເທດນ າທ ນອອກບາງສວັ່ ນໃນຕະຫ າດທ ນ, ຕະຫ າດພ ນທະບ ດໃນພາກພືນ້
ຍ ງສບືຕ ັ່ ຮ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິທ ນຈາກຕັ່ າງປະເທດ, ເຖງິ
ແມັ່ ນວັ່ າໃນຈ ງຫວະການເຕບີໂຕທີັ່ ຊ ກຊາ້ໃນຫ າຍເດອືນທີັ່ ຜັ່ ານມາ (ຮູບສະ 
ແດງ 3.1). ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າອ ດຕາຜນົຕອບແທນຈາກຕະຫ າດພ ນທະບ ດໃນປະ 
ເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ສູງຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ ຊ ັ່ ງເປ ນການຕອບຮ ບຕ ັ່ ການ
ປະເມນີຄນືທັ່ າອັ່ ຽງອ ດຕາເງນິເຟີ ້ ແລະ ນະໂຍບາຍເງນິຕາໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຢູັ່
ໃນສະຫະລ ດອາເມລກິາ,40 ຕົນ້ທ ນເງນິກູໄ້ລຍະຍາວໃນຕະຫ າດທ ນໃນປະ 
ເທດຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ສັ່ ວນຫ າຍຢູັ່ ໃນລະດ ບຄງົທ ີ (ຮູບສະແດງ 3.2), ແລະ 
ຍ ງມສີະພາບຄັ່ ອງຫ າຍໃນພາກພືນ້. ປ ດໄຈດ ັ່ ງກັ່ າວໄດສ້າ້ງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທາງ
ດາ້ນນະໂຍບາຍເງນິຕາສ າລ ບຫ າຍປະເທດໃນພາກພືນ້ ໂດຍໃຫຄ້ວາມສ າຄ ນ
ກ ບການຟືນ້ໂຕຂອງເສດຖະກດິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນທັ່ າມກາງການ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້. ຄ າແນະນ າຂອງ AMRO ແມັ່ ນເພືັ່ ອໃຫປ້ະ 
ເທດຕັ່ າງໆ ຮ ກສາສະເຖຍລະພາບໃນປະຈບຸ ນ ຫ  ືນະໂຍບາຍເງນິຕາແບບເຂ ມ້
ງວດເພືັ່ ອກຽມຄວາມພອ້ມສ າລ ບຄວາມສັ່ ຽງໃນອະນາຄດົ ແລະ ເພືັ່ ອບ ັ່ ໃຫມ້ີ
ນະໂຍ ບາຍເງນິຕາແບບຜັ່ ອນຄາຍຕືັ່ ມອກີ. 
 

ຮູບສະແດງ 3.2 ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການກູຢື້ມໄລຍະຍາວ (ອ ດຕາຜນົຕອບ
ແທນ 10 ປີ)ໃນຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນເຂດພາກພືນ້ (ຍກົເວ ນ້ປະເທດຟີລບິ
ປິນ) ແມັ່ ນມຄີວາມໝ ນ້ຄງົສູງເຖງິວັ່ າຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດຄ ງ
ເງນິສະຫະລ ດອາເມລກິາຈະສູງຂ ນ້.  
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40 ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາຜນົຕອບແທນຈາກພ ນທະບ ດຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາສັ່ ວນໃຫັ່ ຍສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນການຫ ຸດລງົຂອງເບຍ້ປະກ ນໄລຍະຍາວພາຍຫ  ງໄລຍະທີັ່ ມອີ ດຕາເງນິເຟີຕ້ ັ່ າ.  
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38. ຂະແໜງທີັ່ ມຄີວາມອັ່ ອນໄຫວເພີັ່ ມຂ ນ້ເຊ ັ່ ນຕະຫ າດຊ ບສນິ, ການຮ ກສາ 
ຫ  ື ນ າໃຊມ້າດຕະການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ຮ ດກຸມຂ ນ້ຈະ
ສາມາດຊັ່ ວຍຮ ກສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິພາກ
ພືນ້ສັ່ ວນຫ າຍແມັ່ ນມມີາດຕະການປົກປອ້ງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິ. ມາດ
ຕະການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິ ເຊ ັ່ ນ: ວງົເງນິສນິເຊືັ່ ອເພືັ່ ອ
ການຊ າລະໜີ ້(LTV), ອ ດຕາສັ່ ວນການຊ າລະໜີສ້ນິ (DSR), ຈ າກ ດໃຫມ້ຜູີ ້
ກູຢື້ມຄນົດຽວ (SBL) ແລະ ຂ ຈ້ າກ ດເງນິກູຢື້ມທ ນໜນູວຽນ (CCB) ສາ 
ມາດຊັ່ ວຍຫ ຸດຜັ່ ອນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງໜີສ້ນິຄວົເຮອືນໄດຫ້ າຍພ ສມົຄວນແລະ 
ພາກທຸລະກດິ ແລະ ຈ າກ ດຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນລະບບົທີັ່ ອາດເກດີຂ ນ້ໃນຂະ 
ແໜງການເງນິ. ຄ າແນະນ າຂອງ AMRO ສ າລ ບປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນ 
ເພືັ່ ອຮ ກສາມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິທີັ່ ເຂ ມ້ງວດໃນ
ປະຈບຸ ນ ເນືັ່ ອງຈາກທັ່ າອັ່ ຽງຂອງໜີສ້ນີຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງໃນຂະແໜງທີັ່ ບ ັ່
ແມັ່ ນການເງນິ ແລະ ສ ນຍານການຟືນ້ໂຕໃນຕະຫ າດຊ ບສນິ. 
 
39. ນະໂຍບາຍຈະຕອ້ງມກີານປ ບປຸງໂດຍການຄ ານ ງເຖງິບ ນດາຂ ຈ້ າກ ດຈາກ
ຄວາມອັ່ ອນແອພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ລະດ ບໜີສ້ນິ ແລະ ການເອືອ້ຍ
ອງີດາ້ນການເງນິຈາກພາຍນອກ. ບ ນດາເສດຖະກດິທີັ່ ມຄີວາມອັ່ ອນແອທາງ
ດາ້ນການເງນິເພີັ່ ມສູງຂ ນ້ ໂດຍເພີັ່ ມອດິທຜິນົສູງຈາກໜີສ້ນິຈາກພາຍນອກ, 
ຈະມຂີ ເ້ສຍປຽບຫ າຍໃນການຮ ກສານະໂຍບາຍເງນິຕາທີັ່ ເໝາະສມົ ເພືັ່ ອສະ
ໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົ ໃນຂະນະທີັ່ ຮ ກສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນ
ການເງນິ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນເງ ືັ່ອນໄຂສະພາບການເງນິຂອງທົັ່ ວໂລກເຄ ັ່ ງຄ ດ
ຂ ນ້. ເສດຖະກດິທີັ່ ອງີໃສັ່ ຕະຫ າດທ ນ ເພືັ່ ອສະໜອງເງນິໃນບ ນຊຊີ າລະປົກ 
ກະຕ ິແລະ ບ ນຊຂີາດດຸນງບົປະມານ ("ການຂາດດຸນຄູັ່ ") ອາດຈະປະເຊນີກ ບ
ຂ ຈ້ າກ ດທາງດາ້ນການເງນິໃນເວລາທີັ່ ພະຍາຍາມຮ ກສານະໂຍບາຍເງນິຕາແບບ
ຜັ່ ອນຄາຍ ຫ  ືນະໂຍບາຍງບົປະມານແບບຂະຫຍາຍຕວົ. 
ຮູບສະແດງ 3.3 ເມືັ່ ອປຽບທຽບກ ບກັ່ ອນທີັ່ ມ ີGFC, ດຸນງບົປະມານດ ດປ ບຕາມວງົ
ຈອນແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນພາກພືນ້. 
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ນະໂຍບາຍງບົປະມານ: ການສະໜ ບສະໜນູການປ ບໂຄງສາ້ງ 
40. ສ າລ ບເສດຖະກດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກດິໄລຍະກາງ, ໂດຍທົັ່ ວໄປ
ແລວ້ບ ັ່ ຈ າເປ ນຕອ້ງໃຫຜູ້ວ້າງນະໂຍບາຍດ າເນນີມາດຕະການສະໜ ບສະໜນູ
ທາງດາ້ນເງນິຕາ ຫ  ື ງບົປະມານເພີັ່ ມເຕມີ ເນືັ່ ອງຈາກເສດຖະກດິເຕບີໂຕສູງ ຫ  ື
ສູງກວັ່ າທັ່ າແຮງ ແລະຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິແມັ່ ນສູນຫ ສູືງກວັ່ າສູນເລ ກໜອ້ຍ. 
 

 
 

ສ າລ ບເສດຖະກດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກດິຊັ່ ວງທ າອດິແມັ່ ນຕອ້ງການ
ການສະໜ ບສະໜນູທາງດາ້ນນະໂຍບາຍສູງເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການເຕບີ
ໂຕໂດຍຜັ່ ານການກະຕຸນ້ເພີັ່ ມເຕມີເພືັ່ ອປິດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິເປ ນ
ລບົ. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ສ າລ ບເສດຖະກດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກດິ
ໄລຍະທາ້ຍ ຊ ັ່ ງຊັ່ ອງຫວັ່ າງຂອງການຜະລດິເປ ນບວກ ແລະ ມສີ ນຍານ
ຂອງຄວາມກດົດ ນດາ້ນເງນິເຟີ ້ ຫ  ື ຄວາມບ ັ່ ສມົດຸນຂອງພາຍນອກ, ຜູວ້າງ
ນະໂຍບາຍຄວນພຈິາລະນາປ ບນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍງບົ 
ປະມານ ເພືັ່ ອຍກົເລກີມາດຕະການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ເພືັ່ ອຫ ກີລຽ້ງ
ພາວະຕກົຕ ັ່ າ ແລະ ການຂາ້ມຜັ່ ານທີັ່ ລາບລືນ້ຈາກຮອບວຽນໄລຍະຕົນ້ໄປ
ຫາກາງ. ສ າລ ບປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແລວ້ຄວາມໝ ນ້ຄງົທາງດາ້ນງບົປະ 
ມານໃນປະຈບຸ ນແມັ່ ນຍ ງມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງໜີ ້
ສນິພາກລ ດໃນທ ດສະນະຂອງພວກເຮາົແມັ່ ນ ເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງ 
ແລະ ຮ ກສາຄວາມໝ ນ້ຄງົທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍ
ເງນິຕາຢັ່ າງເຂ ມ້ງວດ ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງ ແລະ 
ເສມີຂະຫຍາຍທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍຕວົ (ຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ມາເລເຊຍ, ສປປ 
ລາວ). 
41. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຂອບເຂດການນ າໃຊນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານທີັ່ ມີ
ປະສດິທພິາບຫ າຍຂ ນ້ແມັ່ ນຂ ນ້ກ ບຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທາງດາ້ນງບົປະມານທີັ່ ມີ
ຢູັ່ , ຊ ັ່ ງໂດຍທົັ່ ວໄປຈະຖກືຈ າກ ດ (ຮູບສະແດງ 3.3). ສ າລ ບຫ າຍປະເທດ
ເຊ ັ່ ນ (ສ.ເກາົຫ ,ີ ອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ໄທ), ຍ ງມີ
ຂ ຈ້ າກ ດທີັ່ ກ ານດົໄວໂ້ດຍກດົລະບຽບດາ້ນງບົປະມານກັ່ ຽວກ ບເພດານສ າ
ລ ບການຂາດດຸນງບົປະມານຫ ໜືີສ້ນິຕ ັ່  GDP. ສ າລ ບປະເທດ CLMV 
ແລະ ບູໄນ, ນະໂຍບາຍງບົປະມານຍ ງສາມາດຂະຫຍາຍໄດໜ້ອ້ຍລງົໃນ
ສະພາບການດ າເນນີນະໂຍບາຍເພີັ່ ມປະສດິທພິາບທາງດາ້ນງບົປະມານໃນ
ປະຈບຸ ນ (ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດ ນາມ), ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າບ ນດາການ
ຂາດດຸນງບົປະມານ (ເງນິກູຢື້ມສຸດທ)ິ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນປະເທດ
ເຫ ົັ່ ານ ນ້ (ຮູບສະແດງ 3.4). ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ການໃຊຈ້ັ່ າຍງບົປະມານ
ຄວນໄດຮ້ ບການປ ບປຸງໃໝັ່ ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງ
ເສດຖະກດິທີັ່ ມປີະສດິທພິາບໃນອະນາຄດົເຊ ັ່ ນ: ການໃຊຈ້ັ່ າຍໂຄງລັ່ າງ
ພືນ້ຖານ (ເຊ ັ່ ນ: ຟີລບິປິນ ແລະ ໄທ) 
 

ຮູບສະແດງ 3.4 ຍອດເງນິຕົນ້, ໂດຍສະເພາະໃນເສດຖະກດິ CLMV ໂດຍທົັ່ ວ
ໄປແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ 
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41 ໃນບ ນດາປະເທດເສດຖະກດິທີັ່ ກ າລ ງດ າເນນີນະໂຍບາຍເພີັ່ ມປະສດິທພິາບທາງດາ້ນງບົປະມານ, ການປ ບປຸງ ແລະ ປ ບດຸນລາຍຈັ່ າຍທີັ່ ມຢູີັ່ , ໃນຂະນະທີັ່ ປະຕບິ ດການປະຕຮູິບເພືັ່ ອເພີັ່ ມ
ລາຍໄດ.້ ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບເງ ືັ່ອນໄຂງບົປະມານທີັ່ ອັ່ ອນແອລງົ, ເສດຖະກດິພາກພືນ້ຫ າຍໆປະເທດກ າລ ງປະຕບິ ດການປະຕຮູິບທາງດາ້ນງບົປະມານເພືັ່ ອເພີັ່ ມລາຍໄດເ້ຊ ັ່ ນການຫ ຸດຜັ່ ອນການ
ຮົັ່ ວໄຫ  (ການປ ບປຸງການໃຫນ້ະໂຍບາຍງບົປະມານ, ຂແໜງການເງນິນອກລະບບົ ແລະ ການປ ບປຸງປະສດິທພິາບ) ແລະ ການປ ບປຸງການບ ລຫິານຂອງອາກອນ.  
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42 ນະໂຍບາຍງບົປະມານມບີດົບາດສ າຄ ນໃນການສະໜ ບສະໜນູ
ການຂະຫຍາຍຕວົ, ໃນຂະນະທີັ່ ສົັ່ ງເສມີການປ ບໂຄງສາ້ງເປ ນເງ ືັ່ອນໄຂທີັ່
ເອືອ້ຍອ ານວຍໃຫພ້າກພືນ້ພ ກດ ນໃຫມ້ກີານດ າເນນີການປະຕຮູິບ. ນອກ 
ຈາກນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງຄວາມຕອ້ງການ, ການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງໃນ
ການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນມະນຸດທີັ່ ຈ າເປ ນ ແລະ 
ການສົັ່ ງເສມີເສດຖະກດິທີັ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ກ ັ່ ຈະຊັ່ ວຍເພີັ່ ມກ າລ ງການ
ຜະລດິ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົໃນໄລຍະຍາວ. ການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງເຫ ົັ່ ານີ ້
ໄດຮ້ ບການເລ ັ່ ງການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໃນທົັ່ ວໂລກເຊ ັ່ ນ: ການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນ
ໂລຊ ີແລະ ຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດອາດສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຈາ້ງງານ ແລະ 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນສູງອາຍຸ ສາ້ງຄວາມທາ້ທາຍຕ ັ່ ການ
ຜະລດິ ແລະ ການເຕບີໂຕໃນຫ າຍປະເທດໃນພາກພືນ້. ນອກຈາກນະໂຍ 
ບາຍລະດ ບຊາດແລວ້, ການປະຕຮູິບເຫ ົັ່ ານີຍ້  ງສາມາດສາ້ງປະໂຫຍດໄດ ້
ຫ າຍຂ ນ້ຖາ້ຫາກມຫີານເຊືັ່ ອມເຂົາ້ກ ບນະໂຍບາຍຂອງພາກພືນ້ເພືັ່ ອເພີັ່ ມ
ປະໂຫຍດຈາກການຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນພາຍໃນພາກພືນ້ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້, 
ແລະ ການເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດນ າໃຊປ້ ດໄຈຕັ່ າງໆທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນບ ນດາ
ປະເທດສະມາຊກິທີັ່ ມລີະດ ບເສດຖະກດິທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນໃນອາຊຽນ+3. 
ຊ ັ່ ງຈະມກີານສະເໜໃີນຫວົຂ ຕ້ ັ່ ໄປກັ່ ຽວກ ບຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີ
ໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: ການຄາດຄະເນເສດຖະກດິມະຫາພາກທີັ່ ສ າຄ ນທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ 
 

 

 2016 2017 e/ 2018 p/ 2019 p/ 

ບູໄນ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) -2.5 0.6 1.6 3.4 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) -0.7 -0.2 0.2 0.4 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 11.7 10.1 8.1 11.7 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -16.6 -10.6 -8.1 -5.1 

ກ າປູເຈຍ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 7.0 6.9 6.8 6.8 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 3.0 2.9 3.2 3.4 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) -8.9 -7.4 -6.9 -5.3 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ຍກົເວ ນ້ທ ນຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້, % ຂອງ GDP) -2.6 -0.7 -5.9 -5.0 

ຈນີ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 6.7 6.9 6.6 6.4 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 2.0 1.6 2.0 1.8 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 1.8 1.3 1.1 1.0 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (% ຂອງ GDP) -2.9 -2.9 -2.6 -2.7 

ຮງົກງົ, ຈນີ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) 2.1 3.8 3.4 3.0 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 2.4 1.5 2.1 2.3 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 4.0 4.2 3.3 3.0 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) 4.5 5.2 3.1 2.7 

  ອນິໂດເນເຊຍ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) 5.0 5.1 5.2 5.3 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 3.5 3.8 4.0 4.0 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) -1.8 -1.7 -1.9 -2.0 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 

ຍີັ່ ປຸັ່ ນ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (ສກົງບົປະມານ, % yoy) 1.2 1.8 1.3 0.7 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ສກົງບົປະມານ,ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) -0.1 0.7 0.8 0.9 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(ສກົງບົປະມານ,% ຂອງ GDP) 3.8 3.8 3.8 4.1 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -4.6 -4.8 -4.3 -3.4 

 ສ.ເກາົຫ  ີ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) 2.9 3.1 2.9 2.8 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 1.0 1.9 1.9 2.0 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 7.0 5.1 4.9 4.5 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ຍກົເວ ນ້ທ ນ,% ຂອງ GDP) -1.4 -1.1 -1.2 -1.4 

 ສ ປປ ລາວ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 7.0 6.8 6.8 7.1 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 1.6 0.8 2.1 2.5 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) -12.0 -11.3 -11.3 -10.1 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ຍກົເວ ນ້ທ ນຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້, % ຂອງ GDP) -4.9 -5.7 -5.2 -5.1 
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 2016 2017 e/ 2018 p/ 2019 p/ 

ມາເລເຊຍ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 4.2 5.9 5.3 5.0 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 2.1 3.7 2.4 2.6 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 2.4 3.0 2.5 2.1 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ຍກົເວ ນ້ທ ນ,% ຂອງ GDP) -3.1 -3.0 -2.8 -2.6 

ມຽນມາ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) 7.0 5.9 7.0 7.4 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 10.0 6.8 3.9 4.5 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) -5.1 -3.9 -4.7 -4.6 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -4.1 -5.0 -4.3 -4.9 

ຟີລບິປີນ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 6.9 6.6 6.8 6.9 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 1.8 3.2 4.3 3.3 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) -0.4 -0.8 -1.5 -1.1 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (% ຂອງ GDP) -2.4 -2.0 -2.9 -3.1 

ສງິກະໂປ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  (% yoy) 2.4 3.6 3.0 2.8 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) -0.5 0.6 1.2 1.8 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 19.0 18.8 17.5 17.2 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) 1.4 2.1 -0.1 0.0 

 ໄທ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 3.3 3.9 3.9 3.7 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 0.2 0.7 1.0 1.6 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 11.7 10.6 7.9 5.4 

ດຸນງບົປະມານຂອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -2.8 -3.6 -2.9 -2.8 

ຫວຽດນາມ     

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ (% yoy) 6.2 6.8 6.6 6.6 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy) 2.7 3.5 3.4 3.5 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງ GDP) 4.2 3.1 2.6 2.6 

ການກູຢື້ມສຸດທຂິອງລ ດຖະບານກາງ (ສກົງບົປະມານ, % ຂອງ GDP) -5.6 -3.5 -3.7 -3.5 
      
 

 
ໝາຍເຫດ: e ແມັ່ ນການປະເມນີ ແລະ p ແມັ່ ນການຄາດຄະເນ. ຂ ມູ້ນສ າລ ບການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທ ີໝາຍເຖງິປີປະຕທິນິເວ ນ້ເສຍແຕັ່ ວັ່ າໄດລ້ະບຸໄວຢ້ັ່ າງອືັ່ ນ. ຂ ມູ້ນສ າລ ບ 2017 
ໝາຍເຖງິການຄາດຄະເນພະນ ກງານຂອງ AMRO, ສ າລ ບຂ ມູ້ນທີັ່ ບ ັ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້ ສູນສະຖຕິຂິອງ ສປປ ລາວ ໄດປ້ ບປຸງຂ ມູ້ນ GDP ຮອດປີ 2012, ທີັ່ ມຖີານຂ ມູ້ນຂອງ GDP (ທ ງຂ ມູ້ນຈງິ 
ແລະ ຂ ມູ້ນທຽບຖານ) ທີັ່ ສູງຂ ນ້ປະມານ 15% ເມືັ່ ອທຽບໃສັ່ ກ ບຕວົຊີວ້ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ປີງບົປະມານຂອງມຽນມາຂະຫຍາຍຕວົຕ ງ້ແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ເມສາ ຫາວ ນທ ີ31 ເດອືນມນີາ. ສກົງບົປະມານປີ 2018 
ຈະເລີັ່ ມຕ ງ້ແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ເມສາ 2017 ຫາວ ນທ ີ31 ມນີາ 2018 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ລ ດ, ການຄາດຄະເນພະນ ກງານຂອງ AMRO 
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ຫວົຂ :້  
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ  
ແລະ ການເຕບີໂຕ 
ຂອງເສດຖະກດິໂລກ 
ທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ 



ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 

1 ການບ ນລຸເປົາ້ໝາຍ: ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນໂລກທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ 
 
1. ບດົສ ກສາຂອງ AREO 2017 ໄດຕ້ດິຕາມວວິ ດທະນາການຂອງພາກ
ພືນ້ອາຊຽນ +3 ໃນສອງທດົສະຕະວ ດ ຫ  ງຈາກທີັ່  AFC ແລະ ບດົຮຽນ
ກັ່ ຽວກ ບນະໂຍບາຍສ າລ ບອະນາຄດົ. ບ ນດາປະເທດໄດຟື້ນ້ຟູຢັ່ າງແຂງ 
ແຮງຈາກ AFC ໂດຍຜັ່ ານນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດທີັ່ ມຄີວາມຢືດຢຸັ່ ນ, 
ການປ ບປຸງດຸນງບົປະມານຂອງພວກເຂາົ, ເສມີຂະຫຍາຍພືນ້ຖານເສດ 
ຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ການຮັ່ ວມມພືາຍໃນພາກພືນ້ເພືັ່ ອຕາ້ນຜນົກະ 
ທບົຈາກພາຍນອກ. ນອກຈາກການປະຕບິ ດນະໂຍບາຍປະຕຮູິບໂຄງຮັ່ າງ
ການຈ ດຕ ງ້ພາຍໃນປະເທດ, ພ ນທະຂອງພາກພືນ້ ແລະ ການເປີດກວາ້ງ
ຂອງການຄາ້, ການລງົທ ນໂດຍກງົຂອງຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ກະແສເງນິທ ນ
ທ ນເຮ ດໃຫເ້ສດຖະກດິໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຕບີໂຕຂອງການ
ຄາ້ໂລກ. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຄວາມຕອ້ງການຈາກປະເທດທີັ່ ມເີສດຖະກດິກາ້ວ
ໜາ້ຈະຫ ຸດລງົຫ  ງຈາກ GFC, ການພ ດທະນາປະເທດຈນີກາຍເປ ນຖານ

ການຜະລດິຂອງໂລກ ແລະ ການຂະຫຍາຍການເຊືັ່ ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ ໄດຮ້ ບ
ການສະໜ ບສະໜນູຈາກການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງການຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນ 
(AMRO, 2017). 
 

2. ຕ ັ່ ຈາກຫວົຂ ສ້  ກສາປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ ບດົນີຄ້ ົນ້ຄວາ້ວທິກີານທີັ່ ພາກພືນ້ໃນການ
ຮ ກສາຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕບີໂຕໃນສະພາບການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນ
ການຄາ້, ເຄອືຂັ່ າຍການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊຊີ ັ່ ງເປ ນການທດົສອບຍຸດທະ
ສາດການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິທີັ່ ມກີານການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ. ພາກທ າ
ອດິຂອງບດົນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນການກະຕຸນ້ລະຫວັ່ າງການສົັ່ ງອອກ, ການຜະ 
ລດິ, ປະສດິທພິາບໃນການຜະລດິ ແລະ ການເຕບີໂຕ ຫ  ງຈາກນ ນ້ປະເມນີການ
ປ ບຕວົທີັ່ ຈ າເປ ນ. ສຸດທາ້ຍແມັ່ ນສະເໜຄີ າແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍສ າລ ບພາກ
ພືນ້. 

 

2 "ການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ" ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕ:  
ຍ ງມປີະສດິທພິາບຫ ບື ັ່ ?

 

3. ການເຊືັ່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນເສດຖະກດິໂລກໂດຍຜັ່ ານການຄາ້ ໄດສ້ະໜ ບ
ສະໜນູການເຕບີໂຕ ແລະ ການພ ດທະນາຂອງບ ນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໃນຫ າຍທດົສະຕະວ ດຜັ່ ານມາ. ສ າລ ບປະເທດທີັ່ ກ າລ ງພ ດທະນາທີັ່ ມຂີະ 
ໜາດໃຫຍັ່  ແລະ ນອ້ຍ, ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ເພືັ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອ້ງການພາຍນອກໄດຊ້ັ່ ວຍແກໄ້ຂບ ນດາຂ ຈ້ າກ ດຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ
ປະເທດຍອ້ນການມລີາຍໄດຕ້ ັ່ າ. ການລງົທ ນໂດຍກງົຂອງຕັ່ າງປະເທດ 
ແລະ ລາຍໄດຈ້າກການແລກປັ່ ຽນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ ອນ າເຂົາ້ສນິຄາ້
ທ ນ. ນອກຈາກນ ນ້, ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງ FDI ຍ ງສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ັ່ ການຖັ່ າຍທອດ
ເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ການເຕບີໂຕທາງບວກຕ ັ່ ເສດຖະກດິຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ. 
 

4. ແຜນຍຸດທະສາດ "ການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ" ນີໄ້ດສ້າ້ງຄວາມ
ເຂ ມ້ແຂງ, ເສມີສາ້ງກ າລ ງຂ ບເຂືັ່ ອນດວ້ຍຕນົເອງໃນການເພີັ່ ມທະວກີານ
ເຕບີໂຕເສດຖະກດິ, ການຜະລດິ ແລະ ຄັ່ າຈາ້ງໃນປະເທດອາຊຽນ +3 
(ຮູບສະແດງ 2.1). ໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງການຜະລດິໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນຂະຫຍາຍຕວົໄວທີັ່ ສຸດ ແລະ ເປ ນອຸດສາຫະກ າທີັ່ ມຜີນົຜະລດິສູງທີັ່
ສຸດໃນເສດຖະກດິ, ການເພີັ່ ມກ າລ ງການຜະລດິໂດຍການສົັ່ ງອອກ ແລະ 
FDI ເຂົາ້ມາຊັ່ ວຍເພີັ່ ມຜະລດິຕະພ ນລວມໃນເສດຖະກດິ. ໃນດາ້ນການ
ຈາ້ງງານ, ຍຸດທະສາດ "ການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ" ໄດຮ້ ບການສະ
ໜ ບສະໜນູຈາກແຮງງານທີັ່ ເຄືັ່ ອນຍາ້ຍຈາກຂະແໜງການຜະລດິທີັ່ ມປີະ 
ສດິຕພິາບຕ ັ່ າເຊ ັ່ ນກະສກິ າ ໄປຫາຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຜະລດິ. ບ ັ່
ພຽງແຕັ່ ມກີານສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຜະລດິ, 
ຄັ່ າແຮງງານຕວົຈງິຈະສູງຂ ນ້ພອ້ມກ ບຜະລດິຕະພ ນ. ການປັ່ ຽນແປງທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິນີໄ້ດປ້ະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງ
ຄັ່ າແຮງງານຕວົຈງິໃນພາກພືນ້, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈນີ, ຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າ
ຄັ່ າແຮງງານສະເລັ່ ຍຂອງໂລກ (ຮູບສະແດງ 2.2). 
 

 

5. ແຜນຍຸດທະສາດນີໄ້ດສ້ົັ່ ງເສມີການເຊືັ່ ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງອາຊຽນ 
+3 ກ ບເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວຫນາ້. "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ"42

 ປະເທດ
ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ສ.ເກາົຫ ,ີ ຮງົກງົ ແລະ ສງິກະໂປ- ໄດປ້ະສບົຜນົສ າເລ ດໃນການ
ປະຕບິ ດຍຸດທະສາດດ ັ່ ງກັ່ າວໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970. ເປ ນເວລາດນົ
ແລວ້ທີັ່ ພວກເຂາົໄດອ້ອກຈາກໄລຍະທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນແຮງງານຕ ັ່ າ ທີັ່ ເປ ນການ
ໄດປ້ຽບແບບທຽບຖານທີັ່ ສ າຄ ນ ແລະ ຍາ້ຍໄປສູັ່ ການສົັ່ ງອອກທີັ່ ມມີູນຄັ່ າ
ສູງ ຊ ັ່ ງລວມທ ງການບ ລກິານ. ກຸັ່ ມເສດເສດຖະກດິທ ີ2 ມ ີປະເທດຈນີ, 
ປະເທດອາຊຽນໃຫຍັ່ ໆເຊ ັ່ ນອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບິປິນ, ໄທ 
ແລະ ຫວຽດນາມ - ເຂົາ້ສູັ່ ການປັ່ ຽນແປງນີໃ້ນຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990 
ແລະໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກ FDI ທີັ່ ຍກົສູງຄວາມສາມາດໃນການ
ຜະລດິ. ປະເທດເຫ ົັ່ ານີຍ້  ງມປີະໂຫຍດເພີັ່ ມເຕມີຂອງປະຊາກອນຂະໜາດ
ໃຫຍັ່ , ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຈນີແລະອນິໂດເນເຊຍ, ຊ ັ່ ງໄດສ້ົັ່ ງເສມີ FDI ທີັ່

ບ ັ່ ພຽງແຕັ່ ເນ ນ້ໃສັ່ ການສາ້ງຖານຜະລດິສນິຄາ້ເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ, ແຕັ່ ຍ ງສາ 
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກພາຍໃນປະເທດ. ກຸັ່ ມ
ເສດຖະກດິທ ີ 3 ທີັ່ ພືນ້ຖານເສດຖະກດິແມັ່ ນຂ ນ້ກ ບຊ ບພະຍາກອນ ທ າ
ມະຊາດເຊ ັ່ ນ- ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບູໄນ ໄດເ້ລີັ່ ມ
ຂະບວນການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງການຄາ້ຜັ່ ານການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ທີັ່ ຜະລດິ ຫ  ື
ກ າລ ງຢູັ່ ໃນຂະບວນການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດໃຫຫ້ ນຈາກຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ຂຸດຄົນ້ ໄປສູັ່ ການຜະລດິ. 

 
42 ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ (ປະຈບຸ ນມລີາຍໄດຕ້ ັ່ ຫວົຄນົສູງກວັ່ າ 35.000 ໂດລາ): ເສດຖະກດິອຸດສາຫະກ າຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ສ. ເກາົຫ  ີແລະ ສູນກາງທາງດາ້ນການເງນິຂອງຮງົກງົ ແລະ ສງິກະໂປ; 
ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ2 (ລາຍໄດຕ້ ັ່ ຫວົຄນົລະຫວັ່ າງ 2,000 ໂດລາ ແລະ 10,000 ໂດລາ): ຈນີ ແລະ ເສດຖະກດິອາຊຽນຂະໜາດໃຫຍັ່ ຂອງອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບິປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດ 
ນາມ; ແລະ ກຸັ່ ມເສດຖະກດິ ທ ີ3 (ລາຍໄດຕ້ ັ່ ຫວົຄນົຕ ັ່ າກັ່ ວາ 2,000 ໂດລາ): ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບູໄນ, ທີັ່ ມລີາຍໄດສູ້ງກວັ່ າ ແຕັ່ ຢູັ່ ໃນຂ ນ້ຕົນ້ຂອງການພ ດທະນາຂະແໜງການ
ຜະລດິ ແລະ ບ ລກິານ. 
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ຮູບສະແດງ 2.1 ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຍຸດທະສາດ 
"ການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ" 

 
rowth and Employment 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: AMRO 
 

 

           
            ຮູບສະແດງ 2.2 ອ ດຕາການເຕບີໂຕຂອງຄັ່ າແຮງງານຕວົຈງິປະ   
            ຈ າປີໂດຍສະເລັ່ ຍຂອງພາກພືນ້ 

 

 
 

           ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນສ າລ ບພາກພືນ້ (ຕວົຢັ່ າງ ຈນີ) ຖກືຄດິໄລັ່ ເປ ນຕວົເລກສະເລັ່ ຍ     
           ຂອງການເຕບີໂຕຂອງຄັ່ າແຮງງານປະຈ າປີຂອງປະເທດ. ບ ັ່ ມຂີ ມູ້ນສ າລ ບມຽນມາ.   
           ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ILOSTAT, ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານຂອງ AMRO 
 

      6. ໃນຂະນະທີັ່  "ການຜະລດິສ າລ ບການສົັ່ ງອອກ" ແມັ່ ນຍຸດທະສາດທີັ່ ມ ີ
      ປະສດິທຜິນົມາເຖງິປະຈບຸ ນ, ບດົນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນວທິທີີັ່ ການຄາ້ ແລະ ເຄືັ່ ອ  
      ຄັ່ າຍ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊກີານຜະລດິໃນທົັ່ ວໂລກ ອາດຈ າເປ ນຕອ້ງປ ບ   
      ປຸງ. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີໃ້ນບາງດາ້ນໄດເ້ສມີສາ້ງການຂະຫຍາຍໂຕ   
      ຂອງການສົັ່ ງອອກ, ການຜະລດິ, ປະສດິທພິາບໃນການຜະລດິ ແລະ           
      ການເຕບີໂຕ ແຕັ່ ກ ັ່ ອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົ. 

 

7. ພາກທ ີ 3 ຂອງບດົນີຈ້ະສກືສາບ ນດາຄຸນລ ກສະນະ ແລະ ການ
ປະກອບສັ່ ວນທີັ່ ສ າຄ ນຂອງ GVCs, ຊ ັ່ ງເປ ນແຮງພ ກດ ນສ າຄ ນຫ າຍຂ ນ້
ໃນການຄາ້ພາຍໃນພາກພືນ້, ໂດຍສະເພາະການຜະລດິຂອງຈນີທີັ່ ເປ ນ
ພືນ້ຖານການຜະລດິໃນໂລກ. ໃນຊຸມປີຜັ່ ານມາ, ການສາ້ງ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GVCs ອາດຈະຫ ຸດເກນການເຂົາ້ສູັ່ ລະບບົທາງເຕ ກ
ໂນໂລຊສີ າລ ບເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນປະເທດສະ 
ມາຊກິອາຊຽນທີັ່ ກ າລ ງພ ດທະນາ, ເພືັ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ ບປະໂຫຍດຈາກຍຸດທະ
ສາດການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ. ແທນທີັ່ ຈະຕອ້ງຜະລດິສນິຄາ້ເອງທ ງໝດົ
ເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ, ປະເທດສະມາຊກິສາມາດເຂົາ້ຮັ່ ວມ GVCs ຜັ່ ານທາງ
ການສົັ່ ງອອກໃນຂ ້ນ້ຕອນການຜະລດິຂ ນ້ກາງ (WTO, 2017). ດວ້ຍ
ວທິນີີ ້ GVC ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ອາຊຽນ +3 ມຄີວາມຢືດຢຸັ່ ນຫ າຍຂ ນ້ໃນ
ແງັ່ຂອງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນຜັ່ ານທາງຄວາມຊັ່ ຽວຊານ ແລະ 
ໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຄວາມໄດປ້ຽບແບບທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະຄນົ. ເຖງິ
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ຜະລດິຕະພ ນ ທີັ່ ມກີານນ າໃຊ ້
ເຕ ກໂນໂລຊສູີງຂ ນ້ເລືອ້ຍໆ, ມ ນໄດກ້າຍເປ ນຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍສ າລ ບ 
EMEs ໃນການເຂົາ້ຮັ່ ວມ GVCs ແລະ ກາຍເປ ນຜູແ້ຂັ່ ງຂ ນໃນ 
GVCs. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງການຄາ້ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໄດ ້
ເພີັ່ ມໂອກາດຂອງການໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກທີັ່ ຖກືສົັ່ ງຜັ່ ານ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຕາມລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງທ ງໝດົ. ໃນສະ 
ພາບການນີ,້ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການຂ ນ້ສຸດທາ້ຍພາຍໃນພາກ
ພືນ້, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນ ບຕ ງ້ແຕັ່  GFC ໄດຊ້ັ່ ວຍຫ ຸດຜນົກະທບົບາງ
ສັ່ ວນຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກພາກພືນ້ ແລະ ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ນີ ້
ສາມາດສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົສູງຂ ນ້. 
 

8. ພາກທ ີ4 ຂອງບດົນີຈ້ະສ ກສາລ ກສະນະຂອງການເລ ັ່ ງຄວາມກາ້ວໜາ້
ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ວທິກີານນີຈ້ະກ ັ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມທາ້ທາຍຕ ັ່
ການຜະລດິ ແລະ ການສາ້ງວຽກງານສ າລ ບບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 
ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ, ທ ີ2 ແລະ 3 ຕາມຮູບແບບຕັ່ າງໆ. ເປ ນທີັ່ ຮ ບຮູ ້

ວັ່ າຍຸດທະສາດການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ, ທີັ່ ຍ ງສາມາດນ າໃຊໄ້ດ ້
ຢູັ່ , ແມັ່ ນປະເຊນີກ ບຄວາມທາ້ທາຍໃນໄລຍະສ ນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 
ເຕ ກໂນໂລຊເີຫ ນໄດຢ້ັ່ າງຈະແຈງ້ວັ່ າເປ ນຜນົດຕີ ັ່ ກ ບການພ ດທະນາ
ເສດຖະກດິ, ຊ ັ່ ງພສູິດໃຫເ້ຫ ນໄດວ້ັ່ າເປ ນດາບສອງຄມົ. ຜນົປະ 
ໂຫຍດດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊໄີດຊ້ັ່ ວຍຍກົລະດ ບການຜະລດິ ແລະ ການ
ບ ລກິານ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊ ີ
ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ຂະແໜງການຜະລດິ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຂະແໜງ 
ການບ ລກິານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຄາ້ຂາ້ມແດນຍ ງ
ເປ ນສິັ່ ງທາ້ທາຍຕ ັ່  EMEs ໃນພາກພືນ້ຕັ່ າງໆລວມທ ງອາຊຽນ +3. 
ພວກເຂາົກ າລ ງເພີັ່ ມການນ າໃຊເ້ງນິທ ນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ
ຍັ່ ອຍຈ ານວນຫນ ັ່ ງ, ປັ່ ຽນແປງລ ກສະນະຂອງຂະແໜງບ ລກິານ, 
ເພີັ່ ມ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນບຸກຄະລະກອນທີັ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ
ຂ ນ້, ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ພີືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງທີັ່ ທ ນສະໄໝຫ າຍຂ ນ້ 
ແລະ ສະໜ ບສະໜນູລະບບົນເິວດ. ຫ າຍປະເທດອາດຈະບ ັ່ ມກີານ
ກຽມພອ້ມເພືັ່ ອນ າທ ນຂະບວນການເຕບີໂຕ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທີັ່
ຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ການສາ້ງວຽກທີັ່ ພຽງພ ສ າລ ບໄວໜຸັ່ ມທີັ່ ມກີານຂະ 
ຫຍາຍຕວົ. ໃນດາ້ນນີ,້ ເມືັ່ ອທຽບໃສັ່ ປະເທດໃນກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າ
ອດິ, ກຸັ່ ມທ ີ 2 ແລະ ກຸັ່ ມທ ີ 3 ອາດເຫ ນການປະກອບສັ່ ວນຂອງ
ຂະແໜງການຜະລດິເພືັ່ ອຈດຸສູງສຸດໃນການຈາ້ງງານລະດ ບຕ ັ່ າ. ຈດຸ
ສູງສຸດອາດຈະເກດີຂ ນ້ໄດດ້ກີັ່ ອນທີັ່ ພວກເຂາົຈະບ ນລຸສະຖານະປະ 
ເທດທີັ່ ມລີາຍໄດສູ້ງ ແລະ ກັ່ ອນທີັ່ ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ ບຖານຂ ມູ້ນ
ເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິສູງ. 
 
9. ພາກທ ີ 5 ຂອງບດົນີໄ້ດສ້ກືສາບດົບາດທີັ່ ສ າຄ ນຂອງຂະແໜງ 
ການບ ລກິານທີັ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍທີັ່ ສຸດ ໃນຖານະທີັ່ ເປ ນສັ່ ວນໜ ັ່ ງ
ຂອງການຜະລດິ ແລະ ຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂະແໜງການບ ລກິານຍັ່ ອຍຫ າຍຂ ນ້ ເພືັ່ ອ
ເປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນໃຫມັ່ ຂອງການຈາ້ງງານ ແລະ ກ າລ ງການຜະລດິ. 
ມ ນສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າໃນຫ າຍພາກສັ່ ວນຂອງການຜະລດິ ແລະ 
ການບ ລກິານ, ປະເທດຕັ່ າງໆຈະພບົຄວາມທາ້ທາຍຫ າຍຂ ນ້ໃນການ
ເກ ບກັ່ ຽວຜນົຕອບແທນຈາກການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ ແລະ ຮ ກສາ
ອ ດຕາການເຕບີໂຕ. ບດົສະຫ ຸບຂອງບດົນີຈ້ະສະເໜກີ ລະນສີ ກສາ
ເພືັ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າກ າລ ງພ ກດ ນ ແລະ ສິັ່ ງທາ້ທາຍຕັ່ າງໆທີັ່ ມຢູີັ່
ໃນຂະແໜງການຕັ່ າງໆໃນບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ເປ ນ
ພືນ້ຖານສ າລ ບການສະຫ ຸບໃນພາກທ ີ 6 ແລະ ສະເໜຄີ າແນະນ າ
ດາ້ນນະໂຍບາຍສ າລ ບພາກພືນ້. 
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3    ຍຸດທະສາດ"ການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ" 3: ການສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງໂດຍລະບບົຕັ່ ອງໂສມູ້ນ
ຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງໂລກ (GVCs) ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້, ການ
ຂົັ່ ມຂູັ່ ໂດຍການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້ 

 

10. ການສາ້ງຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກ (GVCs) ແລະ ເຄອືຂັ່ າຍການຜະ 
ລດິຂາ້ມແດນແມັ່ ນເປ ນການຂ ບເຄືັ່ ອນທີັ່ ສ າຄ ນຂອງການຄາ້ໂລກ ແລະ 
ພາກພືນ້. ໃນຂະນະທີັ່ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຄາ້ໂລກໄດຮ້ ກສາຈ ງຫວະ
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ໃນໂລກ (ຮູບສະແດງ 3.1), ສັ່ ວນແບັ່ ງ
ຂອງການຄາ້ໂລກ (ໃນເງ ືັ່ອນໄຂມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ) ທີັ່ ໄດຮ້ ບຈາກ GVCs ໄດ ້
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2000, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຈະຫ ຸດລງົໃນ
ໄລຍະເວລາມວີກິດິການການເງນິໂລກ (GFC) ປີ 2008-2009 (ຮູບ
ສະແດງ 3.2). ບ ັ່ ພຽງແຕັ່ ການຄາ້ຂອງ GVC ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, 
GVCs ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງການຄາ້ໂລກກວມເອາົ GVCs ທີັ່
ສະລ ບສ ບຊອ້ນ ຊ ັ່ ງກວມເອາົສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບຂາ້ມ ສອງ ຫ  ື ຫ າຍ
ເຂດແດນ ກັ່ ອນທີັ່ ຈະປະກອບເປ ນສນິຄາ້ສ າເລ ດຮູບ - ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໄວ  
ກັ່ ວາອ ດຕາການປະກອບສວັ່ ນເຂົາ້ໃນ GVCs ແບບງັ່າຍດາຍຈາກການ
ເຊືັ່ ອມໂຍງທີັ່ ດຂີອງການຄາ້, ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການຈາ້ງງານ, ໂດຍ
ສະເພາະແມັ່ ນສ າລ ບຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ , ໄດມ້ກີານເລ ັ່ ງຄວາມໄວຫ  ງຈາກ 
ນ ້ນ້ມກີານຫ ຸດລະດ ບການຂະຫຍາຍໂຕ, ກ າລ ງການຜະລດິຂອງແຮງງານ 
ແລະ ການເພີັ່ ມຄັ່ າແຮງງານໃນທົັ່ ວຕະຫ າດເກດີໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ອາຊ,ີ ອາ 
ເມລກິາລາຕນິ ແລະ ເອຣີບົ. 
 

11. ຈນີສະແດງໃຫເ້ຫ ນຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຊືັ່ ອມໂຍງກ ບເສດຖະ 
ກດິໂລກສ າລ ບເສດຖະກດິຂະໜາດໃຫຍັ່  ໂດຍການສົັ່ ງເສມີການສາ້ງຕັ່ ອງ
ໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູການຄາ້ພາຍໃນພາກພືນ້. ການຄາ້ 
ແລະ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຈນີໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນ
ຊຸມປີ 2000 ຈາກການເຂົາ້ເປ ນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ 
(WTO) ຫ  ງຈາກການປະຕຮູິບເປ ນເວລາຫ າຍປີເພືັ່ ອສາ້ງລະບບົເສດຖະ 
ກດິຕະຫ າດ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ການເຂົາ້ເປ ນສະມາຊກິໃນປີ 2001-2007, 
ກັ່ ອນວກິດິການທາງດາ້ນການເງນິໂລກ, ການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີເພີັ່ ມຂ ນ້
ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຍອ້ນວັ່ າຈນີແມັ່ ນສູນກາງການຜະລດິຂອງໂລກ (WTO, 
2017). ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເລີັ່ ມຕົນ້, GVCs ທີັ່ ປ້ອນເຂົາ້ໃນສູນການຜະລດິໂດຍ
ການນ າເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິຈາກພາກພືນ້ທີັ່ ມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ລະບບົ
ຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງຂອງພາກພືນ້ ເຮ ດໃຫກ້ານຄາ້ໃນພາກພືນ້ເພີັ່ ມຂ ນ້. 
ບ ນດາປະເທດອືັ່ ນໆໃນພາກພືນ້ກ ັ່ ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຊືັ່ ອມ
ໂຍງເຂົາ້ໃນການຄາ້ໂລກ, ເຮ ດໃຫກ້ານຄາ້ ແລະ ການລງົທ ນພາຍໃນພາກ
ພືນ້ເພີັ່ ມຂ ນ້. 
ຮູບສະແດງ 3.1 ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຄາ້ ແລະ GDP ໂລກ 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: IMF, ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານຂອງ AMRO  

 

12. ຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກ (GVCs) ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການເຊືັ່ ອມໂຍງ
ເສດຖະກດິຂອງປະເທດທີັ່ ກ າລ ງພ ດທະນາໃນອາຊຽນ +3 ເຂົາ້ສູັ່ ຕະຫ າດການ
ຄາ້ ແລະ ການຜະລດິລະດ ບໂລກ ແລະ ພາກພືນ້. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ GVCs ບ ັ່ ໄດ ້
ກວມເອາົ ການຜະລດິ ຫ  ືການຄາ້ທົັ່ ວໂລກທ ງໝດົ, ການຄາ້ຈ ານວນໜ ັ່ ງຂອງ
ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ໄດປ້ະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນ GVCs ຫ າຍຂ ນ້ (ຮູບ
ສະແດງ 3.3) ແລະ ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການຄາ້. 
 

a. ຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກ (GVCs) ໄດສ້າ້ງໂອກາດສ າລ ບເສດຖະ 
ກດິທີັ່ ບ ັ່ ມຄີວາມຮູທ້າງເຕ ກໂນໂລຊໃີນການຜະລດິສນິຄາ້ທີັ່ ຜະລດິ
ໄດທ້ ງໝດົທີັ່ ມຄີວາມສາມາດແຂັ່ ງຂ ນພຽງພ ສ າລ ບການສົັ່ ງອອກ 
ເພືັ່ ອສບືຕ ັ່ ກະຕຸນ້ການສົັ່ ງອອກເປ ນຫ  ກໃນການເຕບີໂຕດວ້ຍການ
ເຂົາ້ຮັ່ ວມໃນຂ ນ້ຕອນການຜະລດິບາງຢັ່ າງ ແລະ ຄັ່ ອຍໆສາ້ງຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຂອງການຜະລດິ ແລະ ການສົັ່ ງອອກ. 

 

b. ການທີັ່ ຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກ (GVCs) ເລີັ່ ມຕົນ້ຈາກຈດຸສຸມ
ການຄາ້ໃນສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບ, ການສາ້ງ GVCs ໄດສ້ົັ່ ງເສມີ
ການພ ດທະນາຂະແໜງການຜະລດິ. ຢູັ່ ພາຍໃນອາຊຽນ +3 ແລະ 
ນອກພາກພືນ້ ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນ GVCs ເປ ນປ ດໄຈໜ ັ່ ງທີັ່
ເຮ ດໃຫ ້GDP ເພີັ່ ມຂ ນ້ ໂດຍມູນຄັ່ າເພີັ່ ມຈາກການຜະລດິ (ຮູບ
ສະແດງ 3.4). ການພ ກດ ນໃຫປ້ະເທດຕັ່ າງໆທີັ່ ໄດຮ້ ບການສະ
ໜ ບສະໜນູຈາກ GVC ໃຫຄ້ວາມຮູກ້ັ່ ຽວກ ບເຕ ກໂນໂລຊຂີອງ
ເຂາົເຈ ົາ້, 

 

ຮູບສະແດງ 3.2 ສ ດສັ່ ວນຂອງຜະລດິຕະພ ນທົັ່ ວໂລກ (ໃນແບບການ
ສາ້ງມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ) ໂດຍ GVCs 

 
ໝາຍເຫດ: GVCs ແບບງັ່າຍດາຍປະກອບມກີານເພີັ່ ມມູນຄັ່ າໃນປະເທດຂາ້ມແດນສ າລ ບການ
ຜະລດິເທົັ່ ານ ນ້ໃນຂະນະທີັ່  GVCs ແບບສະລ ບສ ບຊອ້ນທີັ່ ມກີານເພີັ່ ມມູນຄັ່ າພາຍໃນປະເທດ
ຂາ້ມແດນຢັ່ າງຫນອ້ຍ 2 ຄ ງ້ ແລະ ຖກືນ າໃຊໂ້ດຍປະເທດຄູັ່ ຄາ້ ເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບ 
ຫ  ືສ າເລ ດຮູບ ສ າລ ບການສົັ່ ງອອກຄນືໃຫມັ່ ໄປປະເທດທີັ່ ມາລງົທ ນຫ  ືເພືັ່ ອສົັ່ ງກ ບຕັ່ າງປະເທດ. 
ສັ່ ວນທີັ່ ເຫ ອືແມັ່ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ ມທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທາງການຄາ້ ແລະຖກືຄດິໄລັ່ ໃສັ່ ການຜະລດິພາຍໃນ.                 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: WTO                                                                        
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ຮູບສະແດງ3.3 ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC: ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດປຽບທຽບທີັ່ ຖືກຄ ດເລອືກ 
 

 
 
ໝາຍເຫດ: ເພືັ່ ອປະເມນີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງເສດຖະກດິໃນ GVC, 2 ຕວົຊີວ້ ດທີັ່ ສ າຄ ນ, ການປະກອບສັ່ ວນທາງໜາ້ ແລະ ທາງຫ  ງຂອງ GVC ແມັ່ ນຖືກກ ານດົເປ ນຕວົຊີວ້ ດ. ທ ງ 2 ມາດຕະການເຫ ົັ່ ານີສ້ະແດງເຖິງ
ສ ດສວັ່ ນການສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດທີັ່ ອາ້ງເຖິງ. ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທາງຫ  ງກ ານດົຂອບເຂດທີັ່ ບ ລສິ ດພາຍໃນໄດນ້ າໃຊມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງສນິຄາ້ສ າເລ ດຮູບຂອງຕັ່ າງປະເທດສ າລ ບການສົັ່ ງອອກໃນປະເທດໃດໜ ັ່ ງ. ການ
ມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທາງໜາ້ນີກ້ ານດົຂອບເຂດການສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດໃດໜ ັ່ ງທີັ່ ຖືກນ າໃຊເ້ຂົາ້ເປ ນປ ດໄຈການຜະລດິຂອງບ ລສິ ດໃນປະເທດຄູັ່ ຄາ້ເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກຂອງຕນົເອງ. ພວກເຂາົຍ ງໄດວ້ ດແທກຮູບແບບທີັ່ ແຕກ
ຕັ່ າງກ ນຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນ GVCs. ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນປະເທດທີັ່ ຜະລດິສນິຄາ້ຈາກການປະກອບເປ ນສນິຄາ້ສ າເລ ດຮູບ ແລະ ຫ  ງຈາກນ ນ້ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ເຫ ົັ່ ານີຈ້ະມກີານມສີັ່ ວນຮັ່ ວມທາງຫ  ງທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ແຕັ່ ວັ່ າມ ນມມີາດ
ຕະການການມສີວັ່ ນຮັ່ ວມທາງໜາ້ໜອ້ຍ. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ປະເທດທີັ່ ສະໜອງສນິຄາ້ສ າເລ ດຮູບໃຫແ້ກັ່ ຜູແ້ປຮູບສນິຄາ້ຈະມຕີວົຊີວ້ ດການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມທາງໜາ້ທີັ່ ພ ດທະນາຢັ່ າງກາ້ວກະໂດດ ແຕັ່ ວັ່ າມ ນມມີາດຕະການການມີ
ສວັ່ ນຮັ່ ວມທາງຫ  ງໜອ້ຍ. ມາດຕະການການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມເຫ ົັ່ ານີຈ້ະຊັ່ ວຍໃຫພ້ວກເຮາົເຂົາ້ໃຈກັ່ ຽວກ ບການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນຮູບແບບການຊືຈ້າກ (ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມທາງຫ  ງ) ແລະ ການຂາຍ (ການມສີວັ່ ນຮັ່ ວມທາງໜາ້) ກ ບ 
GVCs ຫ  ືດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງກດິຈະກ າໃນລະບບົຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມ. ຂ ມູ້ນລັ່ າສຸດ (2011).  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຖານຂ ມູ້ນມູນຄັ່ າເພີັ່ ມທາງການຄາ້ OECD (TiVA), ສະຖິຕ ິFDI ຂອງສູນການຄາ້ສາກນົ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງພະນ ກງານຂອງ AMRO 

 

ຍກົລະດ ບຄວາມຮູກ້ັ່ ຽວກ ບທ ກສະຂອງແຮງງານ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການກ ັ່ ສາ້ງ
ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ. ສີັ່ ງເຫ ົັ່ ານີໄ້ດຊ້ັ່ ວຍເພີັ່ ມຂດີຄວາມສາມາດຂອງປະເທດຜູສ້ົັ່ ງ
ອອກໃນການປະຕບິ ດໜາ້ທີັ່ ທີັ່ ມຄີວາມສະຫ  ບຊ ບຊອ້ນຫ າຍຂ ນ້ໃນລະບບົ
ຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າເພີັ່ ມ. 
 

13 ຄວາມບ ັ່ ສະເໝພີາບຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນ GVC ໂດຍບ ນດາປະເທດ
ອາຊຽນ +3 ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊ ບພະ ຍາກອນ 
ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງເສດຖະກດິ (ຮູບສະແດງ 3.3). ບ ນດາປະເທດທີັ່ ອຸດມົ 
ສມົບູນເຊ ັ່ ນ: ປະເທດບູໄນແລະ ອນິໂດເນເຊຍມກີານເຊືັ່ ອມໂຍງທາງໜາ້ຫ າຍ
ຂ ນ້ ຊ ັ່ ງການສົັ່ ງອອກຂອງພວກເຂາົ (ເຊ ັ່ ນ: ນ າ້ມ ນປາມ, ຖັ່ ານຫນີ, ແລະ ນ າ້
ມ ນ) ທີັ່ ໃຊໃ້ນການຜະລດິສ າລ ບການສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດອືັ່ ນໆ (ເຊ ັ່ ນ: ສານ 

  
ເຄມ)ີ. ໃນທາງກງົກ ນຂາ້ມ, ການຜະລດິບ ນດາປະເທດອາຊຽນເຊ ັ່ ນ (ສງິ 
ກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ກ ັ່ ມແີນວໂນມ້ທີັ່ ຈະມກີານ
ເຊືັ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນການສະໜອງເພີັ່ ມຂ ນ້ ຊ ັ່ ງສະທອ້ນເຖງິການຢືດຢຸັ່ ນ
ຂອງສນິຄາ້ນ າເຂົາ້ສ າລ ບການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກຫ າຍຂ ນ້. 
 

14 ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊແີມັ່ ນປ ດໄຈສ າຄ ນສ າລ ບການ
ເຂົາ້ຮັ່ ວມ GVC ແລະ ການເພີັ່ ມປະສດິທພິາບຂອງແຮງງານທົັ່ ວໂລກ 
ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ກາງຊຸມປີ 
1990 ເປ ນຕົນ້ມາ, ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊເີຊ ັ່ ນຄອມພວິ
ເຕ,ີ ອນິເຕເີນ ດ ແລະ ການສືັ່ ສານທາງໂທລະສ ບມຖືແືບບໄຮສ້າຍໄດມ້ີ
ບດົບາດສ າຄ ນໃນການພ ດທະນາຂ ນ້ຕອນການຜະລດິລະຫວັ່ າງປະເທດ 
(IFP). 

 
ຮູບສະແດງ3.4 ສູນກາງການຜະລດິເພືັ່ ອການເຕບີໂຕແລະຄວາມເລກິຂອງການເຊືັ່ ອມໂຍງຂອງ GVC: ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ຖືກຄ ດເລອືກ 
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ໝາຍເຫດ: ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນ GVCs ຖກືຄດິໄລັ່ ເປ ນຜນົລວມຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມທາງໜາ້ ແລະ ຫ  ງ. ຂ ມູ້ນລັ່ າສຸດ (2011). 
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ຮູບສະແດງ 3.5 ການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງໜາ້ ແລະ ຫ  ງຂອງພາກພືນ້ ແລະ ປະເທດທີັ່ ຖກືເລອືກ 
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ໝາຍເຫດ: ການຕຄີວາມໝາຍຂອງ "ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ທາງໜາ້" ແລະ "ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ທາງຫ  ງ" ຄກື ບຮູບສະແດງ3.3. ຂ ມູ້ນລັ່ າສຸດທີັ່ ມຢູີັ່  (2011) 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຖານຂ ມູ້ນ TiVA OECD 

 

ປ ດໄຈດ ັ່ ງກັ່ າວຫ ຸດຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການຜະລດິ ແລະ ການຂນົສົັ່ ງ, ແລະ 
ເພີັ່ ມປະສດິທພິາບຂອງແຮງງານ ເຮ ດໃຫປ້ະເທດທີັ່ ເຂົາ້ຮັ່ ວມຕັ່ ອງໂສກ້ານ
ຜະລດິໃໝັ່  ແລະ ປະເທດທີັ່ ຢູັ່ ໃນ GVCs ແລວ້ມສີວັ່ ນຮັ່ ວມໃນລະດ ບ
ທີັ່ ສູງຂ ນ້. ບ ນດາປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການພ ດທະ 
ນາດ ັ່ ງກັ່ າວ ເຮ ດໃຫມ້ກີານເຊືັ່ ອມໂຍງຂອງ GVC ຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ມີ
ກ າລ ງແຮງງານທີັ່ ທ ກສະສູງຂ ນ້ຕະຫ ອດເວລາ (ຮູບສະແດງ 3.4). ຕວົ 
ຢັ່ າງ ຈນີ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ ໄດມ້ກີານປ ບປຸງແຮງງານສມີແືຮງງານຢັ່ າງ
ຫ ວງຫ າຍເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຜນົກະທບົພືນ້ຖານຈະມບີດົບາດສ າຄ ນເຊ ັ່ ນກ ນ. 
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນວຽກງານໃຊຄ້ວາມຊ ານຊິ ານານຕ ັ່ າໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ
ຢັ່ າງຫນ ກຫນັ່ ວງ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນໃນປະເທດເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວໜາ້
ຈະມຄີັ່ າແຮງງານສູງຂ ນ້, ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນເຖງິຜນົກະທບົຈາກການທດົ
ແທນແຮງງານດວຍ້ເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ທ ນສະໄໝຂ ນ້. 
 

15. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ໃນຊັ່ ວງທາ້ຍປີ 2000, ການເຂົາ້ຮັ່ ວມ GVC ໄດ ້
ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິສ ນຍານຂອງການປັ່ ຽນແປງໜອ້ຍໜ ັ່ ງ (WTO, 
2017) ຄວບຄູັ່ ກ ບສະພາບແວດລອ້ມການຄາ້ທີັ່ ບ ັ່ ເອືອ້ອ ານວຍຕ ັ່ ການຄາ້, 
ປ ດໄຈຫ າຍຢັ່ າງໄດອ້ະທບິາຍເຖງິການຊະລ ໂຕກດິຈະກ າຂອງ GVC. 1) 
ການປະສມົປະສານຂອງການຫ ຸດລງົໃນການຫ ຸດອ ດຕາພາສ ີ ແລະ ການ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງ NTBs ຊະລ ຈ  ງຫວະຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ
ໃນ GVC. ໃນຊັ່ ວງຕົນ້ຊຸມປີ 1990, ຄວາມພະຍາຍາມເປີດເສລກີານຄາ້ 

 
 

ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍ GVCs ໂດຍການຫ ຸດອ ດຕາພາສ,ີ ຊ ັ່ ງ ເຮ ດ
ໃຫກ້ານຍາ້ຍຖານການຜະລດິໄປຕັ່ າງປະເທດກາຍເປ ນຍຸດທະສາດທີັ່ ນັ່ າສນົໃຈ
ສ າລ ບບ ລສິ ດຕັ່ າງປະເທດ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ NTBs 
ໃໝັ່ ຍ ງຂອ້ນຂາ້ງຂະຫຍາຍຕວົຊາ້. ເຖງີຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ໃນທາ້ຍປີ 2000, 
ການຫ ຸດລງົຂອງອ ດຕາພາສທີົັ່ ວໂລກໂດຍສະເລັ່ ຍໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ເທືັ່ ອລະກາ້ວ,ໃນ
ຂະນະທີັ່ ຈ ານວນ NTBs ໃຫມັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍ. 2) ໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານ
ມາ, ດວ້ຍຂະບວນການຜະລດິ ແລະ ຜະລດິຕະພ ນມກີານນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊີ
ສູງ ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສ າລ ບ EMEs- ລວມທ ງຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 
ທີັ່ ຍາກຈະເຂົາ້ຮັ່ ວມ GVCs ແລະ ກາຍເປ ນການແຂັ່ ງຂ ນທີັ່ ສູງຂ ນ້ໃນ 
GVCs. 3) ໃນຊຸມປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນການຄາ້ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້
ເຮ ດໃຫມ້ທີັ່ າອັ່ ຽງວັ່ າຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກຈະມກີານສົັ່ ງຕ ັ່  ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ຕວົໃນຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງທ ງໝດົ. 
 

16. ແນວໂນມ້ການຫ ຸດລງົຂອງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທົັ່ ວໂລກ ຍ ງຄງົ
ມຢູີັ່ ໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ຫ  ງຈາກຊັ່ ວງເວລາທີັ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງເຂ ມ້ 
ແຂງກັ່ ອນຫນາ້ນີ.້ ຮູບສະແດງ 3.5 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການເຊືັ່ ອມໂຍງຂອງ
ການສະໜອງໄດຫ້ ຸດລງົສ າລ ບອາຊຽນ-4 ແລະຈນີ, ໃນຂະນະທີັ່ ການເຊືັ່ ອມ
ໂຍງຂອງຄວາມຕອ້ງການໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ເທືັ່ ອລະກາ້ວ. ການພ ດທະນາເຫ ົັ່ ານີສ້າ 
ມາດເປ ນສັ່ ວນໜ ັ່ ງຂອງການຍກົລະດ ບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການ
ຜະລດິ ແລະ ການພ ດທະນາກຸັ່ ມການຜະລດິໂດຍຜູສ້ະໜອງພາຍໃນປະເທດ 
 

 

ຮູບສະແດງ 3.6 ການປັ່ ຽນແປງໂຄງສາ້ງໃນຮູບແບບຕັ່ າງໆຂອງການສາ້ງກດິຈະກ າມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ: ປະເທດຈນີ 
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ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນແມັ່ ນຄວາມແຕກຕັ່ າງລະຫວັ່ າງການແບັ່ ງປ ນໃນປີ 2015 ແລະ 2011.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ບດົລາຍງານການພ ດທະນາຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມໂລກຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ (2017) 
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ເຮ ດໃຫກ້ານລງົທ ນໂດຍກງົຂອງຕັ່ າງປະເທດຍນືຍງົ. ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນໃນຊຸມປີ 
ຜັ່ ານມາ, MNCs ຈາກບ ນດາປະເທດທີັ່ ກາ້ວໜາ້ຈາກພາກພືນ້, ລວມທ ງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
ແລະ ສ.ເກາົຫ ,ີ ສາ້ງພືນ້ຖານການຜະລດິໃນບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ເພືັ່ ອ
ສົັ່ ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ ລງົທ ນ, ແລະ 
ຊັ່ ວຍຍກົລະດ ບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພ ດທະນາຜູສ້ະໜອງພາຍໃນປະເທດ ຊ ັ່ ງ
ເຮ ດໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບທີັ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິ
ຫ ຸດລງົ, ຍອ້ນວັ່ າປະເທດອາຊຽນ-4 ແລະ ຈນີ ໄດເ້ພີັ່ ມການນ າໃຊວ້ ດຖຸດບິ
ພາຍໃນປະເທດຕນົເອງ. 
 

17. ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນທີັ່ ສ າຄ ນອກີປ ດໄຈໜ ັ່ ງຄກືານທີັ່ ປະເທດ
ກາ້ວຫນາ້ ຫ  ື ປະເທດຂະໜາດໃຫຍັ່ ອາດຈະພ ດທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃນ
ການສາ້ງຂະບວນການຜະລດິຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ການໃຫນ້ະໂຍບາຍດາ້ນການຄາ້
ຫ າຍຂ ນ້ໂດຍໃຫຄ້ວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ປ ດໄຈດາ້ນຄວາມໄວໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດ
ຈ າໜັ່ າຍຫ າຍກວັ່ າການຫ ຸດຕົນ້ທ ນຈາກການຜະລດິໃນປະເທດທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນຕ ັ່ າ. 
ຈນີເປ ນຕວົຢັ່ າງທີັ່ ສ າຄ ນໃນການນ າໃຊສ້ນິຄາ້ເຄິັ່ ງສ າເລ ດຮູບພາຍໃນປະເທດ
ແທນທີັ່ ຈະນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ດ ັ່ ງກັ່ າວ. ໃນຂະນະທີັ່ ຫ  ກຖານທີັ່ ມຢູີັ່ ແມັ່ ນຍ ງບ ັ່ ຈະ 
ແຈງ້, ເບິັ່ ງຄວືັ່ າການຄາ້ GVC ຂອງຈນີມກີານຫ ຸດລງົເລ ກໜອ້ຍໃນຊັ່ ວງໄລຍະ
ຫ າຍປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ (ຮູບສະແດງ 3.6) (WTO, 2017). ການພ ດທະນາດ ັ່ ງ 
ກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກ ບການພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊກີານສືັ່ ສານທີັ່ ຫ ຸດຄັ່ າໃຊ ້
ຈັ່ າຍໃນການປະສານງານຫ າຍກວັ່ າເກົັ່ າສ າລ ບສ ດສວັ່ ນຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ
ຫ າຍກັ່ ວາສ ດສວັ່ ນຕະຫ າດຕັ່ າງປະເທດແລະຄວາມເປ ນໄປໄດຂ້ອງການນ າໃຊ ້
ເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ທ ນສະໄໝແລະບຸກຄະລາກອນທີັ່ ມຄີວາມຊ ານານຫ າຍຂ ນ້ທີັ່ ມີ
ຫ າຍຂ ນ້ໃນປະເທດເຫ ົັ່ ານີ ້ (Fort, 2014). ແນວໂນມ້ການນ າໃຊວ້ ດຖຸດບິທີັ່
ຜະລດິພາຍໃນແທນການນ າເຂົາ້ອາດຈະເປ ນກ ລະນໃີນອຸດສາຫະກ າການຜະ 
ລດິຂອງຈນີເຊ ັ່ ນເຄືັ່ ອງຄອມພວິເຕ,ີ ເຄືັ່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້, ອຸປະກອນຂະຫຍາຍ,
ເຄືັ່ ອງຈ ກໄຟຟາ້ ແລະ ອຸປະກອນ (ທະນາຄານໂລກ, April 2016). 
 

ຮູບສະແດງ 3.7 ສ ດສວັ່ ນຂອງການກ ານດົເງ ືັ່ອນໄຂໃນການຂະບວນ
ການຜະລດິເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດຈນີ 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖຕິອິາກອນຂອງຈນີ 
 

 
 

18. ປະລມິານການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ແປຮູບທີັ່ ນ າໃຊວ້ ດຖຸດບິພາຍໃນຂອງ
ຈນີເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ໃນໄລຍະເວລາດຽວກ ນ
ເມືັ່ ອການເຊືັ່ ອມໂຍງການສະໜອງໃນ GVCs ຫ ຸດລງົ (ຮູບສະແດງ 3.7 
ແລະ 3.5). ຈາກທ ດສະນະຂອງອາຊຽນ-4 ທີັ່ ເປ ນຜູສ້ ົັ່ ງອອກໄປທົັ່ ວ
ໂລກ, ລວມທ ງປະເທດຈນີ, ຈາກຫ  ກຖານການຄາດຄະເນ43 ສະແດງໃຫ ້
ເຫ ນເຖງິການຫ ຸດລງົຂອງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນໃນໄລຍະຍາວຂອງປະລມິານການ
ສົັ່ ງອອກຕ ັ່ ກ ບຄວາມຕອ້ງການຂອງໂລກນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ຕົນ້ປີ 2000, ຊ ັ່ ງອາດ
ສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຫ ຸດລງົການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບ ແລະ ວ ດ 
ຖຸດບິຕົນ້ຕ ຂອງອາຊຽນ-4 ໄປຫາຈນີລະຫວັ່ າງບ ນດາປະເທດອືັ່ ນໆ (ຮູບ
ສະແດງ 3.8). ການປ ບປຸງໂຄງສາ້ງໃນປະເທດຈນີ ແລະ ການນ າໃຊວ້ ດ 
ຖຸດບິຈາກພາຍໃນແມັ່ ນຈະສບືຕ ັ່ , ແຕັ່ ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ການນ າ
ເຂົາ້ສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບຈາກພາກພືນ້ດວຍ້ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ສ າເລ ດຮູບ
ເພີັ່ ມຂ ນ້, ດ ັ່ ງທີັ່ ຈະສະເໜໃີນພາກຕ ັ່ ໄປນີ.້ 
 

ສິັ່ ງທາ້ທາຍໃນການປົກປອ້ງທາງການຄາ້ອາດຈະໄດຮ້ ບການປອ້ງກ ນບາງ
ສັ່ ວນຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້. 
19. ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ທີັ່ ສູງຂ ນ້ອາດສົັ່ ງຜນົຕ ັ່ ການມສີັ່ ວນ
ຮັ່ ວມຂອງ GVC ໃນພາກພືນ້ ແລະ ແນວໂນມ້ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 
ໃນຂະນະທີັ່  GVC ໄດເ້ຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ອາຊຽນ +3 ມຄີວາມຢືດຢຸັ່ ນ
ຫ າຍຂ ນ້ໃນດາ້ນຂອງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນໃນຖານະທີັ່ ເປ ນພືນ້ 
ຖານການຜະລດິໃນພາກພືນ້, ແຕັ່ ອາດມກີານເນ ນ້ໜ ກເຖງິການສົັ່ ງຜນົກະ 
ທບົຈາກພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້, ຕາມຕັ່ ອງໂສ ້
ການສະໜອງທ ງໝດົ. ການປົກປ້ອງການຄາ້ທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈງິ ຫ  ື ຄາດວັ່ າຈະ
ເກດີຈະມຜີນົກະທບົຕ ັ່  GVCs ໄດ ້ 2 ທາງ. 1) ການປົກປອ້ງທາງດາ້ນ
ການຄາ້ເຮ ດໃຫນ້ າເຂົາ້ສນິຄາ້ເຄີັ່ ງສ າເລ ດຮູບ ແລະ ສນິຄາ້ທ ນມລີາຄາແພງ
ຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກອ ດຕາພາສເີພີັ່ ມຂ ນ້ - ການຫ ຸດນະໂຍບາຍເພືັ່ ອການຜະລດິ 

 
ຮູບສະແດງ3.8 ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນປະລມິານການສົັ່ ງອອກຂອງອາຊຽນ-4 
(ຄາດຄະເນ, 2001-2016) 
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ໝາຍເຫດ: ພືນ້ທີັ່ ທາສສີະແດງເຖງີຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ 90 %. ການປັ່ ຽນແປງທີັ່ ໃຊເ້ວລາຂອງ
ຄັ່ າສ າປະສດິຈະຖກືຄາດຄະເນໃນໄລຍະຕວົຢັ່ າງ 6 ປີ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຖານຂ ມູ້ນ TiVA ຂອງ OECD, ຕວົຊີວ້ ດການພ ດທະນາໂລກ, ການຄາດ
ຄະເນຂອງພະນ ກງານ AMRO 
 

 
43 ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນປະລມິານການຄາ້ໄລຍະຍາວຂອງອາຊຽນ-4 ຕ ັ່  GDP ໂລກ ແລະ ລາຄາປຽບທຽບແມັ່ ນໄດຖ້ກືຄດິໄລັ່ ພາຍໃຕແ້ບບຈ າລອງ panel error correction model ໃນສມົຜນົ: 

ຊ ັ່ ງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນປະລມິານການຄາ້ໄລຍະຍາວຂອງອາຊຽນ-4 ຕ ັ່  GDP ໂລກ ແລະ ລາຄາປຽບທຽບແມັ່ ນ -γ/β and -δ/β ຕາມລ າດ ບ. ຂ ມູ້ນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ໄທ, ອນິໂດເນເຊຍ, ແລະ ຟີລບິ
ປີນ, ແຕັ່ ປີ 1995 ຫາ 2016. ລາຄາສົັ່ ງອອກປຽບທຽບແມັ່ ນອ ດຕາສວັ່ ນລາຄາຂອງປະເທດທີັ່ ສົັ່ ງອອກຕ ັ່ ລາຄາສົັ່ ງອອກຂອງໂລກ 

 

 

54 



ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 
 

 

ຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ ຫ  ື ເຮ ດໃຫເ້ກດີການຜະລດິສນິຄາ້. 2) ໂດຍການນ າສະເ
ໜຄີວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນດາ້ນການລງົທ ນຫ າຍຂ ນ້ ຫ  ື ຄວາມບ ັ່ ແນັ່  ນອນດາ້ນ
ທຸລະກດິ, ໄພຂົັ່ ມຂູັ່ ຕ ັ່ ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ຈະເຮ ດໃຫນ້ ກລງົທ ນ
ຊະລ ການລງົທ ນ. ນອກຈາກນ ນ້, ມາດຕະການການຄາ້ທີັ່ ກ າ ນດົເປົາ້ໝ
າຍຢູັ່ ໃນບາງປະເທດ ຫ  ືເຈລະຈາສ ນຍາການຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນຄນືໃໝັ່ ຈະສົັ່ ງຜນົ
ກະທບົຕ ັ່ ປະເທດອືັ່ ນໆຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງຈາກການເຊືັ່ ອມໂຍງຜັ່ ານລະບບົຕັ່ ອງ
ໂສກ້ານສະໜອງຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງໃນພາກພືນ້. ການດ ດແປງ ການເຊືັ່ ອມ
ໂຍງລະບບົຕັ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງທີັ່ ບ ັ່ ເປ ນລະບບົຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົ
ຕ ັ່ ການພ ດທະນາທາງດາ້ນການຄາ້ໃນພາກພືນ້ໂດຍການກະຈັ່ າຍຜນົ
ກະທບົຕ ັ່ ການເຕບີໂຕ ແລະ ການຈາ້ງງານໃນປະເທດ. 
 

20 ຄວາມຕອ້ງການຂ ນ້ສຸດທາ້ຍພາຍໃນພາກພືນ້ ແລະ ການດູດຊ ມການ
ສົັ່ ງອອກໃນພາກພືນ້ສາມາດຊັ່ ວຍຫ ຸດຜນົກະທບົຂອງການປົກປ້ອງທາງ

 
 

 

ດາ້ນການຄາ້ໃນ GVCs ທີັ່ ເນ ນ້ໃສັ່ ຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກຂອງພາກພືນ້. 
ຂະບວນການນີໄ້ດເ້ລີັ່ ມຕົນ້ແລວ້ໃນທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງໂລກຈາກພາຍນອກທີັ່ ຫ ຸດລງົຫ  ງວກິດິການເງນິໂລກ ແລະ ວກິດິໜີສ້ນິ
ຂອງເອຣີບົໄດບ້ ງຄ ບໃຫເ້ສດຖະກດິໃນພາກພືນ້ປ ບສມົດຸນໃຫກ້ານຂ ບເຄືັ່ ອນ
ການເຕບີໂຕຂ ນ້ເພືັ່ ອຫ ຸດການເອືັ່ ອຍອງີໃສັ່ ຄວາມຕອ້ງການສຸດທາ້ຍຈາກ
ປະເທດເສດຖະກດິທີັ່ ກາ້ວໜາ້. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ ງອອກຍ ງສບືຕ ັ່ ເປ ນປ ດໄຈ
ຂ ບເຄືັ່ ອນທີັ່ ສ າຄ ນຂອງການຂະຫຍາຍຕວົ, ຊ ັ່ ງການປະກອບສວັ່ ນດ ັ່ ງກັ່ າວໄດ ້
ຫ ຸດລງົ (ຮູບສະແດງ 3.9) ແລະ ພາກພືນ້ນີຈ້ະມກີານຄວາມຫ າກຫ າຍຫ ນ
ຈາກການສົັ່ ງອອກແບບດ ັ່ ງເດມີ (ຮູບສະແດງ3.10) ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຈາກຄວາມຕອ້ງການທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງພາກພືນ້ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຊນົຊ ນ້
ກາງ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈນີ. ຮູບສະແດງ3.11 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການ
ສົັ່ ງອອກທີັ່ ມມີູນຄັ່ າເພີັ່ ມທີັ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຂ ນ້ສຸດທາ້ຍໃນພາກພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມ
ຂ ນ້ເກອືບເຄິັ່ ງໜ ັ່ ງຂອງການສົັ່ ງອອກມູນຄັ່ າເພີັ່ ມລວມທ ງໝດົໃນປີ 2016.  
 

 

 

ຮູບສະແດງ3.9 ການປະກອບສວັ່ ນເຂົາ້ໃນການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄງົທ:ີອາຊຽນ-4 (ວທິກີານປ ບການນ າເຂົາ້) 
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ຮູບສະແດງ3.11 ສ ດສວັ່ ນມນູຄັ່ າເພີັ່ ມຂອງການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ທ ງໝດົຂອງ
ພາກພືນ້ ໂດຍຄວາມຕອ້ງທາງດາ້ນການເງນິຂອງພາກພືນ້ 
 
 
% Share of Total Regional Exports (in Value-Added Terms) 

 
50 

45    

40 
37

 
 

30  

20  

10  

0 

2016 e/ 2005 
 

Final demand in the Region  

 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຖານຂ ມູ້ນ TiVA ຂອງ OECD, ການຄາດຄະເນພະນ ກງານຂອງ AMRO 

 
 
 

55 



 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

4 ເຕ ກໂນໂລຊ:ີ ດາບສອງຄມົ 
 

ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຈາ້ງງານຈາກການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກມທີັ່ າອັ່ ຽງ
ຫ ຸດລງົ 
21 ຍຸດທະສາດການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ ເຖງິຈະຍ ງເປ ນໂຕຂ ບ
ເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕທີັ່ ສ າຄ ນ, ຫາກມກີານກະທບົຈາກການປົກປ້ອງທາງ
ດາ້ນການຄາ້ໃນໄລຍະສ ນ້, ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະຍາວຈາກການ
ປັ່ ຽນແປງຂອງໂຄງສາ້ງການຜະລດິ ແລະ ຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າເພີັ່ ມ, ແລະ ຜນົ
ກະທບົຈາກການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການຈາ້ງງານ. ໃນໄລຍະຫ າຍ
ປີ, ການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ ແລະ ການປ ບ
ລະບບົຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າເພີັ່ ມໄດເ້ພີັ່ ມຄວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນເງນິທ ນໃຫແ້ກັ່
ບ ນດາຂະແໜງການຜະລດິຍັ່ ອຍ ແລະ ເພີັ່ ມຄວາມຕອ້ງການແຮງງານ
ທ ກສະສູງເຂົາ້ໃນການຜະລດິ. ສ າລ ບຫ າຍປະເທດອາຊຽນ +3, ການ
ປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລດິຍັ່ ອຍເຂົາ້ໃນການເຕບີໂຕ ແລະ 
ການຈາ້ງງານແມັ່ ນມທີັ່ າອັ່ ຽງຊະລ ໂຕໃນຫ າຍປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ແລະ ມີ
ຄວາມທາ້ທາ້ຍຫ າຍຂ ນ້ໃນການຮ ກສາລະດ ບການເຕບີໂຕທີັ່ ແຂງແຮງໃນ
ຂະນະທີັ່ ມກີານສ ບຕ ັ່ ຍກົລະດ ບໃນຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພີັ່ ມ. ໃນຂະນະທີັ່  
“ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ” ແລະ “ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ 2” ສາມາດຂະ 
ຫຍາຍຂະແໜງການຜະລດິເປ ນ 25-30% ຂອງ GDP ໃນໄລຍະການ
ພ ດທະນາ (ຫັ່ າງກ ນ 2-3 ທດົສະວ ດ), ປະເທດ “ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ3ີ” 
ມກີານເຕບີໂຕທາງດາ້ນການຜະລດິທີັ່ ແຂງແຮງ, ມທີັ່ າອັ່ ຽງຈະເພີັ່ ມຂ ນ້
ສູງສຸດເຖງິ 15-20% ຂອງ GDP (ຮູບສະແດງ 4.1). 

 

22 ໃນຊັ່ ວງ 15 ປີ ທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ບ ນດາປະເທດຢູັ່ ໃນລະດ ບການພ ດທະ 
ນາທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນ, ລະດ ບການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການຜະລດິທີັ່ ປະ 
ກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການຈາ້ງງານແມັ່ ນຕດິພ ນກ ບລະດ ບການປະກອບ 
ສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຊ ັ່ ງມຜີນົມາຈາກຫ າຍປ ດ 
ໃຈເຊ ັ່ ນຂ ນ້ຕອນການພ ດທະນາເສດຖະກດິ, ການເພີັ່ ມປະສດິທພິາບ
ຂອງການຜະລດິຂອງແຮງງານ ແລະ ໂດຍລວມແມັ່ ນການພ ດທະນາທາງ
ດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊສີະເພາະດາ້ນ. ບ ນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທທີ າ
ອດິ" ສາມາດບ ນລຸລະດ ບການຜະລດິສູງພາຍໃນສະຕະວ ດ ແລະ ປະ
ສດິທ ິ ພາບການຜະລດິໄດຂ້ ບເຄືັ່ ອນຂະແໜງການຜະລດິ - ຊ ັ່ ງກ ັ່ ໄດ ້
ເຄືັ່ ອນຍາ້ຍແຮງງານໄປຫາຂະແໜງການບ ລກິານ. ບ ນດາປະເທດ 
ຮູບສະແດງ 4.1 ສ ດສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລດິໃນ GDP 
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"ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ 3" ພ ດທະນາໄປ
ໃນແນວທາງທີັ່ ຄາ້ຍຄກື ນແລະມອີ ດຕາການເຕບີໂຕເສດຖະກດິສູງ
ໃນໄລຍະ 15 ປີຜັ່ ານມາ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າບ ນດາປະເທດດ ັ່ ງກັ່ າວຈະ
ປະສບົຜນົສ າເລ ດໜອ້ຍກວັ່ າບ ນ ດາປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າ
ອດິ" ໃນການຍກົສູງປະສດິທພິາບການຜະລດິຂອງແຮງງານ. (ຮູບ
ສະແດງ 4.2). ໃນຂະນະທີັ່  "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ" ນ າໃຊຂ້ະແໜ
ງການຜະລດິເພືັ່ ອສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າສູງເຖງິ 40% ຂອງການຈາ້ງ
ງານທ ງໝດົແລະຫ  ງຈາກນ ນ້ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວປະ 
ມານ 25%, "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ 2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ 3" 
ອາດຈະມຈີດຸສູງສຸດຂອງການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງການຜະລດິໃນ
ລະດ ບຕ ັ່ າ, ໃນຄວາມເປ ນຈງິແມັ່ ນລະດ ບໃກຄ້ຽງກ ບລະດ ບຕ ັ່ າສຸດ
ຂອງປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ". ນອກຈາກນີ,້ ການນ າໃຊ ້
ເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ເຮ ດໃຫກ້ານບ ລກິານມຄີວາມຫ າກຫ າຍດ ງດູດຜູບ້ ລ ິ
ໂພກພາຍໃນປະເທດແລະເພີັ່ ມການຄາ້ຂາຍຫ າຍຂ ນ້, ທ ງຈ າກ ດການ
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລດິຕ ັ່ ການເຕບີໂຕ. ໂດຍ 
ລວມແລວ້, ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊແີມັ່ ນພ ດທະນາໄປ
ທາງບວກ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງແລະວັ່ ອງໄວ, ສາມາດນ າໄປສູັ່ ການປັ່ ຽນແປງຂະແໜ
ງການທີັ່ ສ າຄ ນໃນ GDP ແລະຮູບແບບການຈາ້ງງານ, ແລະຈະເຮ ດ
ໃຫມ້ທີ ງຜູທ້ີັ່ ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍຜນົປະໂຫຍດ. ບດົສ ກ
ສາພເິສດຂອງ ອງົການທາງດາ້ນການເງນິສງິກະໂປ (MAS) ໃນການ
ປະເມນີຜນົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກເດອືນເມສາ 2018 (MAS, 
2018) ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມທາ້ທາຍທີັ່ ສ າຄ ນທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກ
ການພ ດທະນາດຈິຕິອລ. ສ າລ ບພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, ການປັ່ ຽນ 
ແປງຂອງຂະແໜງການນີ ້- ທ ງດາ້ນ GDP ແລະ ການຈາ້ງງານ-ໄດ ້
ເກດີຂ ນ້ກັ່ ອນປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ ີ 2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະ 
ກດິທ ີ 3" ແລະ ສາມາດພ ດທະນາມາເປ ນປະເທດທີັ່ ມລີາຍໄດສູ້ງ 
ແລະກັ່ ອນທີັ່ ພວກເຂາົສາ້ງພືນ້ຖານດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ຄວາມສາ 
ມາດໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິລະດ ບສູງ. ທັ່ າອັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີຈ້ະສະ 
ທອ້ນໃຫເ້ຫ ນປະສບົການຂອງ EMEs 

     ຮູບສະແດງ 4.2 ສ ດສັ່ ວນການຈາ້ງງານຂອງຂະແໜງການຜະລດິ    
     ແລະຂະແໜງ ຊ ບພະຍາກອນ 
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ໝາຍເຫດ: ມຂີ ມູ້ນລວມຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ ຂະແໜງການຊ ບພະຍາກອນ   
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ                
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ຮູບສະແດງ 4.3  ຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າເພ ີັ່ ມ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງເຕ  ກໂນໂລຊ ີ     
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                                Technology reduces the need for raw material inputs  
                               for some products, makes some manufacturing plants  
                               obsolete, and simpli es customer support. 

 

 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Deloitte (2016), AMRO 
 

 

ໃນພາກພືນ້ອືັ່ ນໆ, ແລະ ລ ດຖະບານໄດເ້ລີັ່ ມພ ດທະນາຂະແໜງການອືັ່ ນ
ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົແລະການຈາ້ງງານ.44 

 

23 ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ຫ າກຫ າຍຄາດວັ່ າ
ຈະກະທບົຂະແໜງເສດຖະກດິຕັ່ າງໆ, ເພີັ່ ມຄວາມທາ້ທາຍໃຫແ້ກັ່ ບ ນດາ
ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບ ນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທ ີ3" ຕອ້ງຮ ກສາລະດ ບ
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລດິໃນການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ 
ແລະ ຄັ່ າແຮງງານ ທີັ່ ສ າຄ ນຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ. ໂດຍມີ
ການພ ດທະນາຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດ, ປ ນຍາປະດດິ (AI) ແລະ ການ
ພມິ 3D ເປ ນພຽງບາງຕວົຢັ່ າງຂອງເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ການຜະລດິຈະມຄີວາມ
ສະລ ບສ ບຊອ້ນຂ ນ້, ແລະ ຢູັ່ ລະຫວັ່ າງແນວຄວາມຄດິແລະການຜະລດິ 
ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບການແບັ່ ງຂ ນ້ຕອນຂອງການຜະລດິກ ັ່ ຈະມຄີວາມບ ັ່ ຊ ດ
ເຈນຂ ນ້. ເຕ ກໂນໂລຊດີຈິຕິອລ, ຄຽງຄູັ່ ກ ບການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງທີັ່

ເອືອ້ອ ານວຍ, ຈະເຮ ດໃຫ ້ GVCs ສ ນ້ເຂົາ້ (ຮູບສະແດງ 4.3) 
(Deloitte, 2016. ). ຂະແໜງການທີັ່ ນ າໃຊແ້ຮງງານເປ ນຫ  ກຈະຫ ຸດລງົ
ໄວກວັ່ າເກົັ່ າ ເນືັ່ ອງຈາກການນ າໃຊລ້ະບບົຫຸັ່ ນຍນົ ແລະ AI. ເນືັ່ ອງຈາກ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງວັ່ ອງໄວ, ໃນລະດ ບຄວາມໄວທີັ່

ໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານແລະອຸດສາຫະກ າສະໜ ບສະໜນູຕອ້ງໄດປ້ ບຕວົເພືັ່ ອ
ຊຸກຍູຂ້ະແໜງການຜະລດິໄດຢ້ັ່ າງທ ນການ. ຜນົກະທບົລວມຈະເປ ນປະ 
ໂຫຍດໃຫແ້ກັ່ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ຫ າຍກວັ່ າປະເທດ 

 

 

EMEs, ໃນທົັ່ ວໂລກແລະພາຍໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3. ຂະບວນການຜະລດິ
ທີັ່ ກະທ ດຫ ດໃນການຜະລດິສນິຄາ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງລູກຄາ້
ແມັ່ ນມຫີ າຍຂ ນ້ ຊ ັ່ ງໄດເ້ພີັ່ ມແຮງຈງູໃຈທາງເສດຖະກດິສ າລ ບການແປຮູບການ
ຜະລດິ. ບ ນດາປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ແມັ່ ນມແີຮງງານທີັ່ ມຄີວາມຊ ານານ
ຫ າຍ ແລະວສິະວະກອນ ແລະ ທ ນທາງກາຍະພາບ, ໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານທີັ່ ດກີວັ່ າ 
ແລະ ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ກ ບສາກນົແມັ່ ນເປ ນຂ ໄ້ດປ້ຽບທຽບໃສັ່ ປະເທດ EMEs ທີັ່

ມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງໃນດາ້ນດ ັ່ ງກັ່ າວຫ າຍກວັ່ າ. ປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມທ ີ3", ຖາ້
ຫາກບ ັ່ ມກີານກຽມຕວົ, ມຄີວາມສັ່ ຽງໃນການຖກື "ລ ອກ" ຢູັ່ ໃນພືນ້ຖານການ
ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າທີັ່ ມມີູນຄັ່ າເພີັ່ ມຕ ັ່ າຫ ເືປ ນຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ວ ດຖຸດບິທີັ່

ຜະລດິຢູັ່ ຕົນ້ຂອງຕັ່ ອງໂສ ້GVCs (WTO, 2017). 
 

24 ສອງກ ລະນສີ ກສາຂະແໜງການລດົຍນົ ແລະ TCF ໃນພາກຕ ັ່ ໄປສະແດງ
ໃຫເ້ຫ ນການປຽບທຽບປະສບົການຂອງສອງອຸດສາຫະກ າການຜະລດິທີັ່ ສ າຄ ນ
ໃນພາກພືນ້ແລະຄວາມສ າຄ ນຂອງເຕ ກໂນໂລຊໃີນການສາ້ງຮູບແບບແລະການ
ຈາ້ງງານໃນອຸດສາຫະກ າເຫ ົັ່ ານີ.້ ມກີານແນະນ າວັ່ າບ ນດາປະເທດທີັ່ ຍ ງຫ າ້ຫ  ງ
ທາງດາ້ນການພ ດທະນາສມີແືຮງງານແລະຄວາມສາມາດໃນການຮ ບເອາົແລະ
ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ຈະເປ ນຜນົກະທບົທີັ່ ຮາ້ຍແຮງທີັ່ ສຸດຕ ັ່ ການສົັ່ ງເສມີການ
ເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ ແລະ ການສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທນົທານຈາກຜນົກະທບົພາຍ
ນອກ.

 
 
 
 
 
 
 

 
44 ຕວົຢັ່ າງປະເທດກ າປູເຈຍມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ໃນການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຫ ນໄປສູັ່ ການພ ດທະນາຂະແໜງການກ ັ່ ສາ້ງ ແລະ ຂະແໜງທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ, ໃນຂະນະທີັ່  ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາໄດສ້ ບຕ ັ່ ພ ດທະນາຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນ.  
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Box G. 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າລດົຍນົ: ເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ມຜີນົຕ ັ່ ການພ ດທະນາຂອງບ ນດາປະເທດດອ້ຍພ ດທະນາຄແືນວໃດ
 
ຂະແໜງການລດົຍນົແມັ່ ນຂະແໜງການໜ ັ່ ງທີັ່ ສ າຄ ນຕ ັ່ ກດິຈະກ າເສດຖະກດິ
ແລະ ການຈາ້ງງານ.  
 

ຂະແໜງຜະລດິລດົຍນົແມັ່ ນສ າຄ ນຕ ັ່ ການພ ດທະນາຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3. 
ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ແມັ່ ນຜູຜ້ະລດິທີັ່ ສ າຄ ນໃນລະດ ບໂລກ, ໃນຂະນະ
ດຽວກ ນ, ຫ າຍປະເທດອາຊຽນແມັ່ ນມກີານຜະລດິເພືັ່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງ 
ການພາຍໃນແລະສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ. ປະເທດ ຈນີ ແລະ ສ.ເກາົຫ  ີ ແມັ່ ນຜູ ້
ຜະລດິລດົຍນົໃນ 10 ອ ນຕົນ້ຂອງຜູຜ້ະລດິໃນທົັ່ ວໂລກ, ໃນຂະນະດຽວກ ນ, 
ຍ ງມຖີານການຜະລດິທີັ່ ສ າຄ ນໃນປະເທດໄທແລະອນິໂດເນເຊຍແລະຜູຜ້ະລດິ
ຂະໜາດນອ້ຍ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຂາຍພາຍໃນປະເທດ, ສົັ່ ງຂາຍປະເທດມາເລ
ເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລບິປິນ (ຮູບສະແດງ G1). ໃນຂະນະທີັ່ ເກອືບທ ງ
ໝດົຂອງການຜະລດິລດົຍນົຂອງຈນີແມັ່ ນເພືັ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມຈງິຄວາມຕອ້ງການຂອງຈນີປະເທດດຽວກວມເອາົ
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງຄວາມຕອ້ງການຂອງໂລກແລະເກອືບ 1/3 ຂອງການຜະລດິໃນ
ທົັ່ ວໂລກ, ສະນ ນ້, ຈ ັ່ ງຖໄືດວ້ັ່ າ ຈນີເປ ນຜູໜ້ ັ່ ງທີັ່ ມບີດົບາດສູງໃນອຸດ ສາຫະກ າ
ລດົຍນົໂລກເຖງິແມັ່ ນວັ່ າສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງຍານພາຫະນະ ແມັ່ ນຜະລດິໂດຍຜູ ້
ຜະລດິຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ມຖີານການຜະລດິຢູັ່ ໃນຈນີ. ສ າລ ບປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ 
ສ.ເກາົຫ ,ີ ປະມານເຄິັ່ ງໜ ັ່ ງຂອງການຜະລດິແມັ່ ນເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ. ນອກຈາກນ ນ້, 
ຜູຜ້ະລດິເກາົຫ ແີລະຍີັ່ ປຸັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ມໂີຮງງານຜະລດິຢູັ່ ໃນອາເມລກິາ, ຈນີ 
ແລະ ບັ່ ອນ ອືັ່ ນໆເພືັ່ ອຫ ຸດຜັ່ ອນຕົນ້ທ ນການຜະລດິ ແລະ ຫຍ ບເຂົາ້ໃກຕ້ະຫ າດ
ຈ າໜັ່ າຍ. ໃນຂະນະທີັ່ ປະເທດອາຊຽນທີັ່ ມເີສດຖະກດິນອ້ຍ, ອນິໂດເນເຊຍ
ແລະມາເລເຊຍຜະລດິລດົຍນົສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເພືັ່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂະນະທີັ່ ປະເທດໄທ, ແມັ່ ນສູນກາງສ າລ ບການຜະລດິ
ລດົຍນົ, ແຕັ່ ສົັ່ ງອອກພຽງແຕັ່ ເຄິັ່ ງໜ ັ່ ງຂອງຈ ານວນລດົທີັ່ ຜະລດິ. ຂະແໜງການ
ລດົຍນົແມັ່ ນຂະແໜງການທີັ່ ມກີານສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າຫ າຍໃນບ ນດາປະ 
ເທດອາຊຽນທີັ່ ມລີາຍໄດປ້ານກາງ. ILO ລາຍງານວັ່ າມກີານຈາ້ງງານເຖງິ 
800,000 ຄນົໃນຂະແໜງລດົຍນົໃນອາຊຽນ, ສັ່ ວນຫ າຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນປະເທດ
ໄທແລະອນິໂດເນເຊຍ (ຮູບສະແດງ G2).  
 

 
 

ການນ າໃຊເ້ງນິທ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ແລະການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງ
ວັ່ ອງໄວມຄີວາມສັ່ ຽງໜອ້ຍຕ ັ່ ບ ນດາປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້.  
 

ໃນທົັ່ ວໂລກ, ການຜະລດິລດົຍນົແມັ່ ນກາຍເປ ນການຜະລດິທີັ່ ໃຊທ້ ນ ແລະ 
ເຕ ກໂນໂລຊສູີງ. ດ ັ່ ງນ ນ້, ຂະແໜງການຜະລດິລດົຍນົຈ ັ່ ງໄດຮ້ ບຜນົກະທບົ
ສູງຈາກການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊເີຊ ັ່ ນ: ຫຸັ່ ນຍນົອຸດສາຫະກ າ, ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່
ອນິເຕເີນ ດ “internet of things” ໃນໂຮງງານ, ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊເີຊ ັ່ ນ
ການພມິ 3D. ການນ າໃຊຫຸ້ັ່ ນຍນົອຸດສາຫະກ າແມັ່ ນມຫີ າຍໃນຂະແໜ
ງການຂນົສົັ່ ງແລະຂະແໜງການຜະລດິລດົຍນົ. ສະຫະພ ນຫຸັ່ ນຍນົສາກນົ
ຄາດຄະເນວັ່ າຂະແໜງການຜະລດິລດົຍນົແມັ່ ນນ າໜາ້ໂດຍ  ສ.ເກາົຫ  ີໂດຍ
ສະເພາະອຸດສາຫະກ າຫຸັ່ ນຍນົ, ຕ ັ່ ມາແມັ່ ນສະຫະ ລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາ 
ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ. ປະເທດຈນີຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕາມຫ  ງໝູັ່ , ແຕັ່ ວັ່ າມກີານຂະ 
ຫຍາຍຕວົນ າມາຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ (ຮູບສະແດງ G3). ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ຍ ງ
ມກີານພ ດທະນາກັ່ ຽວກ ບອຸປະກອນທີັ່ ນ າໃຊໃ້ນການຜະລດິ, ຊ ັ່ ງມທີັ່ າອັ່ ຽງ
ທີັ່ ຈະພ ດທະນາໄປສູັ່ ວ ດສະດຸທີັ່ ມນີ ້ າໜ ກເບາົເພືັ່ ອປ ບປຸງປະສດິທພິາບການ
ນ າໃຊພ້ະລ ງ ງານເຊືອ້ໄຟທີັ່ ຕດິພ ນກ ບຂະບວນການຜະລດິທີັ່ ສ ບຊອ້ນຂ ນ້. 
ລ ກສະນະຂອງລດົ ຍນົທີັ່ ຜະລດິກ ັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ. ຍານພາຫະນະແມັ່ ນມີ
ຄວາມສ ບຊອ້ນຂ ນ້ ແລະ ທ ນສະໄໝ- ມຫີ າຍລ ກສະນະແລະນ າໃຊເ້ຕ ກ
ໂນໂລຊດີຈິຕິອລຫ າຍຂ ນ້.  
 

ການປັ່ ຽນແປງລ ກສະນະຂອງເຕ ກໂນໂລຊໃີນຂະແໜງລດົຍນົແມັ່ ນມຜີນົ
ກະທບົຕ ັ່ ກ ບບ ນດາປະເທດດອ້ຍພ ດທະນາ ທີັ່ ມທີັ່ າແຮງດາ້ນແຮງງານ
ລາຄາຖກືຊ ັ່ ງເປ ນຂ ໄ້ດປ້ຽບພືນ້ຖານ ຫ  ືປ ດໄຈທາງດາ້ນມູນຄາ້. ຮູບແບບ
ທຸລະກດິທີັ່ ໄດພ້ ດທະນາໃນໄລຍະທດົສະວ ດຜັ່ ານມາແມັ່ ນສ າລ ບການຄົນ້ 
ຄວາ້ແລະການພ ດທະນາ (R & D) ແລະ ຮູບແບບການເຮ ດວຽກ 

ຮູບສະແດງ G1. ການຜະລດິໃນຂະແໜງລດົຍນົ 
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ຮູບສະແດງ G3. ຄວາມໜາແໜນ້ໃນການນ າໃຊຫຸ້ັ່ ນຍນົໃນຂະແໜງລດົຍນົ 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: IFR World Robotics 2017 

 
ທີັ່ ຈະດ າເນນີໃນປະເທດພ ດທະນາແລວ້, ໃນຂະນະທີັ່ ຮູບແບບການຜະ 
ລດິທີັ່ ໃຊແ້ຮງງານຫ າຍແມັ່ ນດ າເນນີໃນປະເທດທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນການຜະລດິ 
ຕ ັ່ າ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ທະນາຄານໂລກເຫ ນວັ່ າການນ າໃຊຫຸ້ັ່ ນຍນົເຂົາ້
ໃນການຜະລດິແມັ່ ນສາ້ງໄພຂົັ່ ມຂູັ່ ຕ ັ່ ບ ນດາຖານການຜະລດິທີັ່ ມກີານນ າໃຊ ້
ແຮງງານຫ າຍໃນປະເທດຕົນ້ທ ນການຜະລດິຕ ັ່ າ ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າລດົຍນົ, 
ເຄືັ່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ແລະເຄືັ່ ອງຈ ກໜ ກ ແມັ່ ນອຸດສາຫະກ າທີັ່ ເນ ນ້ລະບບົນເິວດ
ຫ າຍ ຊ ັ່ ງຕອ້ງມກີານປະສານງານຢັ່ າງໃກຊ້ດິກ ບກຸັ່ ມຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ທີັ່
ສາມາດຈ ດສົັ່ ງອງົປະກອບແລະການບ ລກິານໄດທ້ ນເວລາ. ສະນ ນ້, ການ
ພ ດທະນາເຫ ົັ່ ານີຈ້ະສົັ່ ງຜນົກະທບົໜອ້ຍຕ ັ່ ກ ບບ ນດາປະເທດພ ດທະນາ
ແລວ້ໃນສອງດາ້ນ. ດາ້ນທ າອດິ, ການຫ ຸດຜັ່ ອນວຽກເຮ ດງານທ າໃນຂະ  
ແໜງຜະລດິລດົຍນົ; ແລະ ດາ້ນທສີອງ, ເພີັ່ ມຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການເຄືັ່ ອນ
ຍາ້ຍກດິຈະກ າການຜະລດິໄປບ ນດາປະເທດທີັ່ ກາ້ວໜາ້ຫ ໃືກກ້ ບຕະຫ າດ
ຈ າໜັ່ າຍທີັ່ ມຄີວາມຕອ້ງການສູງສຸດ. 
 

ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມເສດຖະກດິທ າອດິ" ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນສະຖາ 
ນະພາບທີັ່ ດ,ີ ແຕັ່ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນຄວນເພີັ່ ມປະສດິທພິາບການຜະ 
ລດິ.  
 

ປະເທດຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ສ.ເກາົຫ  ີແມັ່ ນຢູັ່ ໃນສະຖານະການຂອ້ນຂາ້ງດ,ີ 
ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າບ ນດາປະເທດເຫ ົັ່ ານີມ້ຄີວາມສາມາດທີັ່ ຈະດ າເນນີການຜະ 
ລດິທີັ່ ທ ນສະໄໝແລະມຄີວາມສ ບຊອ້ນຊ ັ່ ງເປ ນການຜະລດິທີັ່ ໃຊທ້ ນຫ າຍ
ແລະດ າເນນີທຸລະກດິຂະໜາດໃຫຍັ່ . ຮູບແບບເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ທຸລະ
ກດິໃໝັ່ ອາດຈະສາ້ງບ ນຫາໃຫຍັ່ ສ າລ ບບ ນດາຜູຜ້ະລດິໃນອາຊຽນ, ເຊ ັ່ ນ 
ອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບິປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດ
ໄທໃນລະດ ບໜອ້ຍລງົ. ການຜະລດິຂອງປະເທດເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນມຂີະໜາດ
ນອ້ຍກວັ່ າ, ແລະ ດ ັ່ ງນ ນ້ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການຜະລດິຈ ານວນໜອ້ຍຈະສູງ
ກວັ່ າ. ສິັ່ ງທີັ່ ສ າຄ ນກວັ່ ານ ນ້, ຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນຂອງປະເທດ
ເຫ ົັ່ ານີໃ້ນຕະຫ າດພາຍໃນສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນອງີໃສັ່ ຕົນ້ທ ນແຮງງານພາຍໃນ
ທີັ່ ຕ ັ່ າແລະອ ດຕາພາສກີານນ າເຂົາ້ລດົຍນົທີັ່ ສູງ. 

 

ໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງການຜະລດິລດົຍນົຍ ງສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົໄປສູັ່ ການ
ພ ດທະນາພາຫະນະປະເພດໃໝັ່  (ໄຟຟາ້, ແລະ ໃນອານາຄດົ, ພາຫະນະ
ທີັ່ ບ ງຄ ບແບບອ ດຕະໂນມ ດ), ຜູຜ້ະລດິອາຊຽນຈະຕອ້ງປ ບປຸງຄວາມອາດ
ສາມາດແລະປະສດິທພິາບທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊແີລະບຸກຄະລາກອນເພືັ່ ອ
ຮ ກສາຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນ. OEMs (ຜູຜ້ະລດິອຸປະກອນຕົນ້
ສະບ ບ) ເຊ ັ່ ນ: ໂຕໂຍຕາ້ ຫ  ືຮຸນໄດ ແມັ່ ນຢູັ່ ພາຍໃຕຄ້ວາມກດົດ ນໃນການ
ຍກົລະດ ບຮູບແບບການຜະລດິຂອງພວກເຂາົເພືັ່ ອຜະລດິລດົທີັ່ ມເີຕ ກໂນ
ໂລຊທີ ນສະໄໝຂ ນ້ກວັ່ າເກົັ່ າ. ໃນຈດຸນີຈ້ະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານລງົທ ນ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ທ ງທາງດາ້ນເງນິທ ນໃໝັ່  ແລະ ການສາ້ງທ ກສະຄວາມສາມາດ   
ໃໝັ່ ເຊ ັ່ ນ: ການວເິຄາະແລະວສິະວະກ າຂ ນ້ສູງ.45 ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ພາກອຸດສາ 
ຫະກ າແມັ່ ນມຄີວາມເຫ ນກງົກ ນ, ລວມທ ງຜນົການສ ກສາຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ແລະ ILO ເຫ ນວັ່ າລະບບົອ ດຕະໂນມ ດແລະເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່
ພ ດທະ ນາຂ ນ້ໃໝັ່ ອືັ່ ນໆ ອາດຈະເຮ ດໃຫມ້ກີານປັ່ ຽນແປງສ າຄ ນໃນຂະແ
ໜງລດົຍນົທົັ່ ວໂລກ. ການພ ດທະນາຮູບແບບການຜະລດິທີັ່ ມຄີວາມທ ນ
ສະໄໝແລະນ າໃຊທ້ ນຫ າຍຂ ນ້ຈະຈ າກ ດການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າແລະ
ສາ້ງຄວາມຕອ້ງການໃໝັ່ ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຜະລດິຂອງບ ລສິ ດ. ປ ດໄຈເຫ ົັ່ ານີບ້ວກກ ບຄວາມສ າຄ ນ
ທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການລວມກຸັ່ ມ ແລະ ໄລຍະຫັ່ າງໃນການເຂົາ້ເຖງິລູກຄາ້
ແລະ ໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານການຂນົສົັ່ ງກ ັ່ ຈະມຜີນົກະທບົຕ ັ່ ລ ກສະນະຂອງ 
GVCs ໃນຂະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວ, ເພີັ່ ມທັ່ າອັ່ ຽງການຜະລດິທີັ່ ມຫີ າຍຂ ນ້
ກວັ່ າເກົັ່ າ. ຜູຜ້ະລດິອາຊຽນຈະຕອ້ງປ ບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຕນົທາງດາ້ນ
ເຕ ກໂນໂລຊແີລະຊ ບພະຍາກອນມະນຸດເພືັ່ ອໃຫສ້າມາດແຂັ່ ງຂ ນໄດ.້

 
 
 
 
 
45 ກ ລະນເີກດີຂ ນ້ໃນບາງປະເທດ. ຕວົຢັ່ າງ, ປະເທດໄທແມັ່ ນໜ ັ່ ງໃນປະເທດຜູຊ້ືທ້ ີັ່ ໃຫັ່ ຍທີັ່ ສຸດໃນອຸດສາຫະກ າຫຸັ່ ນຍນົ, ແລະ ກ າລ ງມແີຜນທີັ່ ຈະສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິລດົໄຟຟາ້. 
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Box H. 
 

ຂະແໜງການຜະລດິແຜັ່ ນແພ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເກບີ (TCF): ຄວາມສ າຄ ນຂອງຂະແໜງດ ັ່ ງ
ກັ່ າວທີັ່ ເປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນສ າລ ບປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ ແລະ ເປ ນໂອກາດສ າລ ບການຍກົ
ລະດ ບຄວາມອາດສາມາດ

ຂະແໜງການ TCF ແມັ່ ນເຄືັ່ ອງຈ ກໃນການຂ ບເຄືັ່ ອນເສດຖະກດິທີັ່ ສ າຄ ນຂອງ
ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ + 3.  
ຂະແໜງການ TCF ໄດເ້ປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນການພ ດທະນາເສດຖະກດິທີັ່ ສ າ
ຄ ນສ າລ ບບ ນດາປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ, ລວມທ ງບ ນດາປະເທດອາຊຽນ 
+3, ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າແລະເປີດໂອກາດໃຫມ້ກີານຍກົລະດ ບທາງດາ້ນທ ກ
ສະແລະລາຍໄດ.້ ການຜະລດິພາຍໃນພາກພືນ້ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນມາຈາກປະເທດ 
“ກຸັ່ ມທ ີ2” ແລະ “ກຸັ່ ມທ ີ3” (ຮູບສະແດງ H1). ປະເທດຈນີແມັ່ ນຜູສ້ົັ່ ງອອກ 
TCF ທີັ່ ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, ຊ ັ່ ງສົັ່ ງອອກຫ າຍກວັ່ າ 320 ຕື ້
ໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນປີ 2017 (ລວມທ ງການຜະລດິຂະໜາດໃຫຍັ່
ເພືັ່ ອການບ ລ ິໂພກພາຍໃນ). ຫວຽດນາມຢູັ່ ໃນອ ນດ ບສອງ ອງີຕາມປະລມິານ
ການສົັ່ ງອອກ (40 ຕືໂ້ດລາໃນປີ 2016), ແຕັ່ ຂະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວກວມເອາົ
ປະ ມານ 30% ຂອງການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ທ ງໝດົຂອງປະເທດ. ໃນການປຽບ 
ທຽບ, ການສົັ່ ງອອກ TCF ຂອງກ າປູເຈຍແມັ່ ນໜອ້ຍກວັ່ າໃນຕວົຈງິ, ປະ 
ມານ 10 ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ແຕັ່ ກວມເອາົ 90% ຂອງການສົັ່ ງ
ອອກຜະລດິຕະພ ນໃນຂະແໜງການຜະລດິ.46 ດາ້ນການຈາ້ງງານ, ILO ຄາດວັ່ າ 
TCF ມກີານຈາ້ງງານກວມເອາົຫ າຍກວັ່ າ 9 ລາ້ນວຽກໃນອາຊຽນ, ຂະແໜງ 
ການດ ັ່ ງກັ່ າວມກີານຈາ້ງງານຫ າຍກວັ່ າ 3,5 ລາ້ນຄນົໃນອນິໂດເນເຊຍ, ຫ າຍ
ກວັ່ າ 2,5 ລາ້ນຄນົໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 605.000 ຄນົໃນກ າປູເຈຍ. 
 

ຮູບສະແດງ H1 ການສົັ່ ງອອກຂອງຂະແໜງການຜະລດິແຜັ່ ນແພ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ 
ເກບີ (TCF): ພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 
 

 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: World Integrated Trade System, World Bank, ການຄດິໄລັ່  AMRO  

ເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ , ຄຽງຄູັ່ ກ ບການປັ່ ຽນແປງດາ້ນຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ ້
ບ ລໂິພກ, ກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຮູບແບບການຜະລດິທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນຕ ັ່ າ. 
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ຄຽງຄູັ່ ກ ບການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກ, ໄດສ້າ້ງຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ຮູບແບບການ
ຜະລດິ TCF ທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນຕ ັ່ າໃນບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3. ຕວົຢັ່ າງ: 
ການຕ ດດວ້ຍລະບບົອ ດຕະໂນມ ດ, ເຄືັ່ ອງຫຍບິຫຸັ່ ນຍນົ, ການພມິເກບີ 
3D, ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບການປັ່ ຽນແປງຄັ່ ານຍິມົທີັ່ ຕດິພ ນກ ບດາ້ນສິັ່ ງແວດ 
ລອ້ມຂອງການຜະລດິເຄືັ່ ອງນຸັ່ ງຫົັ່ ມແລະການຜະລດິສະເພາະປະລມິານ
ຫ າຍ. ໃນບາງພາກສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການ TCF, "ກະແສຄວາມນຍິມົທີັ່
ປັ່ ຽນແປງໄວ" ແລະ ຄວາມໄວໃນການສົັ່ ງໄປຫາຕະຫ າດຈ າໜັ່ າຍແມັ່ ນ
ກາຍເປ ນປ ດໄຈ ທີັ່ ສ າຄ ນ. 
 

ໃນປະຈບຸ ນ, ມຂີ ຈ້ າກ ດດາ້ນຂອບເຂດທີັ່ ຂະແໜງ TCF ສາມາດຫ ນເປ ນ
ອ ດຕະໂນມ ດຫ ນື າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ ີ (ເນືັ່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກ ດດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊີ
ແລະສິັ່ ງຈງູໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ) ແລະ ມໂີອກາດສ າລ ບບ ນດາປະ 
ເທດທີັ່ ມແີຮງງານທ ກສະຕັ່  າ ແລະ ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຕີ ັ່ າ. 
ສຸດທາ້ຍ, ການກາ້ວເຂົາ້ສູັ່ ລະບບົອຸດສາຫະກ າຫຸັ່ ນຍນົສ າລ ບ TCF ແມັ່ ນຢູັ່
ໃນລະດ ບຕ ັ່ າສຸດທຽບໃສັ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຜະລດິອືັ່ ນ ອງີຕາມຂ ້
ມູນຂອງທະນາຄານໂລກ (2018),47 ຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າກວັ່ າ 0,1 ຫຸັ່ ນຍນົຕ ັ່  
1,000 ຄນົຕ ັ່ ປີທຽບກ ບປະມານ 50 ຫຸັ່ ນຍນົຕ ັ່  1,000 ຄນົໃນຂະ       
ແໜງລດົຍນົ. ການຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດຍ ງຢູັ່ ໃນໄລຍະເລີັ່ ມຕົນ້ແລະບາງ
ການປະຕບິ ດງານຍ ງຢູັ່ ໃນຂ ນ້ພືນ້ຖານ (ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນການມ ດສາຍເກບີ, 
ຍ ງຕອ້ງການແຮງງານຄນົ).  
 

ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຍ ງມຄີວາມກ ງວນົວັ່ າເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ຈະມຜີນົກະທບົຕ ັ່
ຂະແໜງການ TCF ຊ ັ່ ງອາດຈະກະທບົຍຸດທະສາດຂອງບ ນດາປະເທດ
ດອ້ຍພ ດທະນາ “ກຸັ່ ມທ ີ 3” ໃນການສະໜອງທັ່ າແຮງທາງດາ້ນແຮງງານ
ລາຄາຖກື, ຄັ່ ອຍໆພ ດທະນາທ ກສະຂອງແຮງງານ, ແລະ ສາ້ງຄວາມຫ າກ
ຫ າຍໃນພ ດທະນາພືນ້ຖານເສດຖະກດິ. ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນ, ອາດມກີານນ າໃຊ ້
ເຄືັ່ ອງຈ ກຕ ດວ ດຖຸແທນແຮງງານຄນົເຊ ັ່ ນດຽວກ ນອາດມກີານນ າໃຊເ້ຕ ກ
ໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນຂະບວນການຕ ດຫຍບິແບບອ ດຕະໂນມ ດ. ປະເທດຈນີ
ໄດມ້ກີານລງົທ ນຈ ານວນຫ າຍເຂົາ້ໃນການພ ດທະນາລະບບົອ ດຕະໂນມ ດ
ເພືັ່ ອຮ ບມກື ບຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນຕົນ້ທ ນທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ແລະການຍາ້ຍ
ຖານການຜະລດິສນິຄາ້ TCF ຈາກປະເທດຈນີໄປຢູັ່ ປະເທດທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນ
ການຜະລດິຕັ່  າໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ອາດຈະໜອ້ຍລງົໃນອະນາຄດົຖາ້
ທຽບກ ບໄລຍະທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ILO, ການຫ ນ
ເປ ນອ ດຕະໂນມ ດຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜູເ້ຮ ດວຽກ
ໃນຂະແໜງ TCF ໃນຫ າຍໆປະເທດອາຊຽນ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນກ າປູເຈຍ 
(ຮູບສະແດງ H2). ຍິັ່ ງໄປກວັ່ ານ ນ້, ການປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນຮູບແບບ

 
 

46 ພາຍນອກຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ, ແລະ ຈນີ, ການສົັ່ ງອອກຂະແໜງ TCF ຂອງປະເທດອາຊຽນ +3 ຈະມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງ - ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຄວາມສ າຄ ນ
ຂອງຂະແໜງການ TCF ທີັ່ ເປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

47 ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ບ ນຫາໃນການເຮ ດ? ອະນາຄດົຂອງການພ ດທະນາທີັ່ ນ າໄປສູັ່ ການຜະລດິ, World Bank, 2018 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 

ທຸລະກດິຂອງ ບ ລສິ ດ TCF ໃນປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດ
ຈ ານວນການຜະລດິທີັ່ ຢູັ່ ໃນບ ນດາປະເທດທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນການຜະລດິຕ ັ່ າ.48 

ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບຂະແໜງອືັ່ ນໆ, ເຕ ກນກິການຜະລດິແບບອ ດຕະໂນມ ດ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ແລະຄວາມສ າຄ ນຂອງຄວາມໄວໃນການເຂົາ້ສູັ່ ຕະຫ າດຈ າໜັ່ າຍ 
ຫ ຸດຄວາມໜາ້ສນົໃຈຂອງສະຖານທີັ່ ຜະລດິທີັ່ ມຕີົນ້ທ ນຕ ັ່ າ, ແຕັ່ ມທີີັ່ ຕ ງ້ຢູັ່
ໄກຈາກຕະຫ າດຈ າໜັ່ າຍ. ເຕ ກໂນໂລຊເີຫ ົັ່ ານີຈ້ະຊັ່ ວຍຫ ຸດການປະກອບ 
ສັ່ ວນຂອງຂະແໜງ TCFໃນບ ນດາປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ , ລວມ

ທ ງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3. ປ ດໄຈນີຈ້ະຫ ຸດປະສດິທພິາບການຈ ດຕ ງ້ປະຕ ິ
ບ ດຍຸດທະສາດຂອງປະເທດປະເທດອາຊຽນ + 3 "ກຸັ່ ມທສີາມ" ໃນການ 
ນ າໃຊຂ້ະແໜງການ TCF ເພືັ່ ອດ ງດູດການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສາ້ງວຽກ
ເຮ ດງານທ າແລະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄັ່ າແຮງງານ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ທາງ
ດາ້ນທ ກສະຂອງແຮງງານ. ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ
ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄັ່ າແຮງງານ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ທາງດາ້ນທ ກສະ
ຂອງແຮງງານ. 

 

 

 

 

 

 

ຮູບສະແດງ H2. ອ ດຕາສັ່ ວນການຈາ້ງງານຂອງຂະແໜງ TCF ທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງຈາກການຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດ: ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ຖກືເລອືກ 
 

 
 
 
ໝາຍເຫດ: ILO ໄດຄ້າດຄະເນເພືັ່ ອວ ດແທກຂອບເຂດທີັ່ ກຸັ່ ມແຮງງານທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງຖກືປັ່ ຽນແທນໂດຍລະບບົອ ດຕະໂນມ ດແລະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກຄວາມກາ້ວທາງດາ້ນວສິະວະກ າຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ. 
ການຄາດຄະເນ "ກ ລະນທີີັ່ ຮາ້ຍແຮງທີັ່ ສຸດ" ເຫ ົັ່ ານີມ້ທີັ່ າອັ່ ຽງຈະບ ັ່ ເກດີຂ ນ້ຕາມການຄາດຄະເນເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າຜູວ້າງນະໂຍບາຍຈະນ າໃຊຂ້ ນ້ຕອນປອ້ງກ ນແລະມມີາດຕະການຍຸດທະສາດໃນການ
ຫ ນປັ່ ຽນແຮງງານກຸັ່ ມນີເ້ພືັ່ ອຮ ບມກື ບຄວາມກາ້ວໜາ້ແລະການປະຕບິ ດງານຂອງເຕ ກໂນໂລຊ.ີ ເພືັ່ ອບ ນລຸມາດຕະການດ ັ່ ງກັ່ າວນ ນ້, ປະເທດເຫ ົັ່ ານີຕ້ອ້ງໄດພ້ ດທະນາແບບກາ້ວກະໂດດຂ ນ້ໄກກັ່ ອນ
ປະເທດອືັ່ ນ ແລະ ມກີານສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນໃນດາ້ນໃໝັ່ ໆ. ສ າລ ບເປົາ້ໝາຍໃນປະຈບຸ ນ, ຜນົກະທບົຕ ັ່ ການຜະລດິຂອງຂະແໜງຕ ດຫຍບິເປ ນການຄາດຄະເນທີັ່ ດຂີອງຜນົກະທບົຕ ັ່
ການຜະລດິ ໃນຂະແໜງ TCF.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ILO (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 ຕວົຢັ່ າງໜ ັ່ ງແມັ່ ນ, ບ ລສິ ດ Adidas ໄດສ້າ້ງໂຮງງານ ‘speed factories’ (ຢູັ່ ເຍຍລະມ ນ ແລະ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ.),ທີັ່ ມກີານນ າໃຊກ້ານພມີແບບ 3D ເຂົາ້ໃນການຜະລດິເກບີນ ກ

ກລິາ, ຊ ັ່ ງແຕັ່ ລະໂຮງງານສາມາດຜະລດິເກບີໄດ ້500,000 ຄູັ່ ຕ ປີ. ການຫ ນປັ່ ຍນຮູບແບບການຜະລດິດ ັ່ ງກັ່ າວໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ກີານຢຸດຈາ້ງງານ 1,000 ຕ ັ່ າແໜັ່ ງໃນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈະສາ້ງ 
160 ວຽກທາງດາ້ນເຕ ກນກິໃນເມອືງ Ansbach ແລະ Atlanta. ໃນຂະນະທຢູີັ່ ໃນໄລຍະທດົລອງ, ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຈ າເປ ນຕອ້ງມກີານກະກຽມສ າລ ບການເກດີຂ ນ້ຂອງເຕ ກໂນໂລຊ ີ 
ໃໝັ່ ຕດິພ ນກ ບສະພາບແວດລອ້ມທີັ່ ມກີານກ ານດົຮູບແບບການຜະລດິສະເພາະຂະໜາດໃຫັ່ ຍ.  
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

25 ໃນຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນການສາ້ງຄວາມງັ່າຍດາຍເກນີໄປໃນການຜະ 
ລດິ, ສິັ່ ງທາ້ທາຍດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊແີມັ່ ນບ ນດາປະເທດຈະສາມາດສາ້ງ
ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊມືເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງວັ່ ອງໄວໄດຄ້ແືນວໃດ, 
ພອ້ມທ ງຄຸມ້ຄອງຈ ງຫວະການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງຖກືຕອ້ງ, ເພືັ່ ອວັ່ າ
ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຜະລດິບ ັ່
ສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ການຈາ້ງງານແລະລາຍໄດ.້ ບ ນຫາເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນ
ສ າຄ ນຕ ັ່ ກ ບປະເທດ ທີັ່ ຢູັ່ ຫັ່ າງໄກຈາກເຕ ກໂນໂລຊແີລະມປີະຊາກອນທີັ່
ຍ ງໜຸັ່ ມນອ້ຍ, ກ າລ ງຂະຫຍາຍຕວົ, ແລະ ຍ ງຢູັ່ ໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງການ

 

 

ພ ດທະນາສ ກກະຍາພາບທາງດາ້ນແຮງງານ.ຄວາມສ ບຊອ້ນຂອງຂະບວນ
ການນີສ້ັ່ ວນໜ ັ່ ງອາດຈະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດ, ລວມທ ງ (ຕາມລ ກສະນະທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນຂອງຂະແໜງການຜະ 
ລດິລດົຍນົ ແລະ ຂະແໜງ TCF ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນ) ຂອບເຂດທີັ່ ຂະ  
ແໜງການທີັ່ ສ າຄ ນຂອງເສດຖະກດິມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງໃນການປ ບຕວົຈາກການ
ນ າໃຊແ້ຮງງານເຂົາ້ໃນການຜະລດິຫ າຍ ແລະ ການຜະລດິທີັ່ ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນ
ໂລຊຕີ ັ່ າມາເປ ນເພືັ່ ອການຜະລດິທີັ່ ນ າໃຊທ້ ນ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊສູີງ.

 

5  ຂະແໜງການບ ລກິານ: ກນົໄກໃໝັ່ ໃນການຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕແລະການສາ້ງວຽກເຮ ດ
ງານທ າ?

ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການບ ລກິານໃນການຂະຫຍາຍຕວົແລະ
ການຈາ້ງງານຂອງປະເທດອາຊຽນ +3 ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງ ແລະ ເພີັ່ ມຂ ນ້
ເລືອ້ຍໆ.  
26 ເຕ ກໂນໂລຊໄີດສ້າ້ງຄວາມທາ້ທາຍຕ ັ່ ກ ບການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຍຸດທະ
ສາດການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ, ຫ າຍປະເທດກ າລ ງຫ ນໄປສູັ່ ການສາ້ງ
ຂະແໜງການບ ລກິານໃຫກ້າຍເປ ນເຄືັ່ ອງມທືາງເລອືກສ າລ ບການຂ ບ
ເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແລະການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ. ໂດຍ 
ລວມແລວ້, ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການບ ລກິານໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງ
ວັ່ ອງໄວໃນໄລຍະຜັ່ ານມາ, ແລະ ໄດກ້ວມເອາົຫ າຍກວັ່ າເຄິັ່ ງໜ ັ່ ງຂອງ GDP 
ແລະ ການຈາ້ງງານໃນຫ າຍປະເທດອາຊຽນ +3 (ຮູບສະແດງ 5.1). ທັ່ າອັ່ ຽງ
ດ ັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກ ບທັ່ າອັ່ ຽງໂດຍລວມຂອງໂລກ, ຊ ັ່ ງການຄາ້ການ
ບ ລກິານແມັ່ ນເຕບີໂຕແລະໄດກ້ວມເອາົສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງການສົັ່ ງອອກໃນ
ທົັ່ ວໂລກນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 1980 (ຮູບສະແດງ 5.2). ອງີຕາມຂ ມູ້ນຂອງ WTO 
ແລະ OECD, ໃນຂະນະທີັ່ ການບ ລກິານກວມເອາົປະມານ 20% ຂອງການ
ສົັ່ ງອອກລວມຂອງໂລກນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 1980, ທາງດາ້ນ VA, ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ
ລະດ ບຕ ັ່ າກວັ່ າ 30% ມາຢູັ່ ໃນລະດ ບຫ າຍກວັ່ າ 40% (WTO, 2017). ໃນ
ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ໄດຮ້ ບການຄ ດເລອືກ (ຮູບສະແດງ 5.3), 
ການບ ລກິານ VA ທີັ່ ມກີານສົັ່ ງອອກລວມແມັ່ ນປະມານ 30% ຫາ 50%.  

 

 
ຮູບສະແດງ 5.1 ອ ດຕາສັ່ ວນຂອງຂະແໜງບ ລກິານໃນ GDP ແລະ ການ
ຈາ້ງງານ: ປະເທດອາຊຽນ +3, 2016  
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27 ຄວາມກ ງວນົທີັ່ ມມີາແຕັ່ ດນົກັ່ ຽວກ ບຂະແໜງການບ ລກິານແມັ່ ນຂະ  
ແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວດ ງດູດເອາົແຮງງານ, ແຕັ່ ຂະແໜງດ ັ່ ງກັ່ າວບ ັ່ ແມັ່ ນຂະ    
ແໜງການທີັ່ ມປີະສດິທພິາບໃນການຜະລດິສູງເມືັ່ ອທຽບກ ບຂະແໜງການ
ຜະລດິອືັ່ ນໆ. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຂະແໜງການບ ລກິານມຄີວາມຫ າກຫ າຍສູງ, 
ຂະແໜງຍັ່ ອຍໃນການບ ລກິານຈ ານວນຫ າຍແມັ່ ນໄດຖ້ກືຕລີາຄາວັ່ າເປ ນ
ວຽກທີັ່ ມຄຸີນະພາບຕ ັ່ າ, ມກີານຜະລດິ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານທີັ່ ຕ ັ່ າ; ມໂີອກາດ 
ຈ າກ ດສ າລ ບການພ ດທະນາທ ກສະ ແລະ ມກີານເຄືັ່ ອນຍາ້ຍໜອ້ຍທ ງຢູັ່
ພາຍໃນຂະແໜງການດຽວກ ນ ແລະ ໄປຂະແໜງການອືັ່ ນ (ILO, 2016). 
ຕວົຢັ່ າງລວມມກີານບ ລກິານທ າຄວາມສະອາດດວ້ຍມ,ື ການຮ ກສາຄວາມ
ປອດໄພ, ພະນ ກງານຮ ບຕອ້ນ ແລະ ພະນ ກງານຂາຍ, ແລະ ການບ ລກິານ
ຈ ດສົັ່ ງ. ການຂະຫຍາຍຕວົໃນຂະແໜງການບ ລກິານບ ັ່ ໄດເ້ຊືັ່ ອມໂຍງກ ບ
ການເຕບີໂຕຂອງປະສດິທພິາບຂອງການຜະລດິທົັ່ ວໄປ, ແຕັ່ ຂ ບເຄືັ່ ອນ
ໂດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການບ ລກິານທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ
ກ ບສນິຄາ້ທີັ່ ໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກການຍາ້ຍແຮງງານຈາກຂະແ
ໜງການຜະລດິໄປຫາຂະແໜງການບ ລກິານ. ລ ກສະນະຄວາມຕອ້ງການ
ການບ ລກິານທີັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນລາຄາໜອ້ຍ, ລວມກ ບກ າລ ງ
ການຜະລດິຕ ັ່ າຂອງຂະແໜງການບ ລກິານ, ສາມາດເປ ນໂຕຖັ່ ວງດ ງຂອງ
ການຜະລດິແລະການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂດຍລວມ (Baumol, 
1967).  
 

ຮູບສະແດງ 5.2 ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ (VA) ແລະ ບ ລກິານທົັ່ ວ
ໂລກ 
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ການຄາ້ ແລະ ການປັ່ ຽນຮູບແບບການໃຫບ້ ລກິານ ຫ  ື "uberization" 
ເພີັ່ ມປະສດິຕພິາບການຜະລດິຂອງຂະແໜງບ ລກິານ.  
28 ປະສດິຕພິາບການຜະລດິທີັ່ ຕ ັ່ າຂອງຂະແໜງການບ ລກິານສັ່ ວນໜ ັ່ ງ
ແມັ່ ນເນືັ່ ອງຈາກລ ກສະນະການບ ລກິານທີັ່ ບ ັ່ ເປ ນຄາ້ແລະບ ັ່ ແມັ່ ນການບ ລ ິ
ການມາດຕະຖານທົັ່ ວໄປ, ຊ ັ່ ງໝາຍຄວາມວັ່ າມ ນບ ັ່ ແມັ່ ນການແຂັ່ ງຂ ນ
ລະຫວັ່ າງປະເທດ ແລະ ຂະໜາດການຜະລດິທີັ່ ມປີະສດິທພິາບສ າລ ບ
ການຜະລດິ. ເຕ ກໂນໂລຊຍີ ງເຮ ດໃຫກ້ານບ ລກິານມລີ ກສະນະການຄາ້
ສາມາດຊືຂ້າຍໄດຫ້ າຍຂ ນ້ແລະມກີານສາ້ງສນິຄາ້ຫ າກຫ າຍຂ ນ້, ຊ ັ່ ງມທີັ່ າ 
ແຮງໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ ມຜນົຜະລດິ. ຕວົຢັ່ າງ, ການປະຕິ
ຮູບດາ້ນຂ ມູ້ນຂັ່ າວສານ, ການສືັ່ ສານ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ ີ (ICT) ໃນ
ໄລຍະຫ າຍທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ ໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ກີານພ ດທະນາທຸລະກດິ
ການໃຫບ້ ລກິານດ າເນນີກດິຈະກ າທຸລະກດິຈາກພາຍນອກ (BPO) ເກດີ
ຂ ນ້. ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການຕດິຕ ັ່ ສືັ່ ສານໄດຫ້ ຸດລງົຈ ານວນຫ າຍ, ເຮ ດ
ໃຫກ້ານບ ລກິານດ ັ່ ງກັ່ າວມລີາຄາຖກືກວັ່ າຖາ້ຈ ດຈາ້ງບ ລສິ ດຈາກຕັ່ າງປະ 
ເທດໂດຍສະເພາະໃນບ ນດາປະເທດທີັ່ ມຄີັ່ າແຮງງານຕັ່  າກວັ່ າ, ຊ ັ່ ງໄດສ້າ້ງ
ຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກັ່ ບ ນດາປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ ທີັ່ ມແີຮງງານທີັ່ ມທີ  ກ
ສະທີັ່ ຈ າເປ ນໃນການໃຫບ້ ລກິານ. ການໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນສູນການໂທ 
(call centers), ບ ລກິານດາ້ນບ ນຊ ີ ແລະ ການບ ລກິານປະເພດອືັ່ ນໆ, 
ທີັ່ ຜັ່ ານມາສາມາດສະໜອງໃຫແ້ຕັ່ ລູກຄາ້ພາຍໃນປະເທດເທົັ່ ານ ນ້ - ເນືັ່ ອງ
ຈາກປ ດໄຈທາງດາ້ນຕົນ້ທ ນ ຫ  ື ການພວົພ ນແບບຕວົຕ ັ່ ຕວົກ ບລູກຄາ້
ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນ - Box I ກັ່ ຽວກ ບຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີ
ລບິປິນສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິໂອກາດທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລ
ຊໃີນການສາ້ງການບ ລກິານ BPO ໃຫມ້ລີ ກສະນະທາງດາ້ນການຄາ້ທີັ່
ສາມາດຊືຂ້າຍໄດກ້ວາ້ງຂວາງຂ ນ້, ຊ ັ່ ງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງແຮງ
ງານທີັ່ ມທີ  ກສະເຮ ດໃຫປ້ະເທດຟີລບິປິນສາມາດສະໜອງການບ ລກິານ
ໃນອຸດສາຫະກ ານີໄ້ດ.້ 
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Box I. 
 

ການຈາ້ງງານບ ລສິ ດພາຍນອກມາດ າເນນີກດິຈະກ າທຸລະກດິ (BPO) ແລະ ບ ລກິານໂດຍທົັ່ ວໄປ: 
ປະສບົການຂອງປະເທດຟີລບິປິນ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການພ ດທະນາທ ກສະແຮງງານທີັ່ ຈ າເປ ນ
ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ການແຂັ່ ງຂ ນໃນຕ ັ່ ໜາ້. 
 

ການປະຕຮູິບຂະແໜງ ICT ໄດຂ້ະຫຍາຍຮູບແບບການບ ລກິານທີັ່ ຫ ນ
ເປ ນການຄາ້ໄດ.້  
 

ປະເທດຟີລບິປິນໄດຮ້ ບປະໂຫຍດຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍຈາກການປະຕຮູິບ ICT 
ໂດຍການບ ລກິານໃນປະຈບຸ ນກວມເອາົປະມານ 40% ຂອງການສົັ່ ງ
ອອກທ ງຫມດົ (ຄາ້ຍຄກື ບປະເທດອນິເດຍ) ໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຂະແ
ໜງ BRP (ຮູບສະແດງ 1). BPO ມກີານຈາ້ງງານຫ າຍກວັ່ າ 1 ລາ້ນຄນົ
ທີັ່ ມຄີັ່ າແຮງງານສູງກັ່ ວາ 3-5 ເທົັ່ າທຽບກ ບຄັ່ າແຮງສະເລັ່ ຍຂອງປະເທດ; 
ແລະ ໃນໄລຍະທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຈາກການໃຫບ້ ລ ິ
ການສູນການໂທ (call centers) ໄປສູັ່ ບ ນດາກດິຈະກ າຕັ່ າງໆແລະການ
ບ ລກິານທີັ່ ສະລ ບສ ບຊອ້ນຫ າຍຂ ນ້.49

 

 
ອງົປະກອບທາງດາ້ນມູນຄັ່ າຂອງຂະແໜງການ BPO ຂອງຟີລບິປິນແມັ່ ນ
ຖກືຈ າກ ດໂດຍ ການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ . ການບ ລກິານທຸລະກດິ
ເຊ ັ່ ນ: BPO ຍ ງໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກການພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ . 
ໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີລບິປິນຍ ງເຕບີໂຕຢູັ່ ໃນລະດ ບ
ດ,ີ ຍ ງມສີິັ່ ງທາ້ທາຍຈາກການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊມີາປັ່ ຽນແປງອງົປະກອບ
ທາງດາ້ນມູນຄັ່ າໃນປະຈບຸ ນ. ເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ແມັ່ ນມຄີວາມພອ້ມທີັ່ ຈະ
ລບົລາ້ງການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງການບ ລກິານ call centers ແລະ 
ປັ່ ຽນແປງຂະແໜງການຍັ່ ອຍອືັ່ ນໆ.  

      ຮູບສະແດງ I1. ສ ດສວັ່ ນການສົັ່ ງອອກບ ລກິານຂອງຟີລບິປິນ 
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ເຕ ກໂນໂລຊ ີ(AI) ເຮ ດໃຫ ້ໂປຣແກຣມ ຫ  ືຫຸັ່ ນຍນົທີັ່ ມທີ  ກສະສາມາດ
ເຮ ດວຽກແທນແຮງງານຄນົໄດຢ້ັ່ າງມປີະສດິທພິາບ ສາມາດເຮ ດວຽກໄດ ້
ເປ ນເວລາດນົແລະຜະລດິຜນົຜະລດິທີັ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ. ເຕ ກໂນໂລຊີ
ດ ັ່ ງກັ່ າວ ສາ້ງແຮງຈງູໃຈ ໃຫບ້ ລສິ ດປັ່ ຽນຮູບແບບທຸລະກດິຈາກການຈາ້ງ
ງານພາຍນອກ ຫ  ືoutsourcing, ແລະ ສາມາດນ າເອາົວຽກເຫ ົັ່ ານີກ້  ບ
ຄນືມາປະຕບິ ດພາຍໃນບ ລສິ ດຂອງຕນົໄດຢ້ັ່ າງມປີະສດິທພິາບ. ເຊ ັ່ ນດຽວ
ກ ນກ ບເຕ ກໂນໂລຊອີ ດຕະໂນມ ດໃນຂະແໜງການອືັ່ ນໆ, ຊ ັ່ ງການ
ເປ ນຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ບ ນດາໜາ້ວຽກທີັ່ ມກີານດ າເນນີງານໃນລ ກສະນະເປ ນ
ຂະບວນການຊ າ້ໄປຊ າ້ມາ. ILO (2016) ຄາດຄະເນວັ່ າ 90% ຂອງການ
ຈາ້ງງານໃນຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີລບິປິນແມັ່ ນມຄີວາມສັ່ ຽງຕ ັ່
ການຖກືຜນົກະທບົຈາກການຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດ, ໃນຂະນະທີັ່ ການ
ຈາ້ງງານທີັ່ ຍ ງເຫ ອືແມັ່ ນຕອ້ງມທີ ກສະທີັ່ ສູງກວັ່ າເກົັ່ າ. 
 

ແຕັ່ ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງວັ່ ອງໄວແມັ່ ນສາມາດສາ້ງ
ໂອກາດສ າລ ບຄນົຟີລບິປິນແລະປະເທດອືັ່ ນໆ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມຄວາມ
ກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງວັ່ ອງໄວໃນຂະແໜງການບ ລກິານຍ ງ
ສາມາດສາ້ງໂອກາດໃນການພ ດທະນາ, ແຕັ່ ການພ ດທະນາທ ກສະໃໝັ່
ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນເພືັ່ ອໃຫສ້າມາດສະໜອງການບ ລກິານມນູຄັ່ າເພີັ່ ມ 
ສູງຂ ນ້. ຕວົຢັ່ າງ, ການກ າເນດີຂອງເຕ ກໂນໂລຊ ີ Cloud ທີັ່ ສະໜ ບສະ
ໜນູຂະບວນການດ າເນນີທຸລະກດິການບ ລກິານ (BPaaS) ແມັ່ ນສາ້ງ
ໂອກາດສ າລ ບການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການບ ລກິານ, ເປ ນການເປີດ
ຕະຫ າດ SME (ຍອ້ນວັ່ າການບ ລກິານ BPO ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຕາມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະທີັ່ ຫ າກຫ າຍຂອງລູກຄາ້). ແລະ ເຕ ກໂນໂລ
ຊຍີ ງຊັ່ ວຍໃຫຜູ້ໃ້ຫບ້ ລກິານ BPO ສາມາດໃຫບ້ ລກິານໃໝັ່ ເພືັ່ ອປ້ອງກ ນ
ການຊຸດໂຊມຂອງທຸລະກດິທີັ່ ມຢູີັ່ ແລວ້. ໃນກ ລະນນີີ,້ ILO ສ ງເກດເຫ ນ
ວັ່ າບາງບ ລສິ ດແມັ່ ນ "ມກີານປ ບການບ ລກິານຂອງຕນົໄປສູັ່ ການຈ ດຈາ້ງ
ພາຍນອກມາດ າເນນີວຽກທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ຫ  ື knowledge 
outsourcing process (KPO)" ເຊ ັ່ ນ "ການວເິຄາະການສ ໂ້ກງ, 
ການເຊືັ່ ອມໂຍງຂ ມູ້ນ, ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, R&D, ການປະເມນີມູນ
ຄັ່ າເພືັ່ ອການຄວບລວມ ແລະ ຊືກ້ດິຈະການທຸລະກດິ ແລະ ການວເິຄາະ
ຮູບພາບທາງດາ້ນການແພດ”. ບ ນດາປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ ແລະ ກ າ
ລ ງພ ດທະນາໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ຕອ້ງພ ດທະນາທ ກສະຄວາມສາ 
ມາດທາງດາ້ນຊ ບພະຍາກອນມະນຸດແລະນະວ ດຕະກ າຢັ່ າງວັ່ ອງໄວໂດຍ
ພາກທຸລະກດິເພືັ່ ອສະໜອງການບ ລກິານຮູບແບບໃໝັ່ ໆຊ ັ່ ງຈະເປ ນທີັ່
ຕອ້ງການໃນຕ ັ່ ໜາ້.

 
 

 
49 ລວມທ ງກະສະໜ ບສະໜນູວຽກທາງເບືອ້ງຫ  ງ, ການຖັ່ າຍທອດຂ ມູ້ນ, ການສາ້ງເອນເີມຊ ນ ແລະ ການພ ດທະນາຊ ອຟແວ 
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29 ເຕ ກໂນໂລຊຍີ ງໄດອ້ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກັ່ ການກ ານດົການ
ບ ລກິານທີັ່ ມຄີວາມຕອ້ງການສູງໃນຕະຫ າດ, ຫ  ງຈາກນ ນ້ກ ັ່ ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນ
ໂລຊເີພືັ່ ອສະໜອງການບ ລກິານດ ັ່ ງກັ່ າວຢັ່ າງມປີະສດິທພິາບ, ລາຄາຖກື
ແລະສາມາດຄາດເດາົໄດ.້ ສິັ່ ງນີເ້ອີນ້ວັ່ າ "uberization" ຫ  ືການປ ບປັ່ ຽນ
ຮູບແບບຂອງການໃຫບ້ ລກິານໂດຍນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ ີຊ ັ່ ງອາດກະ ທບົຜູ ້
ທີັ່ ສະໜອງການບ ລກິານໃນປະຈບຸ ນ, ສາ້ງການແຂັ່ ງຂ ນໃນຕະຫ າດພາຍ
ໃນປະເທດແລະເພີັ່ ມຜນົຜະລດິສູງຂ ນ້. ໃນນ ນ້ຕວົຢັ່ າງແມັ່ ນນ ບຕ ງ້ແຕັ່
ການບ ລກິານ ລດົໂດຍສານ ຫ  ືtaxi ຈນົເຖງິການບ ລກິານທີັ່ ພ ກອາໄສແກັ່
ນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ນອກຈາກນ ນ້, ການສະໜອງສນິຄາ້ແລະບ ລກິານຕາມ
ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງລູກຄາ້ໃຫແ້ກັ່ ບ ນດາລູກຄາ້ທີັ່ ມກີ າລ ງຊືສູ້ງ, 
"uberization" ສາມາດສາ້ງຄວາມຕອ້ງການໃໝັ່ ສ າລ ບການບ ລ ິ ການ
ແລະສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະ
ກາງ. ຕວົຢັ່ າງທີັ່ ເຫ ນໃນບດົສ ກສາແມັ່ ນຜູຜ້ະລດິຂະໜາດນອ້ຍ, ລວມທ ງ
ບ ລສິ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາບ ັ່ ສາມາດເຂົາ້ໄປຢູັ່ ໃນຂະແໜງການຜະລດິໄດເ້ນືັ່ ອງຈາກ
ອຸປະສ ກທາງດາ້ນຕົນ້ທ ນ, ການເຊົັ່ າອຸປະກອນແລະການຊືບ້ ລ ິການຕັ່ າງໆ
ໃນຮູບແບບ uber ເພືັ່ ອຜະລດິສນິຄາ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການສະ ເພາະຂອງ
ຜູບ້ ລໂິພກ. (ສ າລ ບຕວົຢັ່ າງສາມາດອັ່ ານໄດໃ້ນບດົ Sheng, 2017.) 
ນອກຈາກນີ,້ ການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊດີຈິຕິອລ, ເຊ ັ່ ນການວເິຄາະຂ ມູ້ນ
ໃຫຍັ່  (big data), ສາມາດຊັ່ ວຍໃຫບ້ ລສິ ດຜູຜ້ະລດິໃນຫ າຍດາ້ນຂອງ
ການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຂາົ, ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ການຄາດຄະເນຄວາມ
ຕອ້ງການແລະການດ ດປ ບລາຍການຊ ບສນິເພືັ່ ອກ ານດົບ ນຫາໃນການຜະ 
ລດິ ແລະ ການຫ ຸດຜັ່ ອນການສູນເສຍ (MAS, 2018). ຂະແໜງການ
ຕັ່ າງໆຂອງເສດຖະກດິ, ທຸລະກດິເລີັ່ ມໃໝັ່ ສາມາດເຕບີໃຫຍັ່ ກາຍເປ ນ
ບ ລສິ ດຂະໜາດໃຫຍັ່ . ຕວົຢັ່ າງເຊ ັ່ ນສາຍການບນິລາຄາຖກືຂອງເອຣີບົ 
Ryanair ແລະ ບ ລສິ ດໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນມຖືອືນິເດຍ Airtel ແມັ່ ນ
ບ ລສິ ດທີັ່ ມຮູີບແບບທຸລະກດິທີັ່ ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ເພືັ່ ອລບົລາ້ງຮູບ
ແບບການຊື ້ ຫ  ື ປະສບົການການໃຊບ້ ລກິານທີັ່ ລາ້ສະໄໝຫ ລືບົລາ້ງຄັ່ າ     
ໃຊຈ້ັ່ າຍທີັ່ ບ ັ່ ຈ າເປ ນ (Ersek, Keller and Mullins, 2015). 
   

 

30 ການສະໜ ບສະໜນູຈາກເຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ , ຂະແໜງການບ ລກິານ
ທີັ່ ມປີະສດິທພິາບແລະມຄີວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນໄດສ້ົັ່ ງຜນົກະທບົ
ທາງບວກຕ ັ່ ຂະແໜງການຜະລດິແລະສົັ່ ງເສມີຍຸດທະສາດການຜະລດິເພືັ່ ອ
ການສົັ່ ງອອກ (WTO, 2017). ຕວົຢັ່ າງຂອງອຸດສາຫະກ າການບ ລກິານ
ທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກແມັ່ ນ R & D, ການຂນົ 
ສົັ່ ງແລະໂລຈສີຕກິ, ການດ າເນນີງານແລະການຕະຫ າດແລະການຂາຍ 
(ຮູບສະແດງ 5.4). ການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ສາ້ງຂ ນ້ໃນນີ ້
ແມັ່ ນການຈາ້ງງານບຸກຄະລາກອນທີັ່ ມຄີວາມຊ ານານ, ໂດຍມປີະສດິທ ິ
ພາບໃນການຜະລດິເປ ນປ ດໄຈກ ານດົຄັ່ າແຮງງານ, ຊ ັ່ ງເປ ນການພ ດທະນາ
ຈາກແນວຄດິແບບເກົັ່ າຂອງການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ມີ
ປະສດິທພິາບຂອງການຜະລດິ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານຕ ັ່ າ.50 

 

31 ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບຂະແໜງການຜະລດິ, ຂະແໜງການບ ລກິານຕອ້ງ 
ການແຮງງານຈ ານວນຫ າຍທີັ່ ມທີ  ກສະດາ້ນຕວົເລກ ແລະ ຮູໜ້ ງສ,ື ລວມ
ທ ງວຽກທີັ່ ນ າໃຊທ້ ກສະຕັ່  າ ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງທີັ່ ຈະຖກືຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນ 
ມ ດໂດຍການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ.ີ ການຄາດຄະເນຂອງ ILO ສະແດງໃຫ ້
ເຫ ນວັ່ າອ ດຕາສັ່ ວນການຈາ້ງງານທີັ່ ສູງແມັ່ ນຢູັ່ ໃນຂະແໜງການບ ລກິານ
ໂຮງແຮມ, ທະນາຄານ, ການຄາ້ຂາຍຍັ່ ອຍ ແລະ ສູນການໂທ ມຄີວາມ
ສັ່ ຽງທີັ່ ຈະຖກືຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດ (ຮູບສະແດງ 5.5). ການເພີັ່ ມຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກທັ່ າແຮງຂອງການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ເປ ນ
ໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການຈາ້ງງານຈ ັ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີ
ການລງົທ ນເຂົາ້ໃນການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດເພືັ່ ອເພີັ່ ມທ ກສະ
ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກັ່ ແຮງງານ. ຊ ັ່ ງເປ ນວທິກິານພ ດທະນາທີັ່ ປະເທດພ ດ 
ທະນາ “ກຸັ່ ມທ າອດິ”ເຊ ັ່ ນປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນນ າໃຊ ້ ເພືັ່ ອປ ບປຸງການຜະລດິໃນ
ຂະແໜງການບ ລກິານຄຽງຄູັ່ ກ ບການຫ ນເປ ນລະບບົອ ດຕະໂນມ ດຢັ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງ, ແຕັ່ ກ ັ່ ຍ ງມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງໃນການປ ບປຸງອຸດສາຫະກ າການບ ລ ິ
ການຕັ່ າງໆໃຫດ້ຂີ ນ້ເຊ ັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າຂາຍຍັ່ ອຍ.  

 

ຮູບສະແດງ 5.4 ວຽກເຮ ດງານທ າໃນຂະແໜງການສົັ່ ງອອກຜະລດິຕະພ ນ: ຈ ດຕາມປະເພດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການດ າເນນີງານຂອງທຸລະກດິ 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Miroudot (2016) 
 

 
50 ເຕ ກໂນໂລຊຍີ ງເຮ ດໃຫເ້ກດີການຈາ້ງງານທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນວຽກທົັ່ ວໄປຫ ວືຽກງານໃນຂະແໜງເສດຖະກດິ "gig-economy" ຊ ັ່ ງໃນດາ້ນໜ ັ່ ງເຮ ດໃຫມ້ໂີອກາດສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າຫ າຍຂ ນ້, 

ແຕັ່ ອກີດາ້ນໜ ັ່ ງແມັ່ ນເຮ ດໃຫເ້ກດີມບີ ນຫາຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານແລະການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕປ້ະກ ນສ ງຄມົເມືັ່ ອທຽບກ ບວຽກງານທົັ່ ວໄປ (ILO, 2017).

 

65 



 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 
 

 

ຮູບສະແດງ 5.5 ອ ດຕາສັ່ ວນການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງການບ ລກິານຍັ່ ອຍ ທີັ່ ມຄີວາມສູງຂອງການຫ ນເປ ນອ ດຕະໂນມ ດ  
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ໝາຍເຫດ: ILO ໄດຄ້າດຄະເນເພືັ່ ອວ ດແທກຂອບເຂດທີັ່ ກຸັ່ ມແຮງງານທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງຖກືປັ່ ຽນແທນໂດຍລະບບົອ ດຕະໂນມ ດແລະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກຄວາມກາ້ວທາງດາ້ນວສິະວະກ າຢັ່ າງ
ວັ່ ອງໄວ. ການຄາດຄະເນ "ກ ລະນທີີັ່ ຮາ້ຍແຮງທີັ່ ສຸດ" ເຫ ົັ່ ານີມ້ທີັ່ າອັ່ ຽງຈະບ ັ່ ເກດີຂ ນ້ຕາມການຄາດຄະເນເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າຜູວ້າງນະໂຍບາຍຈະນ າໃຊຂ້ ນ້ຕອນປອ້ງກ ນແລະມມີາດຕະການຍຸດທະ
ສາດໃນການຫ ນປັ່ ຽນແຮງງານກຸັ່ ມນີເ້ພືັ່ ອຮ ບມກື ບຄວາມກາ້ວໜາ້ແລະການປະຕບິ ດງານຂອງເຕ ກໂນໂລຊ.ີ ເພືັ່ ອບ ນລຸມາດຕະການດ ັ່ ງກັ່ າວນ ນ້, ປະເທດເຫ ົັ່ ານີຕ້ອ້ງໄດພ້ ດທະນາແບບກາ້ວ
ກະໂດດຂ ນ້ໄກກັ່ ອນປະເທດອືັ່ ນ ແລະ ມກີານສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນໃນດາ້ນໃໝັ່ ໆ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ILO (2016) 
 

 

ການເຕບີໂຕຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້ສາມາດເພີັ່ ມຄວາມຕອ້ງການ
ດາ້ນການບ ລກິານ.  
32 ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້ມບີດົບາດສ າຄ ນໃນ
ການຂະຫຍາຍການສົັ່ ງອອກໃນພາກພືນ້, ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການບ ລກິານທີັ່
ເພີັ່ ມຂ ນ້ (ເຊ ັ່ ນ: ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ) ສາມາດສົັ່ ງເສມີການພ ດທະນາແລະການປ ບ 
ປຸງຂະແໜງການບ ລກິານຕັ່ າງໆໃນພາກພືນ້. ຂະແໜງການຫ  ກທີັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ
ແມັ່ ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ທີັ່ ມກີານສະໜ ບສະໜນູໂດຍນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນພາກ
ພືນ້, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ມາຈາກປະເທດຈນີໃນຊຸມປີ ຜັ່ ານມາ 
(AMRO, 2017). ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດສ້ະເໜໃີນພາກທ າອດິຂອງບດົລາຍງານນີ,້ ກດິຈະ
ກ າການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງຄນົຈນີໃນພາກພືນ້ໄດເ້ຕບີໂຕຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ, 
ຊ ັ່ ງສົັ່ ງເສມີການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານແລະເປ ນແຫ ັ່ ງລາຍຮ ບເງນິຕາ
ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ສ າຄ ນໂດຍສະເພາະສ າລ ບປະເທດກ າລ ງພ ດທະ ນາໃນອາຊຽນ. 
ຂ ສ້  ງເກດດ ັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກ ບການຄາດການໂດຍທົັ່ ວໄປວັ່ າຂະແໜ
ງການເດນີທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວຈະກວມເອາົອ ດຕາສັ່ ວນໃຫັ່ ຍຂອງການສົັ່ ງ
ອອກການບ ລກິານຂອງບ ນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ໃນປີຕ ັ່ ຫນາ້.  

 
 

ຊ ັ່ ງລ ດຖະບານໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມໃນການສົັ່ ງເສມີຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ, ເຮ ດໃຫຂ້ະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວຈະສາມາດກາຍມາເປ ນເຄືັ່ ອງຈ ກຂ ບ
ເຄືັ່ ອນການພ ດທະນາເສດຖະກດິທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າແລະ
ລາຍໄດສ້ າລ ບປະເທດອາຊຽນ +3 “ກຸັ່ ມທ ີ3” ທີັ່ ມຄີວາມດ ງດູດທາງດາ້ນ 
ທ າມະຊາດແລະວ ດທະນະທ າທີັ່ ອຸດມົສມົບູນ. ສາມາດສາ້ງການຈາ້ງງານ
ໃນຂະແໜງການບ ລກິານໃນເວລາທີັ່ ແຮງງານກ າລ ງຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ
ເພີັ່ ມຄວາມຢືດຍຸັ່ ນຂອງເສດຖະກດິປະເທດ ເຖງິວັ່ າປະເທດເຫ ົັ່ ານີຈ້ະ
ຫາກ ັ່ ເລີັ່ ມເຂົາ້ຮັ່ ວມໃນ GVCs ຂອງພາກພືນ້. ຂະແໜງການດ ັ່ ງກັ່ າວຍ ງ
ເພີັ່ ມມູນຄັ່ າແລະກະຈາຍຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກັ່ ເສດຖະກດິອືັ່ ນ, ຊ ັ່ ງມຂີະ  
ແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນປະເທດໄທເປ ນຕວົຢັ່ າງທີັ່ ດ.ີ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ຄວາມຕອ້ງການການບ ລກິານທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ມຄຸີນນະພາບ, ຄຽງຄູັ່ ກ ບ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊຢີັ່ າງວັ່ ອງໄວ, ເຮ ດໃຫມ້ກີານປ ບປຸງ, 
ຂະຫຍາຍຕວົ, ແລະ ການສາ້ງຄວາມເປ ນມອືາຊບີໃນຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ໃນພາກພືນ້. 
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Box J. 
 

ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນໃນປະເທດອາຊຽນ + 3: ການປະເມນີຜນົ ແລະ ສິັ່ ງ
ທາ້ທາຍ
Box J ໄດພ້ຈິາລະນາທັ່ າອັ່ ຽງມະຫາພາກທົັ່ ວໂລກໃນໄລຍະສອງທດົສະ
ວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ ໄດຊ້ັ່ ວຍຫ າຍປະເທດອາຊຽນພ ດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວໂດຍເປ ນໂຕຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕແລະສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າທີັ່ ສ າ
ຄ ນ, ແລະ ມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການໃນການ
ພ ດທະນາສູງຂ ນ້ອກີ. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການເດນີທາງແລະ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາ້ໃນເສດຖະກດິໂລກໄດຂ້ະຫຍາຍຂອບເຂດແລະເພີັ່ ມ
ຄວາມສ າຄ ນໃນໄລຍະສອງທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ໂດຍລວມການປະ 
ກອບສັ່ ວນໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການເຂົາ້ໃນ GDP ແລະ ການສາ້ງ
ວຽກເຮ ດງານທ າໃນທົັ່ ວໂລກໄດຄ້າດຄະເນວັ່ າຫ າຍກວັ່ າ 11 %51 (ຮູບສະ 
ແດງ J1).  
 

ຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດພ້ ດທະນາສ າລ ບປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມທ າອດິ" 
ແລະ "ກຸັ່ ມທ ີ2".  
 

ໃນທົັ່ ວໂລກ, ທັ່ າອັ່ ຽງມະຫາພາກຈ ານວນໜ ັ່ ງໄດເ້ລີັ່ ມແລະຮ ກສາລະດ ບ
ການພ ດທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນລະດ ບສູງ: ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຊ ນ້ຄນົລະ 
ດ ບກາງທົັ່ ວໂລກ, ການປັ່ ຽນແປງຄວາມຕອ້ງຂອງຜູບ້ ລໂິພກ, ການເຊືັ່ ອມ
ຕ ັ່ ທີັ່ ດຂີ  ນ້ແລະຄວາມຈ າເປ ນໃນການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ. ເຖງິວັ່ າຈະມີ
ຜນົກະທບົຈາກວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິໂລກ (GFC) ແລະ ວິ
ກດິການໜີສ້ນິຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ສ ງເກດເຫ ນໄດວ້ັ່ າມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງຄນົຊ ນ້ກາງທົັ່ ວໂລກແລະການປັ່ ຽນແປງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບ້ ລ ິ
ໂພກ. ຊ ນ້ຄນົລະດ ບກາງທົັ່ ວໂລກເພີັ່ ມຂ ນ້ສອງເທົັ່ າລະຫວັ່ າງປີ 2000 
ຫາປີ 2015 ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຈັ່ າຍໃນການບ ລໂິພກຈະສູງຂ ນ້ຈາກ
ປະມານ 35 ພ ນຕືໂ້ດລາສະຫາລ ດໃນປີ 2015 ເຖງິ 64 ພ ນຕືໂ້ດລາ 
ຮູບສະແດງ J1. ການຄາດຄະເນການປະກອບສັ່ ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ຂອງຂະແໜງການເດນີທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນທົັ່ ວໂລກ 
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ສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນປີ 2030 (ຮູບສະແດງ J2) (Kharas, 2017). 
ລາຍໄດທ້ີັ່ ມກີານໃຊຈ້ັ່ າຍໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນລະດ ບທີັ່ ເຮ ດໃຫຫ້ າຍຄນົມຄີວາມ
ສາມາດເດນີທາງທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດຫ້ າຍຂ ນ້ (ສູນຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິການທັ່ ອງ 
ທັ່ ຽວໂລກ, 2016, ແລະ ອືັ່ ນໆ). 
 

ຄຽງຄູັ່ ກ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການເດນີທາງອອກຈາກອາຊແີລະປາຊຟິີກນ ບຕ ງ້ 
ແຕັ່ ປີ 2009, ການທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນພາກພືນ້ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວກັ່ ວາ
ການເດນີທາງໄປທັ່ ອງທັ່ ຽວນອກພາກພືນ້ (ຮູບສະແດງ J3). ຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງຜູບ້ ລໂິພກຍ ງມກີານປັ່ ຽນແປງ, ຫ າຍບດົສ ກສາ (ເຊ ັ່ ນ: Kharas, 2017, 
ກ າມະການດາ້ນການເດນີທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວໂລກ, Best, 2015, ແລະ 
TravelRave, 2013) ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຄນົຊ ນ້ກາງເກດີໃໝັ່ ໃນປະ 
ເທດ EMs ແລະ ຜູສູ້ງອາຍຸຈາກປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້, ແມັ່ ນເຫ ນມກີານ
ປັ່ ຽນແປງຄວາມຕອ້ງການຈາກສນິຄາ້ພືນ້ຖານແລະການບ ລກິານແບບມາດຕະ 
ຖານຈນົເຖງິການຊອກປະສບົການໃໝັ່  ແລະ ການບ ລກິານທີັ່ ປ ບຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ເປ ນສັ່ ວນໜ ັ່ ງຂອງປະສບົການການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຫ ົັ່ ານີ.້ 
ການປ ບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງໃນປະເທດແລະການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ຂາ້ມແດນ (ຮູບສະ 
ແດງ J4) ເປ ນປ ດໄຈສ າຄ ນທີັ່ ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ການຂນົສົັ່ ງທາງອາກາດ, ທາງລດົໄຟ ແລະ 
ທາງບກົສັ່ ວນໃຫັ່ ຍມກີານປ ບປຸງໃຫມ້ປີະສດິທພິາບແລະສະດວກສະບາຍຫ າຍ
ຂ ນ້, ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍແມັ່ ນໄດຫ້ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກການແຂັ່ ງຂ ນທີັ່ ສູງຂ ນ້ແລະສັ່ ວນໜ ັ່ ງ
ແມັ່ ນເນືັ່ ອງຈາກການພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊ.ີ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມໜາ    
ແໜນ້ເຄືັ່ ອຄັ່ າຍການຂນົສົັ່ ງພາຍໃນປະເທດແລະຂາ້ມແດນ, ສາມາດດ ງດູດ
ການເດນີທາງໄດຫ້ າຍກວັ່ າເກົັ່ າ. ການພ ດທະນາເຫ ົັ່ ານີໄ້ດເ້ຮ ດໃຫກ້ານທັ່ ອງ 
ທັ່ ຽວກາຍເປ ນແຫ ັ່ ງລາຍຮ ບສ າລ ບການເຕບີໂຕທາງດາ້ນລາຍໄດທ້ີັ່ ຈະນ າໄປໃຊ ້
ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກກຸັ່ ມໃໝັ່ . ໃນເວລາດຽວ
ກ ນ, ຄວາມຕອ້ງການໃນການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າສ າລ ບປະຊາກອນຈ ານວນ
ຫ າຍໄດຖ້ກືກດົດ ນຢູັ່ ໃນຫ າຍປະເທດອາຊຽນ +3, ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບພາກ
ພືນ້ອືັ່ ນໆໃນທົັ່ ວໂລກ.  
ຮູບສະແດງ J2. ການຄາດຄະເນລາຍຈັ່ າຍສ າລ ບການບ ລໂິພກຂອງຄນົ
ຊ ນ້ກາງໃນທົັ່ ວໂລກ (PPP, ຄງົທີັ່  2011 ພ ນຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດ
ອາເມລກິາ) 
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51 ອງົປະກອນຫ  ກຂອງການປະກອບສັ່ ວນໂດຍກງົແມັ່ ນການບ ລກິານທີັ່ ພ ກ, ຂນົສົັ່ ງ, ບ ນເທງິ, ອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ ອງດືັ່ ມ, ແລະ ການຄາ້ຍັ່ ອຍ ໃນຂະນະທີັ່ ອງົປະກອບທາງອອ້ມລວມມລີາຍ

ຈັ່ າຍການລງົທ ນພາກທຸລະກດິ ແລະ ພາກລ ດ, ການຊືຈ້າກຜູສ້ະໜອງ, ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງບ ລກິານສ າລ ບອາຫານ, ເຄືັ່ ອງນຸັ່ ງຫມົ ແລະ ບາ້ນຢູັ່ ອາໄສ.   
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 ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, 2018 
 

ຮູບສະແດງ J3. ອງົປະກອບຂອງການເດນີທາງນອກພາກພືນ້: ອາຊ ີແລະ ປາ
ຊຟິີກ (2016) 
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ຮູບສະແດງ J4. ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານພາຍໃນ ແລະ ໂຄງ
ລັ່ າງພືນ້ຖານການຂນົສົັ່ ງທາງດາ້ນອາກາດ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ຖກື
ຄ ດເລອືກ     

 
      ໝາຍເຫດ: ການຈ ດອ ນດ ບ 2006-2007 (ຈາກທ ງໝດົ 125 ປະເທດ), 2013-2014     
      (148 ປະເທດ), 2016-2017 (138 ປະເທດ), 2017-2018 (137 ປະເທດ) 
       ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: World Economic Forum 
 

ຮູບສະແດງ J6. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງເດນີທາງແລະທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ໃນການຈາ້ງງານ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ

ຮູບສະແດງ J5. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງເດນີທາງແລະທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນ 
GDP: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ 
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ໝາຍເຫດ: ການປະກອບສັ່ ວນທາງອອມ້ລວມມລີາຍຈັ່ າຍການລງົທ ນໃນຂະແໜງການເດນີທາງ
ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ (T&T), ລາຍຈັ່ າຍລວມ T&T ຂອງພາກລ ດ, ຜນົກະທບົຈາກການຊືຈ້າກຜູສ້ະ
ໜອງ. ນ າໄປສູັ່ ການປະກອບສັ່ ວນລວມທ ງການບ ລກິານອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ ອງດືັ່ ມ, ການຜ ກຜັ່ ອນ, 
ເຄືັ່ ອງນຸັ່ ງ, ບາ້ນອາໄສ ແລະ ສນິຄາ້ໃນຄວົເຮອືນ.  
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ບ ນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທ ີ2" ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໄດດ້ໃີນການນ າໃຊກ້ານທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ເພືັ່ ອຊຸກຍູກ້ານເຕີບໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກິດ. ເຖິງຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ບ ນດາ
ປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2" ທີັ່ ຍ ງນ າຫ  ງປະເທດ "ກຸັ່ ມທ າອິດ" ທາງດາ້ນໂຄງລັ່ າງ
ພືນ້ຖານ ແລະ ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ , ສາມາດນ າໃຊກ້ານທັ່ ອງທັ່ ຽວເພືັ່ ອຊຸກຍູກ້ານເຕບີ
ໂຕ ໄດຢ້ັ່ າງມປີະສດິທພິາບ: ສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ, ຍກົສູງລາຍຮ ບ, ສົັ່ ງເສີມ
ຂະແໜງເສດຖະກດິອືັ່ ນໆ, ແລະ ຍົກລະດ ບການເຕີບໂຕໂດຍລວມ (ຮູບ
ສະແດງ J5). ທ ງປ ດໄຈດາ້ນຄວາມຕອ້ງການແລະດາ້ນການສະໜອງແມັ່ ນມີ
ການດ າເນນີການ. ໃນດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ, ນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວຊອກຫາກດິຈະກ າ
ຜ ກຜັ່ ອນ, ການບ ລກິານທີັ່ ເອາົໃຈໃສັ່ ແລະປະສບົການໃໝັ່ ໆ. ໃນນ ນ້ຈະມ ີ
 
 
 

 
 
 
ຄວາມກດົດ ນພຽງເລ ກໜອ້ຍຫ ບື ັ່ ມເີລຍີໃນການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ທ ນ
ສະໄໝຫ ແືຮງງານທີັ່ ມປີະສດິທພິາບທີັ່ ສູງເພືັ່ ອເພີັ່ ມຜນົຜະລດິ. ໃນດາ້ນ
ການສະໜອງ, ປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍໃນປະເທດອາຊຽນ + 3 ເປ ນ
ປ ດໄຈສ າຄ ນ. ປະເທດໄທເປ ນຕວົຢັ່ າງທີັ່ ດ:ີ ຊ ັ່ ງເປ ນປະເທດມສີະຖານທີັ່
ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໜາ້ສນົໃຈ, ມກີານຕະຫ າດເພືັ່ ອໂຄສະນາການໃຫບ້ ລິການ
ຢັ່ າງມີປະສິດຕິພາບ ; ແລະບ ັ່ ມີຂ ຈ້ າກ ດທາງດ ້ານແຮງງານຄືກ ບບາງ
ປະເທດໃນພາກພືນ້. ຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວກວມເອາົສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງ
ການຈາ້ງງານທ ງໝົດໃນປະເທດໄທ ຊ ັ່ ງຫ າຍກັ່ ວາໃນບ ນດາປະເທດ
ອາຊຽນ+3 (ຮູບສະແດງ J6). ແນັ່ ນອນວັ່ າ, ໃນປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2", 
ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນໄວໜຸັ່ ມມຂີະໜາດໃຫຍັ່ ລວມເອາົແຮງງານທີັ່
ທ ກສະຕ ັ່ າຈ ານວນຫ າຍທີັ່ ເຕ ມໃຈທີັ່ ຈະເຮ ດວຽກໃນຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຊ ັ່ ງໄດຮ້ ບຄັ່ າຕອບແທນໃນລະດ ບດີເຊ ັ່ ນ: ພະນ ກງານນ າທັ່ ຽວ, 
ພະນ ກງານຕອ້ນຮ ບ ແລະ ພະນ ກງານເສບີ.  
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ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊໄີດມ້ບີດົບາດສ າຄ ນ. 
 

ນອກຈາກການປ ບປຸງລະບບົໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານພາຍໃນ ແລະ ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່
ຂາ້ມແດນ, ເຕ ກໂນໂລຊຍີ ງໄດເ້ຮ ດໃຫເ້ມອືງຕັ່ າງໆໃນອາຊກີາຍເປ ນ "ຕວົ
ເມອືງທີັ່ ທ ນສະໄໝ". ສ າລ ບຂະແໜງການເດນີທາງແລະການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວ, 
ການພ ດທະນາເຫ ົັ່ ານີໄ້ດເ້ພີັ່ ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລະດ ບສູງ, ສາ້ງ
ຄວາມງັ່າຍດາຍໃນການຊອກຫາອາຫານການກນິແລະທາງເລອືກດາ້ນ
ຄວາມບ ນເທງີ, ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍຕັ່  າລງົ-ສ າລ ບການໃຫບ້ ລກິານລວມທ ງທີັ່ ພ ກ, 
ກດິຈະກ າພ ກຜັ່ ອນ ແລະ ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະ ການອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດາ້ນການຊ າລະເງນິ (ນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວຈ ານວນຫ າຍຫ ນຈາກ
ການໃຊຈ້ັ່ າຍດວ້ຍເງນິສດົແລະບ ດເຄດດິໄປຊ າລະເງນິແບບດຈິຕິອນ/
ຜັ່ ານມຖື)ື. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມຕອ້ງການສ າລ ບການບ ລກິານທ ງຫ າຍ
ໄດສ້າ້ງການຈາ້ງງານທ ງໃນຂະແໜງການບ ລກິານແລະການຜະລດິຂອງ
ບ ນດາປະເທດໃນພາກພືນ້.  
 

ໂອກາດໃນການພ ດທະນາແມັ່ ນມຫີ າຍ, ແລະ ການເພີັ່ ມການຮັ່ ວມມໃືນ
ພາກພືນ້ແມັ່ ນມບີດົບາດສ າຄ ນ.  
 

ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ຍ ງມໂີອກາດຫ າຍສ າລ ບການພ ດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຕືັ່ ມອກີ, ໂດຍສະເພາະບ ນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທ ີ 2" ໄດສ້ບືຕ ັ່ ພ ດທະ 
ນາດາ້ນຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ, ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ລະບບົນເິວດ. ເຖງິ
ແມັ່ ນວັ່ ານ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນອະນາຄດົອາດຈະບ ັ່ ຕອ້ງການປະສບົການທັ່ ອງ 
ທັ່ ຽວທີັ່ ມກີານນ າໃຊ ້ "ເຕ ກໂນໂລຊສູີງ", ພວກເຂາົອາດຈະເພີັ່ ມຄວາມ
ຕອ້ງການການບ ລກິານທີັ່ ສະໜອງໂດຍແຮງງານທີັ່ ມທີ  ກສະສູງໂດຍນ າໃຊ ້
ວທິກີານທີັ່ ມເີຕ ກໂນໂລຊສູີງ. ຕວົຢັ່ າງໜ ັ່ ງແມັ່ ນການເດນີທາງທາງອາ 
ກາດ, ທີັ່ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການບ ລກິານຄບົຊຸດໃນເວລາການເດນີ 
ທາງຢູັ່ ເທງິຍນົແມັ່ ນສູງຂ ນ້ລວມທ ງການບ ລກິານອາຫານຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ແຕັ່ ລະຄນົ ແລະ ການບ ນເທງີໃໝັ່ ຕັ່ າງໆຊ ັ່ ງອາດ 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 

ຈະເພີັ່ ມຄວາມຕອ້ງການຈາ້ງພະນ ກງານທີັ່ ມຄີວາມຊ ານານຫ າຍກວັ່ າໃນການ
ສະໜອງການບ ລກິານດ ັ່ ງກັ່ າວ. ຕວົຢັ່ າງອກີປະການໜ ັ່ ງແມັ່ ນປະສບົການການ
ກນິອາຫານ, ທີັ່ ມຄີວາມຕອ້ງການອາຫານທີັ່ ມຄຸີນນະພາບສູງຂ ນ້ແລະຫ ຸດຜັ່ ອນ
ເວລາໃນການກະກຽມ. ຕວົຢັ່ າງທສີາມແມັ່ ນ "ການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ຕດິພ ນດາ້ນ
ການແພດ", ຊ ັ່ ງຕດິພ ນກ ບຫ າຍຂງົເຂດ, ຊ ັ່ ງລວມມກີານບ ລກິານຄ າແນະນ າ
ຈາກແພດແລະການປິັ່ ນປົວໂດຍນ ກກາຍະພາບບ າບ ດ ຈນົເຖງິການບ ລກິານ
ດາ້ນຄວາມບ ນເທງີໃນໄລຍະເວລາລ ຖາ້ແລະຫ  ງຈາກການປິັ່ ນປົວ. ຕວົຢັ່ າງເຫ ົັ່ າ
ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການພ ດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫກ້າຍເປ ນໂຕ
ຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕແລະການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າອາດຈະຕອ້ງມຄີວາມ
ພອ້ມທາງດາ້ນເຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ກາ້ວໜາ້, ຊ ບພະ ຍາກອນມະນຸດທີັ່ ມຄຸີນ
ນະພາບສູງແລະລະບບົນເິວດທີັ່ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂ ນ້. 
 
ການເພີັ່ ມການຮັ່ ວມມພືາຍໃນພາກພືນ້ມບີດົບາດສ າຄ ນໃນການພ ດທະນາ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນຂອງຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນບ ນດາປະເທດ
ອາຊຽນ +3. ບ ນດາປະເທດອາຊຽນໄດມ້ກີານລເິລີັ່ ມການຮັ່ ວມມທືາງດາ້ນ
ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍຮັ່ ວມກ ນເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມໜາ້ສນົໃຈຂອງພາກ
ພືນ້ເພືັ່ ອດ ງດູດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ແຜນຍຸດທະສາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2016-
2025 ແມັ່ ນກວມເອາົຫ າຍຂງົເຂດ, ໂດຍມບູີລມິະສດິລວມທ ງການພ ດທະນາ
ແລວທາງໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ, ການດ ງດູດການລງົທ ນດາ້ນໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຂອບການຮ ບຮູຮ້ັ່ ວມກ ນສ າລ ບການພ ດທະນາ
ອາຊບີດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການເດນີທາງທາງ
ອາກາດພາຍໃນພາກພືນ້ ແລະຍກົສູງຄວາມຮ ບຜດິຊອບໃນການປົກປ້ອງ
ສິັ່ ງແວດລອ້ມແລະການປັ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 
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6 ຄ າແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍ: ການສາ້ງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນໂດຍຫ າຍກນົໄກການ
ຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕ 

33 ສ າລ ບແຕັ່ ລະປະເທດໃນອາຊຽນ +3, ເນືັ່ ອງຈາກຄວາມທາ້ທາຍຈາກການ
ປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນການຄາ້, ການຜະລດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊ,ີ ສິັ່ ງສ າຄ ນແມັ່ ນ
ການສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ຈາກຫ າຍກນົໄກການຂ ບເຄືັ່ ອນການເຕບີໂຕ, ລວມທ ງ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການບ ລກິານ. ໃນຂະນະທີັ່  "ການຜະລດິ
ເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ" ເປ ນຍຸດທະສາດໃນການພ ດທະນາຂອງຫ າຍປະເທດອາ 
ຊຽນ+3 ໃນທດົສະວ ດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ປະສບົການຂອງປະເທດ ອືັ່ ນໆໃນພາກພືນ້
ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຍຸດທະສາດອືັ່ ນຍ ງສາມາດປະກອບ ສັ່ ວນສ າຄ ນເຂົາ້ໃນ
ການເຕບີໂຕ, ໂດຍສະເພາະສ າລ ບເສດຖະກດິທີັ່ ເກດີໃໝັ່ . ປະສບົການຂອງຟີ
ລບິປິນໃນການນ າໃຊຮູ້ບແບບການເຕບີໂຕທີັ່ ມຂີະແໜງການບ ລກິານເປ ນ
ພືນ້ຖານ ແລະ ປະສບົການຂອງ ສປປ ລາວ, ບູໄນ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ ທີັ່ ສຸມ
ໃສັ່ ຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດພາຍໃນປະເທດ, ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນເຖງິ
ຄວາມສາມາດຂອງຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕທີັ່ ມລີ ກສະນະກວມລວມ ແລະ 
ຫ າກຫ າຍກັ່ ວາຍຸດທະສາດທີັ່ ໄດສຸ້ມໃສັ່ ແຕັ່ ການພ ດທະນາພືນ້ຖານການຜະລດິ. 
ຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດຍ ງຈະສບືຕ ັ່ ເປ ນຂະແໜງທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບ
ບາງປະເທດໃນພາກພືນ້, ຕວົຢັ່ າງ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ ແລະ 
ມຽນມາ. ສິັ່ ງທາ້ທາຍແມັ່ ນການສາ້ງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊ ັ່ ນ
ມາດຕະການຕາ້ນຜນົກະທບົຈາກການປັ່ ຽນແປງຂອງລາຄາສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກ ຫ  ື
ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນຕາ້ນຂະແໜງການຜະລດິໃດໜ ັ່ ງສະ 
ເພາະ. ການວເິຄາະຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນເສດຖະກດິ 
ແລະ ໂດຍສະເພາະການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ເຂ ມ້ ແຂງເພືັ່ ອເສມີ
ຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕ (ຮູບສະແດງ 61). 
 

34 ການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ໂດຍການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງຂະແໜງການບ ລກິານແລະການນ າ ໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ,ີ ຜູວ້າງນະໂຍບາຍ
ຕອ້ງຄ ານ ັ່ ງເຖງິ "ລະບບົນເິວດ" ເພືັ່ ອຈ ດການກ ບຄວາມສ ບຊອ້ນ ແລະ ການ
ພວົພ ນລະຫວັ່ າງຂະແໜງການເສດຖະກດິຕັ່ າງໆ. ຕວົຢັ່ າງ, ຄັ່ າແຮງງານຕ ັ່ າອາດ
ຈະເປ ນເປ ນປ ດໄຈສ າຄ ນທີັ່ ສຸດໃນການດ ງດູດການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ (FDI) 
ເຂົາ້ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຜະລດິຍັ່ ອຍເຊ ັ່ ນ ເສືອ້ຜາ້, ການສາ້ງຄວາມ 
ຮູບສະແດງ 6.1 ແບບຈ າລອງລະບບົການເຕບີໂຕຂອງປະເທດອາຊຽນ +3 
 

 

ຫ າກຫ າຍໂດຍການດ ງດູດການລງົທ ນເຂົາ້ໃນຂະແໜງການອືັ່ ນໆເຊ ັ່ ນ: 
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຈ າເປ ນຕອ້ງມກີານສາ້ງນະໂຍບາຍສົັ່ ງເສມີແບບຄບົຊຸດ. 
ໃນນີ,້ ທະນາ ຄານໂລກ (2018) ກັ່ າວວັ່ າ "ຄວາມສ າຄ ນຂອງຄັ່ າແຮງຕ ັ່ າ
ໃນການກ ານດົຕົນ້ທ ນແຮງງານຕ ັ່ ໜັ່ ວຍການຜະລດິຕັ່  າແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ເນືັ່ ອງ
ຈາກ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນລະບບົນເິວດເພີັ່ ມຂ ນ້". ປະສດິທຜິນົ ບາງ
ຂະແໜງການຫ ຸດລງົ, ຈ າເປ ນຕອ້ງລງົທ ນໃນຂງົເຂດອືັ່ ນທີັ່ ສາມາດສາ້ງ
ຄວາມສາມາດໃນແຂັ່ ງຂ ນຂອງປະເທດ ແລະ ດ ງດູດນ ກລງົທ ນຕັ່ າງ 
ປະເທດເຂົາ້ມາ. ຕວົຊີວ້  ດຄວາມສະດວກໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ
ທະ ນາຄານໂລກສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າບ ນຫາທີັ່ ສ າຄ ນໃນບ ນດາປະເທດອາ 
ຊຽນ +3 (ຮູບສະແດງ 6.2). ບ ນຫາດ ັ່ ງກັ່ າວລວມມຂີ ນ້ຂອດທາງດາ້ນ
ພາສ,ີ ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການບ ລກິານທັ່ າເຮອື ແລະ ສະ
ໜາມບນິ; ຄຸນະພາບຂອງສະພາບແວດລອ້ມໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, 
ການຂນົສົັ່ ງ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງການສືັ່ ສານ. ບ ນຫາເຫ ົັ່ ານີຕ້ອ້ງໄດຮ້ ບ
ການແກໄ້ຂຢັ່ າງຄວບຄຸມໂດຍນະໂຍບາຍປະສມົປະສານທາງດາ້ນການຄາ້, 
ງບົປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍສ ງຄມົ. 
 

35 ສ າລ ບປະເທດອາຊຽນ+3 ໂດຍລວມ, ຄ າແນະນ າທີັ່ ສ າຄ ນແມັ່ ນການ
ເສມີຂະຫຍາຍການເຊືັ່ ອມຕ ັ່  ແລະ ການເຊືັ່ ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ້. ການ
ເສມີຂະຫຍາຍການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ໂດຍການປ ບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ຈະຊັ່ ວຍປ ບປຸງຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂັ່ ງຂ ນຂອງຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າໂລກ ທີັ່ ໄດສ້າ້ງຂ ນ້ໃນພາກພືນ້. ຊ ັ່ ງຈະ
ເຮ ດໃຫເ້ຄອືຂັ່ າຍຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າໂລກທ ງໝດົພາຍໃນພາກພືນ້ມຄີວາມ 
ຢືດຍຸັ່ ນຕາ້ນທານກ ບຜນົກະທບົພາຍນອກ, ເຮ ດໃຫພ້າກພືນ້ສາມາດສບືຕ ັ່
ເພີັ່ ມພູນຜນົປະໂຫຍດຈາກຍຸດທະສາດ "ການຜະລດິເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກ". 
ນອກຈາກນ ນ້, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ໃນພາກພືນ້ຈະອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກັ່ ການຄາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານເພືັ່ ອຕອບສະ  
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຂ ນ້ສຸດທາ້ຍພາຍໃນພາກພືນ້.ໃນຂະ ນະທີັ່ ພາກພືນ້
ຍ ງເປີດກວາ້ງຕ ັ່ ການຄາ້ໂລກ ແລະ ການລງົທ ນ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມ
ຕອ້ງການພາຍໃນພາກພືນ້ຈະປ ບປຸງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນຂອງພາກພືນ້ໂດຍລວມ
ຕາ້ນຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້. 
ຮູບສະແດງ 6.2 ໂຕຊີວ້  ດຄວາມງັ່າຍດາຍໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ
ທະນາຄານໂລກ: ປະເທດອາຊຽນ +3 
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ຮູບສະແດງ 6.3a ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການແຈງ້ພາສ:ີ ປະເທດອາຊຽນ + 3 ແລະ ບາງຕວົປຽບທຽບ, 2014 
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ຮູບສະແດງ 6.3b ຈ ານວນເອກະສານສ າລ ບແຈງ້ພາສ:ີ ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບາງຕວົປຽບທຽບ, 2014 
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ຮູບສະແດງ 6.3c ຈ ານວນມືທ້ີັ່ ໃຊໃ້ນການແຈງ້ພາສ:ີ ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບາງຕວົປຽບທຽບ, 2014 
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36 ໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຄ າແນະນ າເຫ ົັ່ ານີ,້ຊ ບພະຍາກອນທີັ່ ອຸດມົສມົບູນ
ແລະຄວາມຫ າກຫ າຍໃນການພ ດທະນາ ພາຍໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ສາມາດ
ເປ ນປ ດໄຈສ າຄ ນໃນການສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງ. ບ ນດາປະເທດທີັ່ ມເີສດຖະກດິ 
ເຕບີໂຕກັ່ ອນໝູັ່ ເປ ນ "ຄືນ້ທ າອດິ" - ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ສ. ເກາົຫ ,ີ ຮງົກງົ ແລະ ສງິກະໂປ 
- ແມັ່ ນນ ກລງົທ ນທີັ່ ສ າຄ ນໃນພາກ ພືນ້. ສປ. ຈນີ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ, ເປ ນ
ປະເທດທີັ່ ມເີສດຖະກດິເຕບີໂຕຕ ັ່ ມາເປ ນ "ຄືນ້ທີັ່ ສອງ", ໄດກ້າຍມາເປ ນນ ກ 
ລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໃໝັ່ ທີັ່ ສ າຄ ນໃນພາກພືນ້. ສປ.ຈນີ, ໂດຍມຍຸີດທະສາດໜ ັ່ ງ
ແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI), ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູເງນິທ ນໃນການພ ດທະ 
ນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ (Box: K), ແລະ ປະເທດໄທເປ ນສູນກາງໃນພາກພືນ້ 
ແມັ່ ນ າ້ຂອງ. ສ າລ ບປະເທດເຫ ົັ່ ານີ,້ ເຂດຫັ່ າງໄກຊອກຫ ກີໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+
3 ໄດກ້າຍເປ ນເປົາ້ໝາຍໃນການຍກົຍາ້ຍຖານການຜະລດິມາ ເມືັ່ ອຕົນ້ທ ນການ
ຜະລດິໃນປະເທດຕນົເພີັ່ ມຂ ນ້. ລະອຽດຂ ສ້ະເໜເີຫ ົັ່ ານີ ້ແມັ່ ນໄດກ້ ານດົໄວຂ້າ້ງ
ລຸັ່ ມນີ.້ 
 

ການເສມີຂະຫຍາຍການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ແລະການເຊືັ່ ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ້ 
ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງການຄາ້ແລະເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
37 ນອກຈາກພາກພືນ້ອາຊຽນ +3 ໄດຫ້ ຸດຜັ່ ອນຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍທາງດາ້ນການຄາ້
ໂດຍຜັ່ ານການຫ ຸດຜັ່ ອນອ ດຕາພາສ,ີ ຍ ງສາມາດເພີັ່ ມການອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກທາງດາ້ນການຄາ້ເພືັ່ ອຫ ຸດຜັ່ ອນຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍດາ້ນການຄາ້ ແລະ ຂ ນ້ຂອດ
ດາ້ນພາສ.ີ ບ ນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ແມັ່ ນໜ ັ່ ງໃນບ ນດາປະເທດທີັ່ ມຄີາ້ໃຊ ້
ຈັ່ າຍທາງດາ້ນການຄາ້ຕັ່  າສຸດເມືັ່ ອປຽບທຽບ ກ ບປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່ , 
ໃນແງັ່ຂອງຕວົຊີວ້  ດເຊ ັ່ ນ: ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍໃນການສົັ່ ງອອກຫ ນື າເຂົາ້ຢູັ່ ດັ່ ານຊາຍແດນ
, ແລະ ຈ ານວນມືໃ້ນການກວດປັ່ ອຍສນິຄາ້. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຍ ງມພີືນ້ທີັ່ ສ າ
ລ ບການປ ບປຸງ, ເຊ ັ່ ນ ຈ ານວນເອກະສານປະກອບທີັ່ ຢືນຕ ັ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີັ່ ພາສ ີ (ຮູບ
ສະແດງ 6.3). ຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນຈະຊັ່ ວຍໃຫສ້າມາດເພີັ່ ມປະ 
ໂຫຍດຈາກການຄາ້, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນເສດຖະກດິໃນຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າໂລກ, 
ທີັ່ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ຈະຫ ຸດຜັ່ ອນຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍ ແລະ 
ເວລາທີັ່ ຕດິພ ນກ ບການນ າເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິເຄິັ່ ງສ າເລ ດຮູບຜັ່ ານດັ່ ານຊາຍ
ແດນແຫັ່ ງຊາດ. 
 

38 ໃນການເຊືັ່ ອມໂຍງຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າໂລກ, ການຫ ຸດຜັ່ ອນຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍຂອງ
ການນ າເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິເປ ນສິັ່ ງສ າຄ ນເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບການສົັ່ ງເສມີການ
ສົັ່ ງອອກ ແລະ ການສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ (SEZs) ໃນພາກພືນ້ຈະ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຮູບສະແດງ 6.4 ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການລງົທ ນພືນ້ຖານໂຄັ່ ງລັ່ າງ: ພາກ
ພືນ້ອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກ  
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ໝາຍເຫດ: ໃນກ ລະນນີີ,້ ອາຊຕີາເວ ນອອກກວມເອາົຈນີ, ຮງົກງົ, ໄທເປ, ສ.ເກາົຫ  ີແລະ ມງົໂກລ;ີ 
ອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕກ້ວມເອາົອນິໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ຟີລບິປິນ, ສງິກະໂປ, ບູໄນ, ກ າປູເຈຍ, 
ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ. ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ:  ທະນາຄານເພືັ່ ອການພ ດທະນາອາຊ ີADB (2017)  

 
 

ໃຫແ້ກັ່ ການນ າເຂົາ້ປ ດໄຈການຜະລດິມາປຸງແຕັ່ ງເພືັ່ ອສົັ່ ງອອກ. ເຂດດ ັ່ ງ 
ກັ່ າວເປ ນເສ ນ້ທາງທີັ່ ສ າຄ ນ ໃນການເຊືັ່ ອມໂຍງກ ບຕັ່ ອງໂສມູ້ນຄັ່ າໂລກ ສ າ
ລ ບບ ນດາປະເທດເສດຖະກດິເຕບີໂຕເປ ນ "ຄືນ້ທສີາມ" ໃນພາກພືນ້. ກ າ
ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທໄດມ້ກີານກ ານດົເຂດເສດຖະ ກດິ
ພເິສດ  ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກ າທີັ່ ຕ ງ້ຢູັ່ ໃກຊ້າຍແດນປະເທດ. ລວມມ ີດາ
ເວຍີ ໃນມຽນມາ-ການຈະນະບູຣ ີ ໃນປະເທດໄທ, ມຸກດາຫານ ໃນປະ 
ເທດໄທ - ສະຫວ ນນະເຂດໃນ ສປປ ລາວ, ປອຍປົດ ໂອເນ ງ ໃນກ າປູ 
ເຈຍ-ສຣະແກວ້ ໃນປະເທດໄທ, ຊຽງຣາຍ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ເຂດ
ພເິສດ Kyaukphyu ໃນປະເທດ ມຽນມາແມັ່ ນຢູັ່ ໃກກ້ ບແຂວງ ຢຸນ
ນານ, ສປ.ຈນີ. ອງີໃສັ່ ທີັ່ ຕ ງ້ພູມສ ນຖານ, ແຂວງ ຢຸນນານ ມແີຜນສາ້ງ
ແຂວງຕນົໃຫກ້າຍມາເປ ນສູນກາງການຂນົສົັ່ ງຂອງ ສປ. ຈນີ ເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ກ ບ
ອາຊໃີຕແ້ລະອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕ5້3. ຊ ັ່ ງແຜນເຫ ົັ່ ານີມ້ເີປົາ້ໝາຍໃນ
ການສົັ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜ ບສະໜນູການພ ດທະນາຕັ່ ອງໂສມ້ນູຄັ່ າລະດ ບ
ພາກພືນ້, ລະຫວັ່ າງອຸດສາຫະກ າໜ ກໃນປະເທດໄທ ແລະ ແຂວງກວາງ 
ຊ ີ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຈນີທີັ່ ດ າເນນີງານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທີັ່ ນ າໃຊ ້
ແຮງງານສູງຢູັ່ ໃນປະເທດໃກຄ້ຽງ. 
 

39 ການປ ບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງແລະການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ , ທ ງພາຍໃນ ແລະ 
ຂາ້ມແດນ ສ າຄ ນຕ ັ່ ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການແຂັ່ ງຂ ນທາງດາ້ນການ
ສົັ່ ງອອກ. ໃນພາກພືນ້ມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງສູງ. ທະນາ 
ຄານເພືັ່ ອການພ ດທະນາອາຊ ີ (ADB) ຄາດຄະເນໃນປີ 2017 ວັ່ າໃນ
ໄລຍະປີ 2015-2030, ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ 
ຖານໂຄງລັ່ າງສ າລ ບການປ ບຕວົເຂົາ້ກ ບສະພາບແວດລອ້ມແມັ່ ນ 5,7% 
ຂອງ GDP ຕ ັ່ ປີສ າລ ບອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕ ້ແລະ 5,2% ຕ ັ່ ປີສ າລ ບ
ອາຊຕີາເວ ນອອກ (ຮູບສະແດງ 6.4). ພາຍໃນການຄາດຄະເນເຫ ົັ່ ານີ,້ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດທີັ່ ມລີາຍໄດຕ້ ັ່ າຈະຫ າຍທບົຂອງຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງບ ນດາປະເທດທີັ່ ມລີາຍໄດສູ້ງ. 
 

40 ພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ມຊີ ບພະຍາກອນຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍເພືັ່ ອລງົທ ນເຂົາ້
ໃນການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ ລະຫວັ່ າງພາກພືນ້, ເຊ ັ່ ນ ຍຸດທະສາດໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງ
ເສ ນ້ທາງ (BRI) ຂອງຈນີ. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ Box K ຂາ້ງລຸັ່ ມນີ,້ ມີ
ຫ າຍຊັ່ ອງທາງທີັ່ ບ ນດາປະເທດໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 ສາມາດໄດຮ້ ບຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກ ຍຸດທະສາດໜ ັ່ ງ ແລວທາງໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI). ທ າອດິ, 
ພຈິາລະນາຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການພ ດທະນາມະຫາສານໃນບ ນດາ 
ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດເຫ ົັ່ ານີສ້າມາດໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກຍຸດທະ
ສາດໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ທີັ່ ແນ ໃສັ່ ລງົທ ນພ ດທະນາ
ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ປ ບປຸງການສະໜອງພະລ ງງານ, ເພີັ່ ມການຂນົສົັ່ ງທີັ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ, ແລະ ຍກົສູງການເຊືັ່ ອມຕ ັ່ , ຊຸກຍູກ້ານເຊືັ່ ອມໂຍງໃນພາກ
ພືນ້. ຊັ່ ອງທາງທີັ່ ສອງແມັ່ ນການຊັ່ ວຍເຫ ອືໃນ ການຫ ຸດຊັ່ ອງຫວັ່ າງທາງ
ດາ້ນການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງໃນພາກພືນ້, ຍຸດທະສາດໜ ັ່ ງແລວ
ທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຍ ງຄາດວັ່ າຈະມຜີນົກະທບົທາງບວກເຊ ັ່ ນການ
ດ ງດູດການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ. ຊັ່ ອງທາງທີັ່ ສາມ, ການກະຈາຍ
ການລງົທ ນໂດຍກງົ (ODI) ຂອງຈນີຢູັ່ ໃນບ ນດາປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງ 
ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຊ ັ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫ ນຊ ບພະຍາກອນທີັ່ ມແີລະທັ່ າແຮງ
ທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະປະເທດ, ສະນ ນ້ຈ  ັ່ ງເປ ນການຊັ່ ວຍເຫ ອືໃນການປິດ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງແລະເພີັ່ ມຄວາມເຂ ມ້ແຂງໃນພາກພືນ້.

 
52 ນະໂຍບາຍເພືັ່ ອພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງດາ້ນໂລຈສີຕກິຂອງແຂວງ, ເຂດພ ດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊີ ລວມທ ງເຂດການຮັ່ ວມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນພາຍໃນແຂວງແມັ່ ນຂ ນ້ຕອນລິ

ເລີັ່ ມ, ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍໃນການສົັ່ ງເສມີກດິຈະກ າເສດຖະກດິຂາ້ມແດນ ແລະ ປັ່ ຽນແຂວງເປ ນຖານການປຸງແຕັ່ ງເພືັ່ ອການສົັ່ ງອອກສ າລ ບອາຊໃີຕ ້ ແລະ ອາຊຕີາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕ ້ ແລະ ເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີ
ກດິຈະກ າເສດຖະກດິຂາ້ມແດນຢູັ່ ພາກໃຕຂ້ອງຈນີ. 
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Box K. 
 

ການລເິລີັ່ ມແຜນງານ ໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຂອງຈນີ: ການເຕບີໂຕ
ດາ້ນການລງົທ ນພາຍນອກແລະຜນົ ກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິຂອງອາຊຽນ 
ໃນປີ 2013, ປະທານາທບິ ດ ີ ສ ີ ໄດເ້ປີດເຜຍີແຜນຍຸດທະສາດໜ ັ່ ງແລວ
ທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI), ຊ ັ່ ງແມັ່ ນແຜນງານໃຫຍັ່ ຂອງ ສປ.ຈນີ ເພືັ່ ອຍກົ
ສູງການເຊືັ່ ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ້ລະຫວັ່ າງ ສປ. ຈນີກ ບບ ນດາປະ ເທດ
ໃນພາກພືນ້ຢູເລເຊຍ (Eurasia) ແລະ ເຂດອືັ່ ນ. ດາ້ນພູມສ ນຖານ,ໜ ັ່ ງ
ແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ໝາຍເຖງິແລວທາງເສດຖະກດິ 
(ທາງບກົ) ຕາມເສ ນ້ທາງສາຍໃໝ (Silk Road) ຈາກ ສປ. ຈນີຫາອາຊີ
ກາງ, ອາຊຕີາເວ ນຕກົ, ແລະ ຜັ່ ານເອີຣີບົຕາເວ ນອອກ ເຂົາ້ສູັ່  ທະວບີ
ເອຣີບົ. ເສ ນ້ທາງສາຍໃໝ (ທາງທະເລ) ໝາຍເຖງິເສ ນ້ທາງຈາກພາກພືນ້
ແຄມຝ ັ່ ງທະເລໃນປະເທດ ສປ. ຈນີ ໄປຫາອາຊຕີາເວ ນອອກສຽງໃຕ,້ 
ມະ ຫາສະໝຸດອນິເດຍ, ຕາເວ ນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣກິາຕາເວ ນອອກ 
ແລະ ເອຣີບົ. ແລວທາງທາງບກົ ແລະ ທາງທະເລ ຈະຜັ່ ານປະມານ 70 
ປະເທດ, ຊ ັ່ ງກວມເອາົ 60% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ 30% ຂອງ
ຜະລດິຕະພ ນພາຍໃນລວມຂອງໂລກ (GDP).53 ເນືອ້ໃນຂອງ Box K 
ນີມ້ຈີດຸ ປະສງົເພືັ່ ອສ ກສາປ ດໄຈກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕຂອງການລງົທ ນຢູັ່
ຕັ່ າງປະ ເທດຂອງ ສປ. ຈນີ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ການກ າເນດີ ແລະ ການ
ພ ດ ທະນາປະເທດອາຊຽນ. 
 

ການຄາ້ຂອງຈນີກ ບບ ນດາປະເທດໃນໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) 
ໄດເ້ຕບີໂຕຢັ່ າງວັ່ ອງໄວໃນຊຸມປີຜັ່ ານມາແລະຈະສບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. ຮູບສະ 
ແດງ K1 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການຄາ້ຂອງ ຈນີກ ບບ ນດາປະເທດ ໜ ັ່ ງ
ແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ແມັ່ ນເກອືບ 1 ພ ນຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາ 
ເມລກິາ ໃນປີ 2016 (ຫ  ື 25,7% ຂອງການຄາ້ທ ງໝດົຂອງຈນີ). ຢູັ່ ໃນ
ກອງປະຊຸມໂປອາວ ຂອງກອງປະຊຸມອາຊ ີ (Boao Forum for Asia 
Annual Conference) ປະຈ າປີ 2015, ທັ່ ານ ປະທານ ສ ີໄດກ້ັ່ າວວັ່ າ
ທັ່ ານຄາດວັ່ າຕວົເລກການຄາ້ດ ັ່ ງກັ່ າວຈະເຕບີໂຕມາເປ ນ 2,5 ພ ນຕືໂ້ດລາ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາພາຍໃນໜ ັ່ ງທດົສະວ ດເນືັ່ ອງຈາກການປ ບປຸງການ
ເຊືັ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນການຄາ້ແລະການເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດ. ບ ນດາປະເທດຄູັ່
ຄາ້ທີັ່ ໃຫຍັ່ ທີັ່ ສຸດຂອງ ສປ ຈນີ ໃນໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ມ ີ
ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ, ສງິກະໂປ, ສະຫະພາບອາຣ ບເອມີ
ເຣ ດ, 
ຮູບສະແດງ K1. ການຄາ້ຂອງຈນີກ ບບ ນດາປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງໜ ັ່ ງ
ເສ ນ້ທາງ 

 

ຣ ດເຊຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ຟີລບິປິນ, ອນິເດຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຊາອຸດອິາຣາບ,ີ 
ຊ ັ່ ງໃນນ ນ້ 6 ປະເທດແມັ່ ນປະເທດອາຊຽນ +3 (ຮູບສະແດງ K2). 
 

ຫ  ງຈາກ 40 ປີຂອງການປະຕຮູິບແລະການເປີດກວາ້ງ, ສປ. ຈນີໄດສ້ະສມົຊ ບ 
ພະຍາກອນຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍທ ງໃນດາ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຊ ບ ພະຍາກອນທາງ
ການເງນິເພືັ່ ອລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. ເນືັ່ ອງຈາກ ສປ. ຈນີມ ີເງນິສະສມົພາຍໃນ
ປະເທດຈ ານວນມະຫາສານ, ຈ ັ່ ງສາມາດໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການນ າໃຊ ້
ເງນິທ ນເຂົາ້ໃນການລງົທ ນທີັ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ທ ງພາຍໃນແລະນອກພາກພືນ້. 
ໃນປີ 2016, ເປ ນຄ ງ້ທ າອດິທີັ່ ການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ ສູງກວັ່ າການ
ລງົທ ນຂອງຕັ່ າງປະເທດໃນ ສປ. ຈນີ. ອງີຕາມການຄາດຄະເນ, ການລງົທ ນຢູັ່
ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ ໃນບ ນດາປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຈະ
ກວມເອາົ 600-800 ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາພາຍໃນ 5 ປີ ຂາ້ງໜາ້.55 
 

ປະຕບິ ດຕາມຫ  ກການປ ກສາຫາລຢືັ່ າງກວາ້ງຂວາງ, ການປະກອບສັ່ ວນຮັ່ ວມ
ກ ນແລະມຜີນົປະໂຫຍດຮັ່ ວມກ ນ, ສປ.ຈນີໄດຮ້ັ່ ວມມກື ບບ ນດາປະເທດໜ ັ່ ງ
ແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI)  ແລະອງົການຈ ດຕ ງ້ຕັ່ າງໆ ເພືັ່ ອຊອກຫາເງນິ
ທ ນສ າລ ບໂຄງການໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI). ມາເຖງິປະຈບຸ ນ, ຫ າຍ
ກັ່ ວາ 270 ຕືໂ້ດລາໄດຖ້ກືຈ ດສ ນໃຫແ້ກັ່ ຫ າຍໂຄງການພ ດທະນາ. ທະນາຄານ
ພ ດທະນາຈນີໄດໃ້ຫເ້ງນິກູຢື້ມຫ າຍກວັ່ າ 600 ໂຄງການ ເປ ນມູນຄັ່ າ 1,680 ຕື ້
ໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາ ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ມກີານປະກາດແຜນງານໜ ັ່ ງແລວທາງ 
ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI),  ແລະ ທະນາຄານນ າເຂົາ້ແລະສົັ່ ງອອກຂອງຈນີໄດໃ້ຫ ້
ເງນິກູຢື້ມທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບແຜນງານດ ັ່ ງກັ່ າວ ປະມານ 100 ພ ນລາ້ນໂດລາສະ 
ຫະລ ດອາເມລກິາ.56 ພອ້ມກ ນນ ນ້, ບ ັ່ ດນົມານີຍ້  ງມກີານສາ້ງກອງທ ນເສ ນ້ທາງ
ສາຍໃໝ ຊ ັ່ ງໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກລ ດຖະບານຈນີ, ໄດໃ້ຫເ້ງນິກູ ້ 4 
ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາ. ທະນາຄານການລງົທ ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງອາຊ ີ
(AIIB) ທີັ່ ນ າໂດຍ ສປ. ຈນີ, ໄດສ້າ້ງຕ ງ້ຂ ນ້ໃນຕົນ້ປີ 2016 ຊ ັ່ ງມາຮອດປະຈຸ
ບ ນໄດໃ້ຫເ້ງນິກູຈ້ ານວນ 1,7 ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃຫແ້ກັ່  9 ໂຄງ 
ການ. 
ຮູບສະແດງ K2. 10 ປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງທີັ່ ເປ ນຄູັ່ ຄາ້ຫ  ກຂອງ
ຈນີ 
 

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເວ ບໄຊແລວທາງ ແລະ ເສ ນ້ທາງ, Reuters ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: IMF DOT 

  
53 Chin, H., & He, W. (2016). ແຜນງານແລວທາງ ແລະ ເສ ນ້ທາງ: 65 ປະເທດ ແລະ ຫ າຍກວັ່ າ. ຮງົກງົ: Fung Business Intelligence Center. 
53 ງານສ າມະນາ Boao ສ າລ ບກອງປະຊຸມອາຊປີະຈ າປີ 2015, ທີັ່  Boao, ພາກໃຕຂ້ອງຈນີ, ແຂວງໄຮນານ, ສປ.ຈນີ. 29 ມນີາ, 2015. 
54 Yi, H. (2018). ກອງປະຊຸມສງິກະໂປປີ 2018 - ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່  ແລະ ການພ ດທະນາແບບມສີັ່ ວນຮັ່ ວມພາຍໃຕແ້ຜນງານ “ແລວທາງ ແລະ ເສ ນ້ທາງ”. [ອອນລາຍ] Singaporesummit.sg. 
55 UOB. (2017). “ສປ.ຈນີ: ແຜນງານແລວທາງ ແລະ ເສ ນ້ທາງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມ ນ” 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
ເສມີຂະຫຍາຍການເຊືັ່ ອມໂຍງພາກພືນ້ກ ບປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່  ແລະ 
ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາໃນອາຊຽນ 
 
ພຈິາລະນາຄວາມຕອ້ງການສູງສ າລ ບການພ ດທະນາໃນອາຊຽນ, ບ ນດາປະ 
ເທດເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນຈະໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກ ແຜນງານໃນໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງ
ເສ ນ້ທາງ (BRI), ໃນການປ ບປຸງການສະໜອງພະລ ງງານ, ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ 
ແລະ ການເຊືັ່ ອມຕ ັ່  ເພືັ່ ອຊຸກຍູກ້ານເຊືັ່ ອມໂຍງໃນພາກພືນ້. ການລງົທ ນຢູັ່
ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີທ ງໝດົ ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ ແມັ່ ນໃນຂະແໜງການພະລ ງງານ, 
ການຂນົສົັ່ ງ ແລະ ອະສ ງຫາລມິະຊ ບ, ຊ ັ່ ງການລງົທ ນແລະສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງຂອງ
ຈນີໃນສາມຂະແໜງການນີກ້ວມເອາົ 74% ຂອງການລງົທ ນຂອງຈນີຢູັ່ ປະ 
ເທດອາຊຽນ 2005 - 2016 (ຮູບສະແດງ K3 ແລະ K4). ໂດຍການຊັ່ ວຍ  
ຮູບສະແດງ K3. ການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງຂອງຈນີໃນປະເທດອາຊຽນ 
(ຕາມຂະແໜງການ) 
 

 
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກ ລະນນີີບ້ ັ່ ລວມເອາົປະເທດສງິກະໂປ. ການລງົທ ນໃນທີັ່ ນ ີແ້ມັ່ ນການ 
ລວມເອາົການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງກ ານດົໂດຍສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິານ 
ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 
 
ຮູບສະແດງ  K5.  ຄວາມຕອ້ງການໃນການພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງໃນ
ປະເທດອາຊຽນ(2017-2030) 

 

 
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນແມັ່ ນຂອງປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່  ແລະ ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາໃນ
ອາຊຽນ, ບ ັ່ ລວມເອາົ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຂ ມູ້ນຫ  ງຈາກປີ 2015 ແມັ່ ນການ
ຄາດຄະເນ. ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງສາກນົ (Global Infrastructure Hub) 
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ເຫ ອືໃນການປິດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການລງົທ ນໃນຂະແໜງການພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ
ໃນພາກພືນ້, ແຜນງານໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຄາດວັ່ າຈະມີ
ຜນົກະທບົທາງບວກຂ ນ້ສອງຈາກການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ. ຮູບສະ 
ແດງ K5 ສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າຄວາມຕອ້ງການການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານ
ໂຄງລັ່ າງໃນປະເທດເສດຖະກດິເກດີໃໝັ່  ແລະ ປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາ
ໃນອາຊຽນປະມານ 15 ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາ, 
 
ຮູບສະແດງ K4. ການກະຈັ່ າຍຂອງການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງຂອງ
ຈນີໃນປະເທດອາຊຽນ (ລວມ 2010-2015, ແບັ່ ງຕາມສ ດສັ່ ວນ) 
 

 
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກ ລະນນີີບ້ ັ່ ລວມເອາົປະເທດສງິກະໂປ. ການລງົທ ນໃນທີັ່ ນ ີແ້ມັ່ ນການ 
ລວມເອາົການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງກ ານດົໂດຍສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມ 
ລກິານ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 
 
ຮູບສະແດງ K6. ຜນົກະທບົຈາກການລງົທ ນທ ງໝດົ ແລະ ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົໃນອາຊຽນ -4, ການປັ່ ຽນແປງແຕັ່   2019 ຫາ 
2020 (ຈ າລອງ) 
 

 
ໝາຍເຫດ: ພວກເຮາົຕ ງ້ສມົມຸດຖານວັ່ າເນືັ່ ອງຈາກໜ ັ່ ງແລວທາງ, ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ, ການລງົທ ນ
ຂອງລ ດຖະບານໃນບ ນດາປະເທດເຫ ົັ່ ານີຈ້ະສູງກາຍຊັ່ ອງວັ່ າງການລງົທ ນສະແດງໃນຮູບ
ສະແດງ K5 ໂດຍ 20%. ນີຜ້ນົກະທບົດ ັ່ ງກັ່ າວ, ສາມາດຫ ຸດຊັ່ ອງວັ່ າງການລງົທ ນທ ງໝດົ
ໄດ ້ 20%. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດສ້ະແດງໃນເສາົສແີດງ, ຟີລບິປິນ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ ມຊີັ່ ອງວັ່ າງສູງ
ແລະການລງົທ ນພາກລ ດ, ເປ ນ%ຂອງGDP ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ຫ າຍທີັ່ ສຸດ. ການລງົທ ນພາກລ ດ
ທີັ່ ສູງຂ ນ້ຈະຊັ່ ວຍກະຕຸນ້ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ໃນໄລ 
ຍະຕ ັ່ ໄປ. ເສາົສຟີາ້ສະແດງເຖງິຜນົກະທບົຕ ັ່ ການລງົທ ນທ ງໝດົພາຍໃນໄລຍະສອງປີທ າອດິ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Oxford Economics ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີARMO.



                       ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

ຮູບສະແດງ K7. ການລງົທ ນຂອງຈນີ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງໃນ ສປປ ລາວ ຮູບສະແດງ K8. ການລງົທ ນຂອງຈນີ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງໃນມຽນມາ 
                        

 
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກ ລະນນີີບ້ ັ່ ລວມເອາົປະເທດສງິກະໂປ. ການລງົທ ນໃນທີັ່ ນ ີ ້

ແມັ່ ນການ ລວມເອາົການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງກ ານດົໂດຍສະຖາບ ນວສິາຫະກດິ
ສະຫະລ ດອາເມລກິານ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 

 
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກ ລະນນີີບ້ ັ່ ລວມເອາົປະເທດສງິກະໂປ. ການລງົທ ນໃນທີັ່ ນ ີແ້ມັ່ ນການ 
ລວມເອາົການລງົທ ນ ແລະ ສ ນຍາກ ັ່ ສາ້ງກ ານດົໂດຍສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດ
ອາເມລກິານ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖາບ ນວສິາຫະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ມູນລະນທິມິ ລະດກົ. 

ແຕັ່ ປີ 2017-2030. ການຈ າລອງສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການລງົທ ນພາກ
ລ ດທີັ່ ຕດິພ ນກ ບແຜນງານໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ຈະດ ງດູດ
ການລງົທ ນຂອງພາກທຸລະກດິ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນບ ນດາປະເທດທີັ່ ມີ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງໃນການລງົທ ນສູງ. ຄາດຄະເນວັ່ າການລງົທ ນຂອງແຜນງານ 
ໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI)  ຈະສະໜອງເງນິທ ນທີັ່ ຊັ່ ວຍແກໄ້ຂ 
20% ຂອງຊັ່ ອງຫວັ່ າງການລງົທ ນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ການຈ າລອງ
ອງີໃສັ່ ແບບຈ າລອງເສດຖະກດິອ ອກຟອດ (Oxford Economics’ 
Model) ຄາດຄະເນວັ່ າຈະສາມາດດ ງດູດການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ
ໄດ ້ 0,3% ຂອງ GDP ພາຍໃນສອງປີຂາ້ງໜາ້ 57, ການດ ງດູດການ
ລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົທີັ່ ເດ ັ່ ນແມັ່ ນໃນປະເທດຟີລບິປິນ ແລະອນິໂດ
ເນເຊຍ ຊ ັ່ ງເປ ນປະເທດທີັ່ ມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງການລງົທ ນໃຫັ່ ຍທີັ່ ສຸດໃນບ ນດາ
ປະເທດອາຊຽນ-4 (ຮູບສະແດງ K6). 
 

ການແຜັ່ ກະຈາຍຂອງການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີໃນບ ນດາປະເທດ
ໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI)  ຍ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນຊ ບພະຍາກອນ
ທີັ່ ມຢູີັ່ ແລະທັ່ າແຮງທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ 
ທາງ (BRI). ຕວົຢັ່ າງ, ການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແມັ່ ນສຸມໃສັ່ ຂະແໜງໄຟຟາ້ແລະການຂນົສົັ່ ງ (ຮູບສະແດງ K7), ໂດຍມີ
ການກ ັ່ ສາ້ງເສ ນ້ທາງລດົໄຟຄວາມໄວສູງໃໝັ່ ແລັ່ ນຈາກພາກໃຕຂ້ອງຈນີ
ຜັ່ ານ ສປປ ລາວ ໄປຫາເຂດອຸດສາຫະກ າທາງຊາຍຝ ັ່ ງຕາເວ ນອອກຂອງ
ໄທ.58 ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ຂະແໜງການຕົນ້ຕ ແມັ່ ນຖັ່ ານຫນີແລະ
ໄຟຟາ້. ໃນປະເທດມຽນມາ, ຂະແໜງການຕົນ້ຕ ແມັ່ ນພະລ ງງານ - ເຊ ັ່ ນ
ທ ັ່ ສົັ່ ງອາຍແກ ສຂາ້ມຊາຍແດນເຂົາ້ໄປພາກຕາເວ ນອອກສັ່ ຽງໃຕຂ້ອງ ສປ.
ຈນີ (ຮູບສະແດງ K8) 59 
 

ຜນົປະໂຫຍດຮັ່ ວມກ ນຈາກແຜນງານໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI)  
ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າປະເທດອາຊຽນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍ ງຢູັ່ ໃນໄລຍະພ ດທະນາ
ໃຫທ້ ນກ ບປະເທດອືັ່ ນໃນພາກພືນ້, ຈ ັ່ ງຍ ງມຄີວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນ
ການ 
ພ ດທະນາເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດແບບຢືນຍງົ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່  
ຕາມ, ຍ ງມຄີວາມທາ້ທາຍສ າລ ບ ສປ. ຈນີແລະ ປະເທດໃນໜ ັ່ ງແລວທາງ  

 

ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI), ຊ ັ່ ງສາມາດຈ ດການໂດຍການປະສານງານຢັ່ າງເໝາະ
ສມົ ແລະ ການຈ ດບູລມິາສດິຂອງອງົການລະດ ບຊາດ. 

 ບ ນຫາທ ີ 1, ໃນຂະນະທີັ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນເອກະສານວໃິສທ ດໜ ັ່ ງແລວທາງ 
ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ວັ່ າການພ ດທະນາໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI)  
ແມັ່ ນຂະບວນການທີັ່ ມຄີວາມຢືດຍຸັ່ ນຊ ັ່ ງມຄີວາມແຕກຕັ່ າງໃນການຈ ດຕ ງ້
ປະຕບິ ດໃນແຕັ່ ລະສະຖານທີັ່ , ສປ. ຈນີຈະຕອ້ງຮັ່ ວມມກື ບບ ນ ດາ
ປະເທດຕາມເສ ນ້ທາງເພືັ່ ອກ ານດົເວລາແລະແຜນງານທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ, ແລະ 
ສອດຄັ່ ອງກ ບແຜນພ ດທະນາແຫັ່ ງຊາດແລະແຜນການຮັ່ ວມມໃືນພາກພືນ້. 
ວຽກງານດ ັ່ ງກັ່ າວຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສບືຕ ັ່ ປະສານງານຢັ່ າງໃກ ້ ຊດິ
ລະຫວັ່ າງອ ານາດການປົກຄອງແລະອງົການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ. 

 ບ ນຫາທ ີ2, ເພືັ່ ອຮ ບປະກ ນຄວາມຍນືຍງົ, ການປົກປ້ອງດາ້ນສ ງຄມົ ແລະ 
ສິັ່ ງແວດລອ້ມຕາມການປະຕບິ ດທີັ່ ດທີີັ່ ສຸດ (best practices) ຂອງ
ສາກນົຈະມກີານອງີໃສັ່ ມາດຕະຖານສາກນົໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ
ໂຄງການ ໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI). 

 ບ ນຫາທ ີ 3, ສປ. ຈນີ, ມກີານເພີັ່ ມທະວກີານຕດິຕ ັ່ ພວົພ ນຂອງສະຖາບ ນ
ການເງນິຈນີກ ບບ ນດາປະເທດໜ ັ່ ງແລວທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ແລະ
ຄວາມສັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີຈ້ະຕອ້ງໄດຮ້ ບການຄຸມ້ຄອງຜັ່ ານການສາ້ງສ ນຍາທີັ່ ເໝາະ
ສມົຫ ມືເີຄືັ່ ອງມຄຸືມ້ຄອງຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ ນໆ, ເຊ ັ່ ນ: ການປົກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງ
ທາງດາ້ນການເງນິ. 

 ບ ນຫາທ ີ 4, ປະເທດທີັ່ ເຂົາ້ຮັ່ ວມ, ການສະໜ ບສະໜນູໂຄງການໜ ັ່ ງແລວ
ທາງ ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ (BRI) ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນໃນຮູບແບບເງນິກູຢື້ມສ າລ ບ
ໂຄງການໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ ຊ ັ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະເມນີຢັ່ າງ
ລະ ອຽດກັ່ ຽວກ ບຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການໃນເວລາເລີັ່ ມຕົນ້, ເພືັ່ ອຮ ບ 
ປະ ກ ນວັ່ າໂຄງການເຫ ົັ່ ານີສ້າມາດສາ້ງຜນົຕອບແທນທີັ່ ມຄີວາມຍນືຍງົທີັ່ ສາ 
ມາດໃຊຄ້ນືເງນິກູໄ້ດ.້ ທຸກໆການຮ ບປະກ ນທາງດາ້ນງບົປະມານຫ ກືານ
ຮັ່ ວມທ ນກ ັ່ ຈ າເປ ນຕອ້ງໄດຮ້ ບການຄຸມ້ຄອງຢັ່ າງລະມ ດລະວ ງໂດຍປະເທດ
ທີັ່ ເຂົາ້ຮັ່ ວມເພືັ່ ອຄວາມຍນືຍງົດາ້ນງບົປະມານ. 

 

57 ຕາມແບບຈ າລອງ Oxford Economics ນ າໃຊປ້ ດໄຈດາ້ນການສະໜອງເພືັ່ ອກ ານດົ GDP ໃນໄລຍະຍາວ, ແຕັ່ ພວກເຮາົພຽງແຕັ່ ສາມາດກະທບົປ ດໄຈດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ, ສະນ ນ້, 
ພວກເຮາົຈ ັ່ ງນ າໃຊພ້ຽງການກະຕຸນ້ໃນໄລຍະສອງປີທ າອດິເພືັ່ ອສ ກສາຜນົການໄຫ ເຂົາ້ມາຂອງການລງົທ ນໜ ັ່ ງແລວທາງໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງ. 

58 ຈນີໄດມ້ກີານໃຫຄ້ າໝ ນ້ສ ນຍາກ ບ ສປປ ລາວ ຕ ັ່ ກ ບການກ ັ່ ສາ້ງເສ ນ້ທາງລດົໄຟ 6 ຕືU້SD ເຊືັ່ ອມຕ ັ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ, ສປປ ລາວ ກ ບພາກໃຕຂ້ອງຈນີແຂວງຢຸນນານພາຍໃນປີ 
2020. 

59 ໂຄງການໃນແຜນຕອນນີໄ້ດມ້ກີານດ າເນນີງານ ແລະ ສາມາດຄຸດຄົນ້ນ າ້ມ  ນໄດເ້ຖງິ 22 ລາ້ນໂຕນ ແຕັ່ ລະປີ, ທຽບເທົັ່ າກ ບເກອືບ 6%ຂອງການນ າເຂົາ້ຂອງຈນີທ ງໝດົໃນປີ 2016. 
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີັ່ ມຂີະແໜງການບ ລກິານເປ ນຫ  ກແລະ
ການນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊທີີັ່ ທ ນສະໄໝ 
 
41 ການພ ດທະນາຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງຈະຕອ້ງມີ
ນະໂຍບາຍທີັ່ ກ ານດົສະເພາະ, ເລີັ່ ມຈາກການທບົທວນນະໂຍບາຍທີັ່ ອາດມີ
ຄວາມເສຍຫາຍຕ ັ່ ຂະແໜງການບ ລກິານທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບຂະແໜງການຜະລດິ. 
ໃນທາງປະຫວ ດ ສາດ, ຂະແໜງການບ ລກິານຖເືປ ນຂະແໜງການທີັ່ ມຄີວາມ
ສ າຄ ນໜອ້ຍກວັ່ າຂະແໜງອຸດສາຫະກ າຜະລດິແລະການສົັ່ ງເສມີການສົັ່ ງອອກ
ສນິຄາ້. ນະໂຍບາຍຮ ບມຕືອ້ງກວາ້ງກວັ່ າການດ ດປ ບຂະແໜງການບ ລກິານ
ເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການປັ່ ຽນແປງຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງການຜະລດິ. 
ໃນຂະນະທີັ່ ສ ດສັ່ ວນການຈາ້ງງານແລະ GDP ຂອງຂະແໜງການມກີານປັ່ ຽນ 
ແປງ, ການສຸມໃສັ່ ການປ ບປຸງການແຂັ່ ງຂ ນທີັ່ ຍຸດຕທິ າສ າລ ບຂະແໜງການຜະ 
ລດິແລະການບ ລກິານເຊ ັ່ ນ: ດາ້ນການສົັ່ ງເສມີການຄາ້, ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນເງນິເດອືນ. ດ ັ່ ງທີັ່ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນໃນການປັ່ ຽນ 
ແປງຮູບແບບສນິຄາ້ການບ ລກິານ ແລະ ຮູບແບບການຊື-້ຂາຍບ ລກິານ, ທຸລະ
ກດິນະວ ດຕະກ າຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຈະເປ ນຜູທ້ າ
ອດິທີັ່ ຈະໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີໝັ່ ເພືັ່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນໃນຂະ  
ແໜງການບ ລກິານ. SMEs ເຫ ົັ່ ານີແ້ມັ່ ນຕອ້ງການການສະໜ ບສະໜນູທາງ
ດາ້ນນະໂຍບາຍ - ຫ ກືານລບົລາ້ງຂ ຈ້ າກ ດດາ້ນນະໂຍບາຍທີັ່ ບ ັ່ ຈ າເປ ນ - ເພືັ່ ອ
ສົັ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການບ ລກິານ. 
 

42 ການເປີດເສລແີລະເປີດຂະແໜງການບ ລກິານຕ ັ່ ການແຂັ່ ງຂ ນລະ 
ຫວັ່ າງ ປະເທດຈະຊັ່ ວຍປ ບປຸງການຜະລດິແລະເຕ ກໂນໂລຊອີາດຈະບ ງຄ ບໃຫ ້
ມກີານເປີດເສລຕີາ້ນການປົກປອ້ງຂອງຂະແໜງການທີັ່ ມຜີນົປະໂຫຍດສັ່ ວນ
ໃຫັ່ ຍໃນເສດຖະກດິ. ສ າລ ບການຄາ້, ການເປີດເສລກີານບ ລກິານສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ
ແມັ່ ນມ ກຈະນ າຫ  ງຂະແໜງການຜະລດິລວມທ ງໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 
(WTO, 2017). ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຈະບ ັ່ ມກີານສະໜ ບສະໜນູທາງດາ້ນນະໂຍ 
ບາຍ, ເຕ ກໂນໂລຊໄີດບ້ ງຄ ບໃຫມ້ກີານເປີດເສລໂີດຍການເຮ ດໃຫກ້ານບ ລ ິ
ການສາມາດຊື-້ຂາຍໄດຫ້ າຍຮູບແບບກວັ່ າເກົັ່ າ. ຕວົຢັ່ າງຂະແໜງການຈ ດຈາ້ງ
ການຜະລດິພາຍນອກ (BPO), ທີັ່ ເຕ ກໂນໂລຊໄີດເ້ຮ ດໃຫສ້າມາດເຄືັ່ ອນຍາ້ຍ
ກດິຈະກ າເຫ ົັ່ ານີໄ້ດຈ້າກປະເທດຕົນ້ທ ນການຜະລດິສູງໄປປະເທດຕົນ້ທ ນການ
ຜະລດິຕ ັ່ າ. ໃນຂະນະທີັ່ ການປົກປ້ອງທາງການຄາ້ອາດຈະເຮ ດໃຫຂ້ະບວນ
ການນີຊ້າ້ລງົ, ປ ດໄຈດ ງດູດເງນິທ ນໂດຍການຫ ຸດຕົນ້ທ ນການຜະລດິອາດເປ ນ
ປ ດໄຈສ າຄ ນທີັ່ ສາມາດເບິັ່ ງຂາ້ມສິັ່ ງກດີຂວາງທາງດາ້ນການຄາ້ບ ລກິານໄດ.້ 
 

43 ເນືັ່ ອງຈາກຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສມີແືຮງງານແມັ່ ນມກີານເຊືັ່ ອມ
ໂຍງຢັ່ າງໃກສ້ດິ ກ ບພາກສັ່ ວນທີັ່ ມ ີ ມູນຄັ່ າເພີັ່ ມສູງສຸດຂອງຂະແໜງການບ ລ ິ
ການ, ການເພີັ່ ມການນ າໃຊບຸ້ກຄະລາກອນທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 ໂດຍ
ມກີານຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍສະໜ ບສະໜນູແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ ຈະເປ ນແນວທາງທີັ່ ເໝາະສມົ. ການກະຈາຍຂອງຊ ບພະ 
ຍາກອນມະນຸດຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ໃນປະຈບຸ ນແມັ່ ນບ ັ່ ເທົັ່ າທຽມກ ນ (ຮູບສະແດງ 
6.5). ການແຈກຢາຍທີັ່ ເໜາະສມົກ ບການພ ດທະນາເສດຖະກດິຂ ນ້, ໂດຍ
ຜັ່ ານນະໂຍບາຍແຮງງານຫ ນືະໂຍບາຍກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູ
ການເຄືັ່ ອນຍາ້ຍແຮງງານອາດຈະເປ ນການແກໄ້ຂບ ນຫາທ ງສອງດາ້ນຄກືານ
ຫ ຸດຜັ່ ອນຄວາມກດົດ ນໃນການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າໃນປະເທດ ແລະ ຊັ່ ວຍ
ແກໄ້ຂຊັ່ ອງຫວັ່ າງໃນປະເທດອືັ່ ນໆ. ນີຈ້ະເປ ນການຮ ບມບື ນຫາຂາດແຮງງານທີັ່
ມທີ  ກສະໃນໄລຍະສ ນ້, ໃນຂະນະດຽວກ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ນະໂຍບາຍພ ດທະນາດາ້ນ
ການສ ກສາແລະການຝ ກອບົຮມົທ ກສະທີັ່ ຈະເປ ນການພ ດທະນາແຮງງານທີັ່ ມີ
ຄວາມຊ ານານໃນໄລຍະຍາວ. 

 
 
 
 

 
44 ແນວໂນມ້ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມສ າຄ ນດາ້ນການບ ລກິານແລະດາ້ນ
ເຕ ກໂນໂລຊ ີ ນະວ ດຕະກ າຊີໃ້ຫເ້ຫ ນຄວາມຈ າເປ ນໃນການປ ບປຸງຂະໜ
າດໃຫຍັ່ ດາ້ນຕະຫ າດແຮງງານແລະແຮງງານ ໂດຍຮ ບການສະໜ ບສະໜນູ
ຈາກນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສ ງຄມົ. ໃນການຄາດຄະເນຂະໜາດຂອງເສດ 
ຖະກດິດຈິຕິ   ປະມານ 15% ຂອງ GDP ໂລກ (MAS, 2018), 
ສະແດງໃຫເ້ຫ ນຢັ່ າງຊ ດເຈນວັ່ າເຕ ກໂນໂລຊນີະວ ດຕະກ າຈະເພີັ່ ມຄວາມ
ຕອ້ງການຊ ບພະຍາກອນມະນຸດທີັ່ ມທີ  ກສະສະເພາະດາ້ນທີັ່ ຈ າເປ ນໃນ
ການນ າໃຊເ້ຕ ກນກິການຜະລດິໃໝັ່  (ຫ ກືານໃຫບ້ ລກິານ), ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເຄືັ່ ອນຍາ້ຍຂາ້ມຂະແໜງການເສດຖະກດິຍັ່ ອຍ. ຄວາມ 
ຢືດຍຸັ່ ນຂອງຕະຫ າດແຮງງານແລະການຝ ກອບົຮມົສ າລ ບຄນົທຸກອາຍຸຈະ
ມຄີວາມສ າຄ ນຫ າຍຂ ນ້.  ອງີຕາມສະພາບຂອງປະເທດ, ນະໂຍບາຍດາ້ນ
ສ ງຄມົແລະປະກ ນໄພ ເພືັ່ ອສາ້ງຫ  ກປະກ ນໃຫແ້ກັ່ ພະນ ກງານທີັ່ ຕກົງານ 
ຈະຊັ່ ວຍບ ນເທາົບ ນຫາແຮງງານທີັ່ ເກດີຈາກສະພາບການປ ບໂຕຂອງເສດ 
ຖະກດິ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ເຕ ກໂນໂລຊຍີ ງສາມາດຊັ່ ວຍຫ ຸດ ຜັ່ ອນການ
ປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນໃນບ ນດາປະເທດເສດ 
ຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຄືນ້ທ າອດິແລະຄືນ້ທສີອງໃນອາຊຽນ+3, ຊ ັ່ ງມກີານ
ປັ່ ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງປະຊາກອນຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງແຮງງານທີັ່ ມອີາຍຸສູງ. ການວາງນະໂຍບາຍສະໜ ບສະໜນູທີັ່ ເໝາະ
ສມົ, ບ ນດາປະເທດເຫ ົັ່ ານີຈ້ະສາມາດນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊ ີ ແລະ ລະບບົ
ອ ດຕະໂນມ ດເພືັ່ ອເພີັ່ ມຜນົຜະລດິໃນເສດຖະກດິ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າກ າລ ງ
ແຮງງານຂອງພວກເຂາົຈະເລີັ່ ມໜອ້ຍລງົໃນທດົສະວ ດຕ ັ່ ຫນາ້. 
ຮູບສະແດງ 6.5 ການກະຈາຍທ ນດາ້ນແຮງງານສ າລ ບແຕັ່ ລະຂະແໜງ 
ເສດຖະກດິໃນບ ນດາປະເທດທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ+3 
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ບູໄນ ດາລູຊາລ າ 
ພາຍຫ  ງ 4 ປີຂອງການເຊືັ່ ອມຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສະພາບເສດຖະກດິມີ
ທັ່ າອັ່ ຽງປ ບໂຕດຂີ ນ້, ເປ ນຜນົມາຈາກການຟືນ້ໂຕໃນຂະແໜງນ ້ າມ ນແລະອາຍ
ແກ ສ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການລງົທ ນ. ໃນລະຫວັ່ າງປີ 2013 ຫາ 
2016, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຫ ຸດລງົຍອ້ນລາຄານ ້ າມ ນຫ ຸດລງົ
ລະດ ບຕ ັ່ າສຸດໃນຮອບ 10 ປີແລະການຜະລດິນ ້ າມ ນໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກສະ 
ພາບບ ັ່ ຄັ່ ອງຕວົທາງດາ້ນເສດ ຖະກດິສູງກວັ່ າການຄາດຄະເນ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ໄຕ
ມາດ 2 ປີ 2017, ການຂະຫຍາຍຕວົດຂີ ນ້ຍອ້ນການຜະລດິນ ້ າມ ນແລະອາຍ
ແກ ສທີັ່ ສູງຂ ນ້ແລະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ. ການຟືນ້ໂຕ
ລະດ ບປານກາງທາງດາ້ນລາຄານ ້ າມ ນແລະອາຍແກ ສແລະການຂະຫຍາຍຕວົ
ດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງທີັ່ ສ າຄ ນ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນກ ັ່ ສາ້ງຂອງຕັ່ າງປະເທດ 
ຄາດວັ່ າຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ການເຕບີໂຕ GDP ໃນອ ດຕາ 0,6% ແລະ 1,6% 
ໃນ 2017 ແລະ 2018 ຕາມລ າດ ບ.  
 

ອ ດຕາເງນິເຟີຍ້  ງຕດິຄັ່ າລບົແຕັ່ ປ ບຕວົດຂີ ນ້ໃນປີ 2017. ອ ດຕາເງນິເຟີຍ້  ງມທີັ່ າ
ອັ່ ຽງສູງເຖງິ -0,2% ໃນປີ 2017, ຊ ັ່ ງປ ບໂຕດຂີ ນ້ຈາກ -0,7% ໃນປີ 2016. 
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍອ້ນຄັ່ າຂນົສົັ່ ງທາງອາກາດສູງແລະການເພີັ່ ມພາສຊີມົໃຊແ້ລະ
ພາສນີ າເຂົາ້ອາຫານ ແລະເຄືັ່ ອງດືັ່ ມບາງຊະນດິ. ສ າລ ບປີ 2018, ອ ດຕາເງນິເຟີ້
ຄາດວັ່ າປ ບຕວົດຂີ ນ້ສອຄັ່ ອງກ ບຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນຂອງປະເທດທີັ່
ແຂງແຮງຂ ນ້.  
 

ດາ້ນພາຍນອກ, ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບເກນີດຸນທາງດາ້ນການຄາ້, ແຕັ່ ຄາດວັ່ າຈະ
ສບືຕ ັ່ ຫ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກການຟືນ້ໂຕຂອງການນ າເຂົາ້ຢັ່ າງກະທ ນຫ ນພອ້ມດຽວ
ກ ບການພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງທີັ່ ສ າຄ ນແລະໂຄງການລງົທ ນກ ັ່ ສາ້ງຂອງ
ຕັ່ າງປະເທດ. ການສົັ່ ງອອກໃນໄລຍະເດອືນມ ງກອນຫາເດອືນພະຈກິ 2017 
ເພີັ່ ມຂ ນ້ 11,5%, ເມືັ່ ອທຽບກ ບ -22,4% ໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາລວມກ ບການຟືນ້
ໂຕທາງດາ້ນລາຄານ ້ າມ ນເລ ກນອ້ຍ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະດຽວກ ນ, 
ການນ າເຂົາ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ 14,4%, ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ -18% ໃນປີຜັ່ ານມາຍອ້ນ
ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂຄງການກ ັ່ ສາ້ງຂະໜາດໃຫຍັ່  2 ໂຄງການ (ໂຄງ ການຂວົ 
Temburong ແລະ ໂຄງການໂຮງກ ັ່ ນນ າ້ມ ນ Hengyi ແລະ ໂຮງງານເຄມປີີ
ໂຕ ລຽມ). ເນືັ່ ອງຈາກ ວັ່ າບ ນດາບ ນຊບີ ລກິານແລະບ ນຊລີາຍໄດຂ້ ນ້ສອງຍ ງຄງົ
ຢູັ່ ໃນສະພາບການຂາດດຸນ, ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕເິກນີດຸນຄາດວັ່ າຈະສບືຕ ັ່ ຫ ຸດ
ລງົ. ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຄາດວັ່ າຈະປ ບປຸງດຂີ ນ້ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2019 ເປ ນຕົນ້ໄປ
ເນືັ່ ອງຈາກອຸດສາຫະກ າກ ັ່ ນນ າ້້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ ໄດມ້ກີານເລີັ່ ມທ າການ
ຜະລດິແລະການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້. 
 
 

 
 
 
 
 

 

ຂະແໜງທະນາຄານຍ ງສບືຕ ັ່ ມທີັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ ດແີຕັ່ ຍ ງຄງົມບີ ນຫາທາ້ທາຍບາງ
ປະການ. ຂະແໜງການທະນາຄານຍ ງຄງົສບືຕ ັ່ ດຂີ  ນ້. ອ ດຕາສັ່ ວນເງນິກອງ
ທ ນທ ງໝດົຕ ັ່ ຊ ບສນິສັ່ ຽງແລະອ ດຕາສັ່ ວນທ ນໝນູວຽນ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນ
ສະພາບຄັ່ ອງຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າເງ ືັ່ອນໄຂຕັ່  າສຸດທີັ່ ກ ານດົ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ສະ
ຖາບ ນທະນາຄານທີັ່ ເປ ນໂຕກາງຍ ງຄງົຈ າກ ດດ ັ່ ງທີັ່ ເຫ ນຈາກການອ ດຕາ
ສັ່ ວນໜີສ້ນິແລະເງນິຝາກ(LDR) ຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າແລະສ ບຕ ັ່ ຫ ຸດລງົໃນ
ສະພາບການທີັ່ ການສະໜອງເງນິກູຢື້ມໃຫແ້ກັ່ ພາກເອກະຊນົຫ ຸດລງົ. ເພືັ່ ອ
ແກໄ້ຂບ ນຫາດ ັ່ ງກັ່ າວ, ສ ານ ກງານການເງນິບູໄນ (AMBD) ໄດຈ້  ດຕ ງ້
ປະຕບິ ດບາງກດິຈະກ າເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອຜັ່ ານການ
ເພີັ່ ມເງນິຝາກສັ່ ວນບຸກຄນົຈາກ 40% ເປ ນ 60% ແລະ ເພີັ່ ມອ ດຕາ
ສັ່ ວນໜີສ້ນິຕ ັ່ ລາຍໄດທ້ ງໝດົ (TDSR) ຈາກ 60% ເປ ນ 70% ນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2016. ສ າລ ບ ຄຸນະພາບສນິເຊືັ່ ອ, ໜິເ້ສຍທ ງໝດົ ແລະ ອ ດຕາ
ເງນິກູຢື້ມບ ັ່ ມດີອກເບຍ້ (NPLF) ໄດເ້ພີັ່ ມສູງຂ ນ້ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2015 
ແລະ ຢູັ່ ໃນລະດ ບກາງແລະຄງົທທີີັ່  5.3% ໂດຍມເີງນິກູຢື້ມບ ັ່ ມດີອກເບຍ້ 
(NPLF) ສຸດທ ິ2,4% ຕ ງ້ແຕັ່ ໄຕມາດທ ີ3 ປີ 2017.  
 

ຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນການເງນິຍ ງສູງ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການຂາດດຸນງບົປະ 
ມານຄາດວັ່ າຈະປ ບປຸງດຂີ ນ້. ໃນໄລຍະ 3 ປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ການຂາດດຸນ
ງບົປະມານໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ ສູງເຖງິ 16,6% ຂອງ GDP ໃນສກົ
ປີ 2016/2017. ໂດຍມກີານຟືນ້ໂຕຂອງລາຄານ າ້ມ ນແລະ ການຄວບຄຸມ
ການໃຊຈ້ັ່ າຍຫ ຸດລງົ, ການຂາດດຸນງບົປະມານສກົປີ 2017/ 2018 ຄາດ
ວັ່ າຈະຫ ຸດລງົ, ແຕັ່ ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບ 10,6% ຂອງ GDP. ນອກຈາກ
ນ ນ້, ການຄວມຄຸມລາຍຈັ່ າຍແມັ່ ນສ າຄ ນຫ າຍກວັ່ າການໃຊຈ້ັ່ າຍເງນິທ ນ.  
 

 

ໃນຕ ັ່ ໜາ້,ການເອືັ່ ອຍອງິປ ດໄຈທາງດາ້ນນ າ້ມ ນແລະອາຍແກ ສສູງຈະສາ້ງ
ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ເສດຖະກດິແລະຂະແໜງການເງນິ. ມ ີ2 ຄວາມສັ່ ຽງສ າຄ ນທີັ່
ຕດິພ ນກ ບຂະແໜງນ ້ າມ ນແລະອາຍແກ ສ: ສິັ່ ງກດີຂວາງທາງດາ້ນການ
ຜະລດິທີັ່ ບ ັ່ ຄາດຄດິເນືັ່ ອງຈາກບ ນດາບ ນ ້ າມ ນທີັ່ ມອີາຍຸດນົແລະລາຄານ າ້
ມ ນແລະອາຍແກ ສໃນທົັ່ ວໂລກທີັ່ ບ ັ່ ເອືອ້ອ ານວຍໃນໄລຍະກາງ. ການເຕບີ
ໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງບູໄນແລະຂະແໜງການເງນິແມັ່ ນຂ ນ້ກ ບ
ການຜະລດິນ ້ າມ ນແລະອາຍແກ ສແລະລາຄາພະລ ງງານໂລກ. ໃນຂະນະທີັ່
ລ ດຖະບານມບີດົບາດສ າຄ ນໃນການພ ດທະນາເສດຖະກດິຈາກການບ ລ ິ
ໂພກແລະການລງົທ ນພາກລ ດກວມຫ າຍກວັ່ າ 30% ຂອງ GDP. ການ
ຫ ຸດລງົຂອງລາຍໄດຈ້າກນ ້ າມ ນແລະອາຍແກ ສອາດຈະຈ າກ ດຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງລ ດຖະບານໃນສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ 
ຖະກດິ. 
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ບູໄນ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ພາຍຫ  ງ 4ປີ ທີັ່ ມກີານຫ ຸດລງົ, ເສດຖະກດິສະແດງໃຫເ້ຫ ນສ ນຍາການ
ເຕບີໂຕ ດຂີ ນ້ໃນປີ 2017 ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2018 
 
 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 

 

ອ ດຕາເງນິເຟີຍ້  ງຕດິລບົ ແຕັ່ ມກີານປ ບປຸງຈນົຮອດທາ້ຍປີ 2017, ຂ ບ
ເຄືັ່ ອນໂດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາອາຫານ ແລະ ການຂນົສົັ່ ງ.  

   
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
 

ທະນາຄານຍ ງຮ ກສາລະດ ບການປອ້ງກ ນໂດຍມອີ ດຕາສັ່ ວນເງນິທ ນ
ພຽງພ , ໃນຂະນະທີັ່ ໜີເ້ສຍມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົ. 
 

 
 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 

 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
 
 
ການປ ບປຸງການເຕບີໂຕຕ ງ້ແຕັ່ ໄຕມາດ 2 ປີ 2017 ຜນົຈາກການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຂອງການຜະລດິນ າ້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ ແລະ ການລງົທ ນພາກ
ເອກະຊນົ.  

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
 

ການເກນີດຸນການຄາ້ຍ ງສ ບຕ ັ່ ຫ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກການນ າເຂົາ້ຟືນ້ໂຕໄວ
ກັ່ ອນທີັ່ ຄາດການ. 
 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
 
 

ເຖງິຈະມກີານປ ບປຸງ, ງບົປະມານລ ດຍ ງສ ບຕ ັ່ ຂາດດຸນໃນສກົປີ 2017/ 
2018. 
 

 
ໝາຍເຫດ: * ອງີຕາມງບົປະມານລ ດ. ປີງບົປະມານ: ເມສາ-ມນີາ 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການເງນິບູໄນ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
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ບູໄນ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 1)

 

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  
GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  -2.5 -0.4 -2.5 0.6 

ອ ດຕາເງນິເຟີ ້(ສະເລັ່ ຍ) -0.2 -0.4 -0.7 -0.2 

ຂະແໜງການພາຍນອກ  (ລາ້ນUSD)  

ດຸນການຄາ້ 
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ
      % ຂອງ GDP  

ທ ນສ າຮອງຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ 
          ໃນເດອືນທີັ່ ມກີານນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 

 

ມູນຄັ່ າການສົັ່ ງອອກ 

          ນ າ້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ 

ນ າ້ມ ນດບິ 
LNG 

    ອືັ່ ນໆ 
ການສົັ່ ງອອກ  

ມູນຄັ່ າການນ າເຂົາ້ 

ປະລມິານການນ າເຂົາ້ 

ອ ດຕາການຄາ້ 

7,433 2,893 2,380 2,303 

5,244 2,141 1,338 1,226 

30.7 16.6 11.7 10.1 

3,648 3,367 3,489 3,339 

7.5 8.3 9.8 7.4 

 (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

-7.3 -40.2 -17.6 12.4 

-11.1 -39.9 -26.5 13.9 

-13.3 -46.6 -19.6 21.2 

-9.2 -34.4 -31.2 8.1 

98.4 -44.3 102.2 4.2 

-3.8 -3.0 13.2 -1.6 

-0.5 -10.0 -17.4 26.3 

0.1 -4.7 -16.0 24.4 

-3.0 -34.7 -25.9 11.6 

ຂະແໜງງບົປະມານ1)
  (%ຂອງ GDP)  

ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືຫ າ້ 34.4 21.7 22.6 23.4 

ລາຍຮ ບຈາກນ າ້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ 29.9 16.2 16.3 16.7 

ລາຍຮ ບຈາກຂະແໜງທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນນ   າ້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ 4.5 5.6 6.5 6.7 

ລາຍຈັ່ າຍ 35.4 37.1 39.4 34.0 

ລາຍຈັ່ າຍປົກກະຕ ິ 26.6 29.2 31.3 28.0 

ລາຍຈັ່ າຍເງນິທ ນ 8.8 8.0 8.1 6.0 

ດຸນງບົປະມານ -1.0 -15.4 -16.6 -10.6 

ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 32.9 28.5 -21.3 -2.7 

ພາກເອກະຊນົ 1.1 4.9 -8.4 -3.3 

ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ 3.2 -1.8 1.5 -1.8 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ໂດລາບູໄນຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 1.27 1.37 1.38 1.38 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ໂດລາບູໄນຕ ັ່  USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 1.33 1.42 1.45 1.34 

GDP (ລາ້ນ USD) 17,098 12,930 11,400 12,115 

GDP (ລາ້ນໂດລາບູໄນ) 21,664 17,778 15,748 16,729    
 
ໝາຍເຫດ:  

1)  ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO, ຍກົເວ ນ້ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ   
2)  ສກົປີງບົປະມານ ເມສາ/ມນີາ  

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການລ ດ, ການຄາດຄະເນຂອງ CEIC ແລະ AMRO 
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ກ າປູເຈຍ 
ເສດຖະກດິກ າປູເຈຍຄາດວັ່ າຈະຮ ກສາອ ດຕາການເຕບີໂຕທີັ່ ໝ ນ້ຄງົ. 
GDP ຂອງກ າປູເຈຍຄາດວັ່ າຈະເຕບີໂຕ 6,9% ໃນປີ 2017. ການ
ບ ລກິານທີັ່ ຕດິພ ນກ ບການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດເ້ຕບີໂຕຢັ່ າງວັ່ ອງໄວທັ່ າມກາງການ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຈ ານວນນ ກທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາ້ມາໃນປະເທດ. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການ
ເຕບີໂຕຈະຕ ັ່ າກວັ່ າປີຜັ່ ານມາເລ ກນອ້ຍ, ຂະແໜງການກ ັ່ ສາ້ງແລະອະສ ງ 
ຫາລມິະຊ ບຍ ງສບືຕ ັ່ ເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງ. ຂະແໜງຕ ດຫຍບິໄດຮ້ ກສາ
ການຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າໃໝັ່
ເຊ ັ່ ນ: ການຜະລດິກະເປົັ່ າສ າພາລະ ແລະ ອະໄຫ ເຄືັ່ ອງອເີລ ກໂຕຣນກິຍ ງ
ສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ. ຄາດຄະເນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຈະຍ ງ
ຄງົທີັ່ ຢູັ່  6,8% ໃນປີ 2018 ໂດຍໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກການ
ລງົທ ນພາກລ ດທີັ່ ສູງຂ ນ້, ກດິຈະກ າທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ແລະອຸດ
ສາຫະກ າໃໝັ່ ທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຂະແໜງການຜະລດິເຄືັ່ ອງນຸັ່ ງຫົັ່ ມ. 
 
ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຍ ງຄງົທຢູີັ່ ທັ່ າມກາງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາພະລ ງງານ. 
ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປແມັ່ ນ 3% ໃນປີ 2017, ເຖງິວັ່ າຈະມຄີວາມກດົດ ນ
ຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາພະລ ງງານໃນຂະນະທີັ່ ລາຄາອາຫານມກີານ  
ເໜ ງຕງີໃນລະດ ບປານກາງນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ໄຕມາດ 2 ປີ 2017 ຕ ັ່ ດວຍ້ການ
ຟືນ້ໂຕດາ້ນການຜະລດິອາຫານ. ອ ດຕາເງນິເຟີຄ້າດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກ
ນອ້ຍໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ໂດຍມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄານ ້ າມ ນໃນ
ລະດ ບກາງ. ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນມຄີວາມໝ ນ້ຄງົໃນໄລຍະ 2 ປີຜັ່ ານມາ. 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງນິ KHR / USD ເດອືນຕ ັ່ ເດອືນບ ັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງ
ຫ າຍ, ປັ່ ຽນແປງພາຍໃນລະດ ບຕ ັ່ າ +/- 1% ໃນໄລຍະປີ 2016 ແລະ 
2017. 
 
ສະຖານະພາຍນອກໂດຍລວມຍ ງຄງົມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງໂດຍການປ ບປຸງ
ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕແິລະການໄຫ ເຂົາ້ຂອງການລງົທ ນ
ຕັ່ າງປະເທດຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ການຂາດດຸນການຄາ້ແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະມກີານ
ປ ບປຸງດຂີ ນ້ເລ ກນອ້ຍໃນປີ 2017, ໃນຂະນະທີັ່ ຍອດເກນີໃນບ ນຊີ
ບ ລກິານມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງກດິຈະກ າການທັ່ ອງ 
ທັ່ ຽວຢັ່ າງແຂງແຮງ. ປ ດໄຈດ ັ່ ງກັ່ າວສົັ່ ງຜນົໃຫອ້ ດຕາການຂາດດຸນບ ນຊີ
ຊ າລະປົກກະຕສິບືຕ ັ່ ຫ ຸດລງົເປ ນ 6,9% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ຫ ຸດ
ລງົຈາກ 8,9% ໃນປີ 2016. ດຸນບ ນຊເີງນິທ ນແລະບ ນຊກີານເງນິຍ ງຄງົ
ຢູັ່ ໃນລະດ ບດໂີດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ໂດຍ

ສະເພາະໃນ ຂະແໜງການເງນິ, ກ ັ່ ສາ້ງ ແລະ ອະສ ງຫາລມິະຊ ບ. ໃນຕ ັ່ ໜາ້, 
ບ ນຊເີງນິທ ນແລະບ ນຊກີານເງນິເກນີດຸນອາດຈະຫ ຸດລງົຍອ້ນການຊະລ ັ່ ຕວົ
ຂອງການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດແລະອ ດຕາການກູຢື້ມເງນິພາຍນອກ (ສຸດທ)ິ
ລະຫວັ່ າງທະນາຄານທຸລະກດິຕ ັ່ າ. 
 

ການຂະຫຍາຍຕວົສນິເຊືັ່ ອຫ ຸດລງົໃນປີ 2017, ໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕວົຍ ງຄງົໝ ນ້ຄງົ, ການຂະຫຍາຍຕວົສນິເຊືັ່ ອຫ ຸດລງົເປ ນ 18,5% ໃນ
ປີ 2017, ຕັ່  າກວັ່ າ 22,5% ໃນປີ 2016. ການໃຊນ້ະໂຍບາຍກ ານດົເພດານ
ອ ດຕາດອກເບຍ້ໃນປີ 2017, ໄດຫ້ ຸດການຂະຫຍາຍຕວົສນິເຊືັ່ ອຂອງສະຖາ
ບ ນການເງນິຈລຸະພາກສ າລ ບຜູກູ້ຢື້ມຂະໜາດນອ້ຍ, ເພີັ່ ມຂະໜາດເງນິກູຢື້ມ
ໂດຍສະເລັ່ ຍ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບຄງົທີັ່ ໃນຊຸມປີຕ ັ່

ໜາ້ໂດຍມກີານນ າໃຊມ້າດຕະການນະໂຍບາຍຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ໂດຍລວມ, ຕວົຊີວ້  ດ
ດາ້ນທະນາຄານຍ ງຄງົດ,ີ ລວມທ ງອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍຊ ັ່ ງຮ ກສາລະດ ບຄງົທີັ່ ນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ໄລຍະເລີັ່ ມຕົນ້ຂອງທາ້ຍປີ 2017.  
 

ດຸັ່ ນດັ່ ຽງງບົປະມານໂດຍລວມໄດຮ້ ບການປ ບປຸງດຂີ ນ້ ໂດຍມເີກ ບລາຍຮ ບທີັ່

ເຂ ມ້ແຂງຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ລາຍຮ ບຈາກການເກ ບພາສອີາກອນເພີັ່ ມຂ ນ້ 17,4% 
ໃນປີ 2017, ຫ  ື ສູງກວັ່ າເປົາ້ໝາຍທີັ່ ຕ ງ້ໄວ ້ 6%. ລາຍຈັ່ າຍປົກກະຕເິພີັ່ ມຂ ນ້ 
10,7%, ການຂາດດຸນງບົປະມານໂດຍລວມ (ບ ັ່ ລວມການຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້) 
ແມັ່ ນ 0,7% ຂອງ GDP, ຕັ່  າກວັ່ າຕວົເລກງບົປະມານໃນເບືອ້ງຕົນ້. ໃນ
ຂະນະທີັ່ ລາຍຮ ບຈາກການເກ ບພາສອີາກອນຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ຕືັ່ ມ, ການຂາດ
ດຸນງບົປະມານຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2018 ເນືັ່ ອງຈາກລ ດຖະບານໄດວ້າງແຜນ
ເພີັ່ ມການໃຊຈ້ັ່ າຍເງນິຈ ານວນຫ າຍເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການເຕບີໂຕ.  
 
ເພືັ່ ອຮ ກສາລະດ ບການເຕບີໂຕສູງໃນໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ, ປະເທດກ າປູ
ເຈຍຈ າເປ ນຕອ້ງຮ ກສາຄວາມສາມາດດາ້ນການແຂັ່ ງຂ ນພາຍນອກແລະ
ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ. ການປ ບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງແລະຊ ບພະຍາກອນມະນຸດແມັ່ ນມີ
ຄວາມສ າຄ ນເພືັ່ ອປ ບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂ ນ, ປະສດິທພິາບໃນການ
ຜະລດິແລະການສາ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນເສດຖະກດິ. ກ ລະນນີີ,້ ການຈ ດສ ນ
ງບົປະມານຄນືເພືັ່ ອແກໄ້ຂບ ນຫາດ ັ່ ງກັ່ າວໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົຫ າຍຂ ນ້ແມັ່ ນມີ
ຄວາມສ າຄ ນ. 
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ກ າປູເຈຍ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຖກືຄ ດເລອືກ 
ການເຕບີໂຕຂອງຂະແໜງຕ ດຫຍບິແມັ່ ນຫ ຸດລງົ, ບາງສັ່ ວນແມັ່ ນຖກື
ປັ່ ຽນແທນໂດຍການເຕບີໂຕທີັ່ ວັ່ ອງໄວຂອງອຸດສາຫະກ າເກດີໃໝັ່ . 
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ໝາຍເຫດ:  ຕ ດຫຍບິ ແລະ ກ ັ່ ສາ້ງແມັ່ ນຈ ດຢູັ່ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ    
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NIS 

 
 
 
 
 
 

ເຖງິວັ່ າຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນລາຄາພະລ ງງານຈະເພີັ່ ມຂ ນ້, ແຕັ່ ອ ດຕາ
ເງນິ ເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຍ ງຄງົທໃີນປີ 2017, ເນືັ່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ການຜະລດິກະສກິ າ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBC 
 

 

ການເຕບີໂຕຂອງການສົັ່ ງອອກສ ບຕ ັ່ ຫ ຸດລງົ ໂດຍການຊະລ ັ່ ໂຕຂອງ
ການສົັ່ ງອອກເຄືັ່ ອງຕ ດຫຍບິ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBC 
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນຈາກທະນາຄານທຸລະກດິໃຫ ້
ແກັ່ ພາກ ທຸລະກດິອັ່ ອນຕວົລງົໂດຍມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍໃນໄຕ
ມາດ 4 ປີ 2017, ໂດຍສະເພາະສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ບ ລສິ ດເອກະຊນົ. 
 

 
 
 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBC, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  

ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດຍ ງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນ
ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ກດິຈະກ າທີັ່ ຕດິພ ນອະສ ງຫາລມິາຊ ບໃນຂະນະ
ທີັ່ ຂະແໜງ ການຜະລດິ ມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBC 
ສະຖາທາງດາ້ນງບົປະມານຍ ງສ ບຕ ັ່ ແຂງແຮງຂ ນ້ໃນປີ 2017, ແຕັ່ ມທີັ່ າ 
ອັ່ ຽງຈະມກີານຂາດດຸນຫ າຍຂ ນ້ໃນປີ 2018 ເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້
ທາງ ດາ້ນຄັ່ າແຮງງານ ແລະ ລາຍຈັ່ າຍເງນິທ ນ. 
 

 
 
 
              ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: MEF 
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ກ າປູເຈຍ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 

2014 2015 2016 
2017 

  ຄາດຄະເນ 

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  
ການບ ລໂິພກ (%ຂອງ GDP) 
ການລງົທ ນ (%ຂອງ GDP) 
GDP  
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້(ສະເລັ່ ຍ) 
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້(ໄລຍະທາ້ຍ) 
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ຂະແໜງການພາຍນອກ (ລາ້ນUSD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ດຸນການຄາ້ 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ
        %ຂອງ GDP  

ດຸນບ ນຊໂີດຍລວມ 

ທ ນສ າຮອງຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ1/
 

             ໃນເດອືນທີັ່ ມກີານນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 
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6.0 

ຂະແໜງງບົປະມານ(ພາກລ ດໂດຍລວມ) (%ຂອງ GDP) 
ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືຫ າ້ 

         ລາຍຮ ບ 

ລາຍຮ ບອາກອນ 

 ລາຍຈັ່ າຍ 
ລາຍຈັ່ າຍ 
ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຫ  ກຊ ບທາງດາ້ນການເງນິ (ສຸດທ)ິ 

ດຸນງບົປະມານໂດຍລວມ, ບ ັ່ ລວມເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືຫ າ້ 
ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ນິ(ສຸດທ)ິ 
ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ນິ(ພືນ້ຖານ) 
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17.8 

15.4 

20.4 

13.0 

7.4 

-2.6 

-1.9 

-1.6 

18.4 

17.7 

15.0 

20.3 

13.4 

6.9 

-2.6 

-1.9 

-1.5 

19.2 

18.6 

16.0 

19.3 

13.5 

5.8 

-0.7 

-0.1 

0.2 

ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 
ພາກເອກະຊນົ 

ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ 
ເງນິສ າຮອງ 

 

28.5 

31.3 

29.9 

24.6 

24.3 

27.1 

14.7 

21.7 

21.9 

22.5 

17.9 

25.0 

19.4 

18.5 

18.7 

26.3 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືລ້ຽວ) 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືU້SD) 

GDP ຕ ັ່ ຫວົຄນົ (USD) 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ລຽວຕ ັ່USD, ສະເລັ່ ຍ) 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ລຽວຕ ັ່USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 

 

67,437 

16,701 

1,095 

4,038 

4,075 

73,423 

18,078 

1,159 

4,060 

4,050 

81,242 

20,035 

1,266 

4,055 

4,037 

89,453 

22,114 

1,376 

4,045 

4,037 

ໝາຍເຫດ:  
1)  ການລງົທ ນລວມທ ງການປັ່ ຽນແປງຂອງລາຍການຊ ບສນິ.  
2) ຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົຍກົເວ ນ້ ເງນິຝາກສະກຸນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ບ ັ່ ຖກືຈ າກ ດທີັ່ ຮ ກສາເປ ນເງນິສ າຮອງທີັ່  

NBC; ລວມທ ງ RMB ໃນຄ ງ SDR ວ ນທ ີ1 ຕຸລາ, 2017;  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການແຫັ່ ງຊາດ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO; ຕວົເລກປີ 2017 ອງີໃສັ່ ການປະເມນີຄັ່ າ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO. 
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ສປ ຈນີ 
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຈນີແມັ່ ນມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງໃນປີ 2017. ໃນດາ້ນການ
ສະໜອງ, ກດິຈະກ າການບ ລກິານຂະຫຍາຍຕວົເພີັ່ ມຂ ນ້, ສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນ
ຈາກຕວົຊີວ້  ດ PMI ທີັ່ ສູງຂ ນ້. ກດິຈະກ າການຜະລດິຍ ງສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ, 
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີັ່ ຕດິພ ນກ ບໄອທ,ີ ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຂະແໜງການ
ດ ັ່ ງກັ່ າວຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດ ບປານກາງໃນໄລຍະຜັ່ ານມານີ.້ ໃນດາ້ນ
ຄວາມຕອ້ງການ, ການເຕບີໂຕແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກການບ ລໂິພກທີັ່
ສະໝ ັ່ າສະເໝແີລະການລງົທ ນເພີັ່ ມໃນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ. 
 

ການເຕບີໂຕໃນປີ 2018 ຄາດວັ່ າຈະຫ ຸດລງົເລ ກນອ້ຍທຽບກ ບປີ 2017. ບູລມິາ
ສດິທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໄດປ້ັ່ ຽນຈາກການເຕບີໂຕທີັ່ ມຄີວາມໄວສູງໄປສູັ່ ການ
ເຕບີໂຕທີັ່ ມຄຸີນະພາບສູງ. ເຖງິນະໂຍບາຍດ ັ່ ງກັ່ າວຈະຊະລ ັ່ ການຂະຫຍາຍ ຕວົ 
ໂດຍການປະກອບສັ່ ວນຈາກການລງົທ ນຫ ຸດລງົ, ມ ນເປ ນການດ ດປ ບທີັ່ ໄດຮ້ ບ
ການຍອມຮ ບຊ ັ່ ງອາດນ າໄປສູັ່ ການເຕບີໂຕທີັ່ ຍນືຍງົຂ ນ້. ສ າລ ບການເຕບີໂຕໃນ
ປີ 2018, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີັ່ ກ ານດົເປົາ້ໝາຍການຂະຫຍາຍຕວົປະມານ 6,5%. ຄາດ
ຄະເນວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່ ປະມານ 6,6%, ແລະ ມທີັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ ຈະສບືຕ ັ່ ຂະ ຫຍາຍຕວົ 
ໂດຍໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກການຂະຫຍາຍການບ ລໂິພກແລະບ ລກິານ
ຂອງພາກເອກະຊນົ (ລວມທ ງເສດຖະກດິອນິເຕເີນ ດ). ຄວາມສັ່ ຽງລວມມີ
ການຊະລ ັ່ ການລງົທ ນແລະການຫ ຸດລງົຂອງການສົັ່ ງອອກສຸດທ,ິ ຜນົກະທບົ
ຂອງການດຸັ່ ນດັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິແລະມາດຕະການປ້ອງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງ
ດາ້ນການເງນິໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ. 
 

ຄວາມກດົດ ນຈາກການໄຫ ອອກຂອງທ ນແມັ່ ນໄດຫ້ ຸດລງົຫ າຍໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນຍອ້ນການປ ບປຸງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກແລະມາດຕະການການຄຸມ້
ຄອງຕາ້ນການໄຫ ວຽນຂອງເງນິທ ນຂາ້ມແດນຜັ່ ານນະໂຍບາຍປອ້ງກ ນຄວາມ
ສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິ. ບ ນຊເີງນິທ ນແລະບ ນຊກີານເງນິແມັ່ ນເກນີດຸນ 148,5 
ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ 2017 ທຽບກ ບການຂາດດຸນມູນຄັ່ າ 416,4 
ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນປີ 2016. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ນ ກລງົທ ນ
ຕັ່ າງປະເທດໄດເ້ພີັ່ ມການລງົທ ນໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບແລະຕະຫ າດທ ນຂອງຈນີ
ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນພະຈກິປີ 2017. ຜນົໄດຮ້ ບແມັ່ ນຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະ 
ເທດເພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນ 3,13 ພ ນຕື ້ ໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນທາ້ຍເດອືນກຸມ 
ພາ 2018 ແລະ ຄັ່ າເງນິຢວນ (RMB) ເພີັ່ ມຂ ນ້ທຽບກ ບເງນິສະກຸນຕັ່ າງໆໃນ
ທາ້ຍເດອືນທ ນວາ 2017 ຮອດຕົນ້ເດອືນກຸມພາ 2018. 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີ ້CPI ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນເດອືນກຸມພາໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີ ້PPI ຍ ງ
ຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບປານກາງ. ອ ດຕາເງນິເຟີ ້CPI ເພີັ່ ມຂ ນ້ 2,9% ໃນເດອືນກຸມພາ
ເມືັ່ ອທຽບກ ບ 1,5% ໃນເດອືນມ ງກອນແລະ 1,6% ໃນປີ 2017, ຊ ັ່ ງ
ສະທອ້ນເຖງິລາຄາອາຫານທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກການສະຫ ອງປີໃໝັ່ ຈນີແລະ
ຜນົກະທບົຂອງຖານທີັ່ ຕັ່  າ. ຫ  ງຈາກທີັ່ ສູງເຖງິ 7,8% ໃນເດອືນກຸມພາ 2017, 
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້ PPI ຫ ຸດລງົເຖງິ 3,7% ໃນທາ້ຍເດອືນກຸມພາ 2018 ແລະ 
ຄາດວັ່ າຈະມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົໃນປີ 2018, ຊ ັ່ ງສັ່ ວນໜ ັ່ ງແມັ່ ນຍອ້ນຜນົກະທບົ
ຂອງຖານທີັ່ ສູງ. 
 

ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສ ນ້ຂອງການເຕບີໂຕແລະຄວາມໝ ນ້ຄງົດາ້ນເສດຖະກດິ
ມະຫາພາກໄດຫ້ ຸດລງົ. ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນເສດຖະກດິຕກົຕ ັ່ າແມັ່ ນໄດຖ້ກືປະເມນີ
ວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າຕາ້ນກ ບລະດ ບການບ ລໂິພກຢັ່ າງໝ ນ້ຄງົ, ການຂະຫຍາຍ 
ຕວົຂອງຕວົເມອືງແລະຄວາມພະຍາຍາມຢັ່ າງສູງໃນການຫ ຸດຜັ່ ອນຄວາມສັ່ ຽງ 

 

 
ທາງດາ້ນການເງນິໂດຍການເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສມົດຸນທາງດາ້ນການ
ເງນິແລະລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍປອ້ງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການ
ເງນິ.ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ຈະເກດີຂ ນ້ໃນຕະຫ າດການເງນິແລະຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ
ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົແລະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໜີສ້ນິຂອງພາກລ ດແລະ
ພາກເອກະຊນົໄດມ້ຈີ  ງຫວະຊາ້ລງົ. ການຫ ຸດ ຜັ່ ອນກ າລ ງການຜະລດິເກນີ
ຄວາມຕອ້ງການໄດດ້ າເນນີໄປຕາມແຜນແລະເປົາ້ໝາຍ.ຄວາມສັ່ ຽງຈາກ
ພາຍນອກມຄີວາມສະຫງບົແຕັ່ ຄວາມກດົດ ນດາ້ນການຄາ້ຍ ງຕອ້ງໄດສ້ ບຕ ັ່

ຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິ.  
 

ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດ ບກາງ, ຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນການ
ຄາ້ຍ ງ ສ ບຕ ັ່ ເປ ນທີັ່ ສນົໃຈ. ແຕັ່ ຄວາມສັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີສ້າມາດເພີັ່ ມຂ ນ້ຖາ້ຫາກ
ວັ່ າມາດຕະຖານການເງນິຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາຢູັ່ ໃນຈ ງຫວະທີັ່ ໄວ
ກວັ່ າທີັ່ ຄາດຄະເນ, ຫ  ື ການເຕບີໂຕຂອງຈນີຫ ຸດລງົ. ຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນ
ພູມສາດແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ຢູັ່ ປາຍຫາງ, ຊ ັ່ ງອາດຈະຍ ງຄງົຢູັ່ . ສະຫະລ ດອາ
ເມ ລກິາມກີານຂາດດຸນການຄາ້ກ ບຈນີສູງຂ ນ້ໃນປີ 2017 ທຽບໃສັ່ ປີ 
2016. ສະນ ນ້, ຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນການຄາ້ອາດເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມສັ່ ຽງ
ຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກຂອງຈນີ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຜນົກະທບົຕ ັ່ ເສດຖະກດິ
ໂດຍລວມແມັ່ ນຖກືຈ າກ ດ. 
 

ໃນໄລຍະກາງ, ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການເຕບີໂຕອາດຈະເພີັ່ ມຂ ນ້, ຈ າເປ ນຕອ້ງ
ເລ ັ່ ງການປະຕຮູິບໂຄງສາ້ງ, ເຮ ດໃຫເ້ພີັ່ ມຄວາມອັ່ ອນໄຫວງັ່າຍຂອງບ ລ ິ
ສ ດ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມອັ່ ອນໄຫວງັ່າຍຂອງບ ລສິ ດຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບ
ສູງໃນບາງຂະແໜງການເຊ ັ່ ນຂະແໜງບ ັ່ ແຮັ່ , ເຫ  ກແລະອະສ ງຫາລ ິມະຊ ບ
, ເຖງິວັ່ າຈະໄດຮ້ ບຜນົກ າໄລສູງຂ ນ້ໃນຂະແໜງບ ັ່ ແຮັ່ ແລະອຸດສາ ຫະກ າ
ເຫ  ກເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາສນິຄາ້ດ ັ່ ງກັ່ າວ. ບ ນຫາສນິຄາ້ເຫ ົັ່ າ
ນີແ້ມັ່ ນບ ັ່ ມທີັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ ຈະນ າໄປສູັ່ ວກິດິການດາ້ນລະບບົໃນໄລຍະສ ນ້. ເຖງິ
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຖາ້ບ ນຫາໃນຂະແໜງການເຫ ົັ່ ານີບ້ ັ່ ໄດຮ້ ບການແກໄ້ຂ, 
ຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນໜີສ້ນິອາດຮາ້ຍແຮງຂ ນ້ໃນບາງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ
ຊ ັ່ ງອາດຈະເຮ ດໃຫນ້ ກລງົທ ນຂາດຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ໃນເສດຖະກດິ ແລະ
ຂະແໜງການເງນິແລະເຮ ດໃຫກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິຫ ຸດລງົ. 
 
ເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມທາງດາ້ນການຄາ້ແລະການເຊືັ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນການເງນິ
ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ, ການກະຈັ່ າຍຜນົກະທບົຈາກຈນີໄປຫາບ ນດາປະເທດໃນພາກ
ພືນ້ຂອນຂາ້ງສູງ. ການຫ ນປັ່ ຽນດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຈນີໄປສູັ່ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການບ ລໂິພກໄດເ້ພີັ່ ມຄວາມຕອ້ງການສນິຄາ້ບ ລ ິ
ໂພກແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດ. ຄາດວັ່ າຍຸດທະສາດໜ ັ່ ງແລວທາງ
ໜ ັ່ ງເສ ນ້ທາງຈະເພີັ່ ມການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີໃນບ ນດາປະເທດ
ອາຊຽນ. ຊ ັ່ ງຈະປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການພ ດ ທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ
ທີັ່ ຈ າເປ ນສ າລ ບບ ນດາປະເທດອາຊຽນ. ການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະ ເທດຂອງ
ຈນີແມັ່ ນໄດມ້ບີດົບາດເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນການຄາ້ແລະການສາ້ງຖານການລງົ ທ ນ
ໃນພາກພືນ້. ນອກຈາກນ ນ້, ຊັ່ ອງທາງດາ້ນການເງນິແມັ່ ນຈະມຜີນົກະທບົ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຕ ັ່ ຕະຫ າດການເງນິໃນພາກພືນ້ພອ້ມກ ບເປີດກວາ້ງຕະຫ າດການ
ເງນິຂອງຈນີແລະສົັ່ ງເສມີການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈນີ. 
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ຈນີ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ກດິຈະກ າບ ລກິານມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງຂ ນ້, ເຫ ນໄດຈ້າກການຂ ມູ້ນ 
PMI ທີັ່ ສູງຂ ນ້. ກດິຈະກ າການຜະລດິຍ ງສ ບຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົແຕັ່ ຍ ງຫ ຸດ
ລງົລະດ ບໜ ັ່ ງ ໃນໄລຍະຜັ່ ານມາ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBS, Markit 
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ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການ, ການເຕບີໂຕແມັ່ ນໄດຮ້ ບການຂ ບເຄືັ່ ອນ
ໂດຍການ ບ ລໂິພກທີັ່ ຄງົທ,ີ ໃນຂະນະທີັ່ , ການລງົທ ນຂະຫຍາຍ 
ຕວົຊາ້. 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBS, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  

 
 

ໃນຂະນະທີັ່ ການສົັ່ ງອອກສ ບຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນສະຖານະການການ
ຄາ້ໂລກມກີານຟືນ້ໂຕ, ການນ າເຂົາ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ຄຽງຄູັ່ ກ ບການເຕບີໂຕ
ຂອງການ ບ ລໂິພກພາຍໃນ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ໜັ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງພາສທີົັ່ ວໄປ

 

ການເກນີດຸນທາງດາ້ນການຄາ້ຂອງຈນີຕ ັ່ ສະຫະລ ດອາເມລກິາ ສູງຂ ນ້ໃນປີ 
2017. 
 

USD bn 
U.S.'s Goods Trade Deficit with China 

  

100   
          

50           

0           

-50           

-100           

-150           

-200           

-250           

-300           

-350           

-400           
-450 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 1997 

Crude Materials, Inedible, Except Fuels Miscellaneous Manufactured Articles 

Manufactured Goods    Others     

Machinery and Transport Equipment  Total De cit (China’s Data)  
      Total De cit (U.S.’s Data)    

ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖິຕສິະຫະລ ດອາເມລກິາ, ໜັ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງພາສທີົັ່ ວໄປ ສປ ຈນີ
 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໜີສ້ນິພາກລ ດເພີັ່ ມຂ ນ້ທຽບກ ບໜີສ້ນິ
ຂອງພາກທຸລະກດິ ແລະ ຄວົເຮອືນ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: NBS, PBC, CMOF, AMRO 

ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາຊ ບສນິໃນຕວົເມອືງຂ ນ້ໜ ັ່ ງ ແລະ ຂ ນ້ສອງໄດຫ້ ຸດລງົ
ເນືັ່ ອງຈາກການນ າໃຊມ້າດຕະການຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ.ີ 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Wind 
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ຈນີ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  7.3 6.9 6.7 6.9 
ການບ ລໂິພກ 6.7 7.8 8.3 7.5 
ທ ນສ າຮອງທ ງໝດົ 7.1 6.0 6.0 4.7 
PMI (ຂະແໜງການຜະລດິ, ໄລຍະທາ້ຍ) 50.1 49.7 51.4 51.6 
PMI (ຂະແໜງທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນການຜະລດິ, ໄລຍະທາ້ຍ) 54.1 54.4 54.5 55.0 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕ ັ່ ປີ) 2.0 1.4 2.0 1.6 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊພ້ືນ້ຖານ(ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕ ັ່ ປີ) 1.6 1.5 1.6 2.2 
ດ ດຊະນລີາຄາຜູຜ້ະລດິ (ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕ ັ່ ປີ) -1.9 -5.2 -1.4 6.3 
ແຮງງານທີັ່ ຖກືຈາ້ງງານໃໝັ່ :ໃນຕວົເມອືງ (ລາ້ນຄນົ) 13.2 13.1 13.1 13.5 
ອ ດຕາຫວັ່ າງງານສະເລັ່ ຍ: ໃນຕວົເມອືງ, %) 4.1 4.0 4.0 3.9 
ຄັ່ າແຮງງານສະເລັ່ ຍ (RMB) 56,360 62,029 67,569 … 

ການເຕບີໂຕຄັ່ າແຮງງານສະເລັ່ ຍ 9.5 10.1 8.9 … 
ຂະແໜງການພາຍນອກ (ຕື ້USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ການສົັ່ ງອອກ (% ປີຕ ັ່ ປີ, USD) 6.0 -2.9 -7.7 7.9 
ການນ າເຂົາ້ (%ປີຕ ັ່ ປີ, USD) 0.5 -14.3 -5.5 15.9 
ດຸນການຄາ້ 383.1 593.9 509.7 422.5 

ດຸນການຄາ້ (% ຂອງ GDP) 3.7 5.4 4.6 3.4 
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 236.0 304.2 202.2 164.9 

ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ(ິ% ຂອງ GDP) 2.3 2.7 1.8 1.3 
ດຸນການເງນິ ແລະ ເງນິທ ນ (ບ ັ່ ລວມເງນິສ າຮອງ) -51.4 -434.1 416.4 148.4 

ດຸນການເງນິ ແລະ ເງນິທ ນ (% ຂອງ GDP) -0.5 -3.9 -3.7 1.2 

ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ 119.6 126.3 126.0 131.0 
ການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ 102.9 118.0 170.1 120.6 
ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ (ທ ງໝດົ) 1,779.9 1,383.0 1,415.8 1,710.6 
ຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ 3,843.0 3,330.4 3,010.5 3,139.9 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ຢວນ/USD, ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 6.16 6.28 6.64 6.75 
ຂະແໜງງບົປະມານ (%ຂອງ GDP, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ລາຍຮ ບ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 8.6 8.4 4.5 7.4 

ລາຍຈັ່ າຍ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 8.2 15.8 6.4 7.7 
ລາຍຮ ບ 21.8 22.1 21.5 20.9 
ລາຍຈັ່ າຍ 23.6 25.5 25.2 24.6 
ດຸນບ ນຊໂີດຍລວມ -2.1 -2.4 -2.9 -2.9 

ໜີສ້ນິລ ດຖະບານກາງ 14.9 15.5 16.1 16.3 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ          (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

M2 (% ປີຕ ັ່ ປີ) 12.2 13.3 11.3 8.1 
ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອລວມ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 14.3 12.5 12.8 12.0 
ເງນິກູຢື້ມທ ງໝດົ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 13.6 14.3 13.5 12.7 
ອ ດຕາກູຢື້ມ (1ປີ, ໄລຍະທາ້ຍ, %) 5.6 4.4 4.4 4.4 
ຜນົຕອບແທນພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ 10 ປີ (%) 4.17 3.37 2.86 3.58 
CAR ຂອງທະນາຄານ (%) 13.2 13.5 13.3 13.7 

ອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍ (%) 1.25 1.67 1.74 1.74 
ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືຢ້ວນ) 64,397 68,905 74,359 82,712 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືU້SD) 10,483 11,063 11,195 12,250 
ໝາຍເຫດ: (i) ໜີສ້ນິ RMB ຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດລວມຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2015  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິແິຫ ັ່ ງຊາດ, ກະຊວງການເງນິ, ທະນາຄານແຫັ່ ງ ສປ.ຈນີ, ກະຊວງການຄາ້, ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະກ ນສ ງຄມົ, ພາສຈີນີ, ຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງ
ທະນາຄານຈນີ, ລ ດຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ, AMRO                                                                                                                             
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ຮງົກງົ, ສປ.ຈນີ 
ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ໃນຮງົກງົໄດສ້ບືຕ ັ່ ຟືນ້ໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງຍອ້ນການບ ລ ິ
ໂພກຂອງພາກທຸລະກດິແລະຄວາມຕອ້ງການພາຍນອກ. ອ ດຕາການເຕບີໂຕ
ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ແມັ່ ນ 3,8%, ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 2,1% ໃນປີ 2016, 
ໂດຍມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງຜນົຜະລດິທາງບວກ. ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ມກີານຂະຫຍາຍ 
ຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວທັ່ າມກາງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຄາ້ໂລກ. ການສົັ່ ງອອກ
ການບ ລກິານເພີັ່ ມຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກການເຕບີໂຕທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການໄຫ 
ວຽນຂອງສນິຄາ້ເຊ ັ່ ນດຽວກ ນກ ບການຟືນ້ໂຕຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການ 
ທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ການບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະຊນົໄດສ້ບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມ
ຂ ນ້, ສະໜ ບສະໜນູໂດຍການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍຮ ບທັ່ າມກາງຕະຫ າດແຮງງານ
ທີັ່ ເຄ ັ່ ງຕ ງແລະຄວາມເຊືັ່ ອຖຂືອງຜູບ້ ລໂິພກທີັ່ ສະໜ ບສະໜນູ. ໃນຕ ັ່ ຫນາ້, ແຮງ
ກະຕຸນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຍ ງໜ ນ້ຄງົ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະ
ໜນູຈາກການບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນປະເທດ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ
, ອ ດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ຄາດຄະເນ
ໄວໃ້ນລະດ ບປານກາງທີັ່  3,4% ແລະ 3,0% ຕາມລ າດ ບ, ຊ ັ່ ງສະທອ້ນໃຫ ້
ເຫ ນເຖງິເງ ືັ່ອນໄຂຂອງຕະຫ າດການເງນິໃນທົັ່ ວໂລກແລະພາຍໃນທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດ, 
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຈນີທີັ່ ຢູັ່ ໃນລະດ ບປານກາງ. 
 

 

ຄວາມກດົດ ນດາ້ນເງນິເຟີຍ້  ງຄງົມຢູີັ່ . ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປແມັ່ ນ 1,5% ໃນປີ 
2017 ທັ່ າມກາງສະພາວະບ ັ່ ມເີງນິເຟີຂ້ອງປະເທດນ າເຂົາ້ທີັ່ ສ າຄ ນ. ຄາດວັ່ າຈະ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍເຖງິ 2,1% ໃນປີ 2018 ແລະ 2,3% ໃນປີ 2019 ເນືັ່ ອງ
ຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄັ່ າແຮງງານທີັ່ ສະໝ ັ່ າສະເໝ,ີ ຄັ່ າເຊົັ່ າເຮອືນທີັ່ ສູງຂ ນ້ແລະ
ການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງດ ດສະນຄີັ່ າເງນິໂດລາຮງົກງົ. 
 

ເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິພາຍໃນປະເທດຍ ງຄງົລະດ ບຜັ່ ອນຄາຍ. 
ໃນໄລຍະສ ນ້, ອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິໂດລາຮງົກງົໄດຫ້ ຸດລງົກັ່ ວາໂດລາສະຫາລ ດ 
ຍອ້ນສະພາບຄັ່ ອງໃນຮງົກງົ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ທາ້ຍປີ 2017, ຄວາມແຕກໂຕນລະ 
ຫວັ່ າງອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາລະຫວັ່ າງທະນາຄານໃນ
ຕະຫ າດລອນດອນ (Libor) ແລະ ອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິໂດລາສະຫະລ ດອາເມ 
ລກິາລະຫວັ່ າງທະນາຄານໃນຕະຫ າດຮງົກງົ (Hibor) ໄດເ້ຮ ດໃຫອ້ ດຕາແລກ 
ປັ່ ຽນອັ່ ອນຄັ່ າລງົ ໂດຍຄັ່ າເງນິໂດລາຮງົກງົເພີັ່ ມຂ ນ້ໄປຫາອ ດຕາແລກປັ່ ຽນທີັ່
ອັ່ ອນຄັ່ າທີັ່ ລ ດຖະບານກ ານດົຄ ື 7,85 ໂດລາຮງົກງົ / ໂດລາສະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ອ ດຕາດອກເບຍ້ໂດລາຮງົກງົ 1 ປີຂ ນ້ໄປໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້
ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ, ຊ ັ່ ງຄາດວັ່ າອ ດຕາດອກເບຍ້ໂດລາຮງົກງົຈະເພີັ່ ມສູງຂ ນ້ໃນຊຸມປີຕ ັ່  
ຫນາ້. ການເທັ່ ຂາຍຮຸນ້ໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນຕົນ້
ເດອືນກຸມພາເຮ ດໃຫດ້ ດສະນຮຸີນ້ຫ ງເຊ ງ (Hang Seng) ຫ ຸດລງົຫ າຍກວັ່ າ 
10% ຈາກລະດ ບສູງສຸດທີັ່ ເຄຍີມໃີນທາ້ຍເດອືນມ ງກອນປີ 2018 ແລະເຮ ດ
ໃຫມ້ສີະພາວະການປັ່ ຽນແປງສູງຂ ນ້. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ຂ ມູ້ນລັ່ າສຸດຊີໃ້ຫເ້ຫ ນ
ວັ່ າສະພາບການຂອງຕະຫ າດໄດມ້ກີານປ ບປຸງລະດ ບໜ ັ່ ງ. 
 

ລະບບົການທະນາຄານຍ ງມກີານດ າເນນີໄປດວ້ຍດແີລະມເີງນິທ ນໄຫ ວຽນດ.ີ 
ການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອໄດຟື້ນ້ໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງດວ້ຍອ ດຕາສັ່ ວນການກູຢື້ມທີັ່
ມຄີວາມສັ່ ຽງຫ ຸດລງົຍອ້ນກດິຈະກ າທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີັ່ ດຂີ ນ້. ອ ດຕາເງນິ
ທ ນຕ ັ່ ຊ ບສນິສັ່ ຽງ ຍ ງສູງຢູັ່ ທີັ່  19,1% ໃນທາ້ຍເດອືນທ ນວາ 2017. 
 

ເງ ືັ່ອນໄຂທາງການເງນິຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບດ.ີ ອງີຕາມບດົປາໄສກັ່ ຽວກ ບນະໂຍ 
ບາຍງບົປະມານຂອງເລຂາທກິານທາງດາ້ນການເງນິໃນ ເດອືນກຸມພາ 2018, 
ງບົປະມານການດຸນຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່  5,2% ຂອງ GDP ໃນສກົປີ 2017/ 
2018, ໃນຂະນະທີັ່ ຄ ງເງນິສ າຮອງຈະຂ ນ້ຮອດລະດ ບທຽບເທົັ່ າກ ບ 28 ເດອືນ
ຂອງລາຍຈັ່ າຍໃນທາ້ຍເດອືນມນີາ2018. ໃນສກົປີ 2018/2019, ລ ດ ຖະ
ບານວາງແຜນທີັ່ ຈະກະຕຸນ້ລາຍຈັ່ າຍຂ ນ້ເປ ນ 21% ຂອງ GDP, ສູງກວັ່ າ 
19 % ໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ໃນຂະນະທີັ່ ຮ ກສາງບົປະມານເກນີດຸນ ແລະ ຄ ງ 

 
 
 
ເງນິສ າຮອງໃນລະດ ບທີັ່ ພຽງພ . ມາດຕະການງບົປະມານປະກອບມຄີວາມ
ພະຍາຍາມເພີັ່ ມຕືັ່ ມກັ່ ຽວກ ບການເພີັ່ ມການສະໜອງທີັ່ ພ ກອາໄສ, ການ
ຫ ຸດຜັ່ ອນອາກອນເງນິເດອືນ ແລະ ອາກອນກ າໄລ, ການເພີັ່ ມລາຍຈັ່ າຍສ າ 
ລ ບການພ ດທະນາເຕ ກໂນໂລຊ ີແລະ ນະວ ດຕະກ າໃໝັ່ , ແລະ ເພີັ່ ມລາຍ
ຈັ່ າຍໃນການພ ດທະນາການສ ກສາ.  
 

ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການເຕບີໂຕໃນໄລຍະສ ນ້ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກນະໂຍ ບາຍ
ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາແລະຜນົກະທບົຂອງນະໂຍບາຍດ ັ່ ງກັ່ າວຕ ັ່
ເສດຖະກດິໂລກ. ບ ນດາຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບປະເທດຈນີທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນ
ເຄີັ່ ງທ າອດິຂອງປີ 2017 ໄດຫ້ ຸດລງົ, ຊ ັ່ ງລວມມກີານຊະລ ັ່ ຕວົຂອງເສດ 
ຖະກດິແລະກະແສໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. ຄວາມສັ່ ຽງ
ຕ ັ່ ການຄາດຄະເນພືນ້ຖານໃນໄລຍະສ ນ້ສ າລ ບຮງົກງົແມັ່ ນຕດິພ ນກ ບນະ 
ໂຍບາຍຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. ການປະຕຮູິບດາ້ນພາສ,ີ ພອ້ມກ ບ
ການລງົທ ນໃນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ສາມາດກະຕຸນ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິສະຫະລ ດອາເມລກິາແລະເພີັ່ ມປະລມິານການຄາ້ໃນທົັ່ ວໂລກ
ຊ ັ່ ງເປ ນປະໂຫຍດຕ ັ່ ຮງົກງົເຊ ັ່ ນດຽວກ ນ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ນະໂຍບາຍ
ງບົປະມານແບບຂະຫຍາຍຕວົດ ັ່ ງກັ່ າວພາຍໃຕສ້ະຖານະການທີັ່ ມກີານຈາ້ງ
ງານຢັ່ າງເຕ ມສັ່ ວນອາດຈະມຜີນົກະທບົແບບຈ າກ ດຕ ັ່ ການເຕບີໂຕ. 
ຄວາມກ ງວນົສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນຢູັ່ ທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ີັ່ ສູງຂ ນ້ແລະການຂາດດຸນ
ງບົປະມານຈ ານວນຫ າຍ, ຊ ັ່ ງໄດເ້ຮ ດໃຫອ້ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງພ ນທະບ ດ
ສະຫະລ ດອາເມລກິາສູງຂ ນ້. ປ ດໄຈນີອ້າດສົັ່ ງຜນົເຮ ດໃຫມ້ກີານໄຫ ອອກ
ຂອງທ ນຈາກພາກພືນ້, ຊ ັ່ ງເຮ ດໃຫອ້ ດຕາດອກເບຍ້ໂດລາຮງົກງົສູງຂ ນ້. 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ສາມາດເຮ ດໃຫເ້ກດີຜນົ
ເສຍຫາຍຕ ັ່ ກດິຈະກ າການຄາ້. 
 

ການດ າເນນີນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິເພືັ່ ອກ ບສູັ່ ສະພາວະປົກກະຕຂິອງ
ທະນາຄານກາງຈະສົັ່ ງຜນົເຮ ດໃຫລ້າຍຈັ່ າຍດາ້ນການເງນິພາຍໃນປະ ເທດ
ສູງຂ ນ້. ບ ນດາທະນາຄານກາງມທີັ່ າອັ່ ຽງດ າເນນີນະໂຍບາຍເພືັ່ ອກ ບສູັ່
ສະພາວະປົກກະຕໃິນໄລຍະຕ ັ່ ຫນາ້, ຊ ັ່ ງຈະເຮ ດໃຫສ້ະພາບການທາງດາ້ນ
ການເງນິໃນໂລກເຄ ັ່ ງຄ ດຂ ນ້. ປ ດໄຈນີສ້າມາດຫ ຸດຜັ່ ອນສະພາບຄັ່ ອງໃນ
ຮງົກງົແລະເພີັ່ ມອ ດຕາດອກເບຍ້ໂດລາຮງົກງົ. ໃນຂະນະດຽວກ ນອ ດຕາ
ການເຕບີໂຕຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງຄ ງເງນິສ າຮອງສະຫະລ ດອາເມລ ິ
ກາ, ສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ອ ດຕາດອກເບຍ້ໃນຮງົກງົພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ
ຄະນະກ າມະການເງນິ, ໄດສ້າ້ງຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນເນືັ່ ອງຈາກນະໂຍບາຍ
ການເງນິຂອງສະຫະລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາທີັ່ ໄດກ້ັ່ າວໄວໃ້ນຂາ້ງເທງິ. 
 

ຄວາມສັ່ ຽງພາຍໃນປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເກດີມາຈາກລອຍໂຕຂອງ
ຕະຫ າດຊ ບສນິທາງດາ້ນທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສ. ເຖງິວັ່ າຈະມທີັ່ າອັ່ ຽງຄວາມສະເຖັ່ ຍລະ
ພາບຫ  ງຈາກການປະຕບິ ດນະໂຍບາຍປອ້ງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການ
ເງນິໃນເດອືນພ ດສະພາປີ 2017, ລາຄາຊ ບສນິແລະປະລມິານການຊືຂ້າຍ
ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ໄຕມາດທ ີ 4 ປີ 2017. ອາດຈະມີ
ຄວາມສັ່ ຽງໃນການດ ດປ ບລາຄາເຮອືນຊ ັ່ ງອາດເຮ ດໃຫອ້ ດຕາດອກເບຍ້ສູງ
ຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງໜີສ້ນິຄວົເຮອືນແລະອດິທພິນົຈາກ
ລອຍໂຕຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ສນິເຊືອ້ເພືັ່ ອຊືທ້ີັ່ ຢູັ່ ອາໄສຈະເພີັ່ ມພາລະທດົ
ແທນໜີສ້ນິຂອງຄວົເຮອືນ. ໃນໄລຍະກາງ ເຖງິ ໄລຍະຍາວ, ການເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຂອງການສະໜອງທີັ່ ພ ກອາໄສຈະຊັ່ ວຍປ ບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊື ້
, ແຕັ່ ວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງແມັ່ ນບ ັ່ ແນັ່ ນອນ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ລ າດ ບຂອງນະໂຍ 
ບາຍປ້ອງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ
ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການທີັ່ ຈ  ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2009ໄດສ້ະໜ ບສະໜນູ
ການຮ ກສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເງນິ.
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ຮງົກງົ, ຈນີ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ການເຕບີໂຕ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ ແມັ່ ນມກີານຟືນ້ຕວົຢັ່ າງແຂງແຮງ 
ໂດຍມກີານ ບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົເພີັ່ ມຂ ນ້ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການພາຍ
ນອກປ ບໂຕດຂີ ນ້. 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  
 
 

ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງນິໂດລາຮງົກງົມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນ 1 ປີ
ທີັ່ ຜັ່ ານມາ ແລະ ສ ບຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້, ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງນິ USD ໃນ 
Libor ສູງກວັ່ າ Hibor ໃນໄລຍະສ ນ້ຈະມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຕ ງ້ແຕັ່ ໄລຍະ
ຕົນ້ຂອງປີນີ.້ 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg 
 

ຖານະງບົປະມານຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບເຂ ມ້ແຂງໂດຍມຄີວາມຢືດ 
ຍຸັ່ ນທາງດາ້ນນະໂຍບາຍສູງ. ເຖງິວັ່ າລາຍຈັ່ າຍສ າລ ບການຮ ກ 
ສາສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວ ດດກີານສ ງຄມົຍ ງສ ບຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້
ເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນອາຍຸສູງ.  
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ການຄາດຄະເນ ຂອງ AMRO  

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

 

ຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນເງນິເຟີຖ້ກືຈ າກ ດ, ແຕັ່ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາບາ້ນ
ທີັ່ ຜັ່ ານມາມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຄວາມກດົດ ນເຮ ດໃຫດ້ ດຊະນລີາຄາຜູຊ້ມົໃຊເ້ພີັ່ ມ
ຂ ນ້.  
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ໝາຍເຫດ: ທ ງອ ດຕາເງນິເຟີ້ທົັ່ ວໄປ ແລະ ພືນ້ຖານໃນເດອືນກຸມພາເພີັ່ ມຂ ນ້ 3,1%, ຂ ນ້ຈາກ 1,7 % ໃນ
ເດອືນມ ງກອນ, ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນເປ ນຍອ້ນເວລາສະຫ ອງປີໃໝັ່ ທີັ່ ແຕກຕັ່ າງກ ນ (ກາງເດອືນກຸມພາ ປີ 2018 
ແຕກຕັ່ າງກ ບທາ້ຍເດອືນມ ງກອນ 2017).  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC 
 
ຜນົທີັ່ ໄດຮ້ ບອ ດຕາແລກປັ່ ຽນທ ນທຂີອງໂດລາຮງົກງົອັ່ ອນຄັ່ າເຖງິຈດຸອ ດ 
ຕາແລກປັ່ ຽນໂດລາຮງົກງົ/USDທີັ່ ກ ານດົອັ່ ອນຄັ່ າຢູັ່ ທີັ່  7,85 ໃນເດອືນທີັ່
ຜັ່ ານມາ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, HKMA 

 

ຖານະງບົປະມານຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບເຂ ມ້ແຂງໂດຍມຄີວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດາ້ນນະໂຍ 
ບາຍສູງ. ເຖງິວັ່ າລາຍຈັ່ າຍສ າລ ບການຮ ກສາສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວ ດດກີານ
ສ ງຄມົຍ ງສ ບ ຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງປະຊາກອນອາຍຸສູງ.  
 
 

 
          
        ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ບດົປາໄສງບົປະມານປະຈ າສກົປີ 2018-2019  
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ຮງົກງົ, ຈນີ : ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທ ີ                    (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  2.8 2.4 2.1 3.8 
ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົ 3.3 4.8 1.9 5.4 
ການບ ລໂິພກພາກລ ດ 3.1 3.4 3.3 3.4 
ທ ນສ າຮອງພາຍໃນມກີ ານດົທ ງໝດົ -0.1 -3.2 -0.1 4.2 

ຕ ກ ແລະ ການກ ັ່ ສາ້ງ 9.3 2.2 5.9 3.0 

ເຄືັ່ ອງຈ ກ, ອຸປະກອນ ແລະ ສນິຄາ້ຊ ບສນິທາງປ ນຍາ  -8.7 -7.7 -6.3 1.9 
ການສົັ່ ງອອກ 1.0 -1.4 0.7 5.5 

ສນິຄາ້ 0.8 -1.7 1.6 5.9 
ບ ລກິານ 1.6 0.3 -3.4 3.5 

ການນ າເຂົາ້ 1.0 -1.8 0.9 6.3 
ສນິຄາ້ 1.5 -2.7 0.7 6.9 
ບ ລກິານ -2.2 5.0 2.1 1.8 

ດ ດຊະນ ີGDP 2.9 3.6 1.7 3.0 
ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ົັ່ ວໄປ 4.4 3.0 2.4 1.5 
ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ ືນ້ຖານ 3.5 2.5 2.3 1.7 

ອ ດຕາໄພຫວັ່ າງງານ (%) 3.3 3.3 3.4 3.1 
ຂະແໜງພາຍນອກ (% ຂອງ GDP) 

BoP ໂດຍລວມ 6.2 11.8 0.4 9.4 
ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 1.4 3.3 4.0 4.2 

ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຫ  ກຊ ບທາງດາ້ນການເງນິ 2.9 6.4 -3.7 3.6 
ຂະແໜງງບົປະມານ (ລ ດຖະບານແຫັ່ ງຊາດ)              (%ຂອງGDP, ທາ້ຍເດອືນມນີາຂອງປີງບົປະມານ) 

ລາຍຮ ບ 21.2 18.8 23.0 23.0 
ລາຍຈັ່ າຍ 17.5 18.2 18.6 17.8 

ຫ  ກຊ ບງບົປະມານທ ງໝດົ 3.6 0.6 4.5 5.2 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ                      (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

M1 13.1 15.4 12.3 9.8 
M2 9.5 5.5 7.7 10.0 
M3 9.6 5.5 7.7 10.0 
ເງນິກູຢື້ມທ ງໝດົ 12.7 3.5 6.5 16.1 
ອ ດຕາສັ່ ວນເງນິກູມ້ຄີວາມສັ່ ຽງ (%) 0.5 0.7 0.7 0.5 

ອ ດຕາສັ່ ວນເງນິທ ນທ ງໝດົຕ ັ່ ຊ ບສນິສັ່ ຽງ (%) 16.8 18.3 19.2 19.1 
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 2014 2015 2016 2017 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາດອກເບຍ້ (%, ໄລຍະທາ້ຍ)  
    ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ Hibor 3 ເດອືນ 

ຜນົຕອບແທນພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ໄລຍະ 10 ປີ  
ມູນຄັ່ າຊ ບສນິ 

ດ ດຊະນ ີHang Seng (ໄລຍະທາ້ຍ, 1964=100) 
    (% ປີຕ ັ່ ປີ)  
ລາຄາຊ ບສນິດາ້ນທີັ່ ພ  ກອາໄສ (ໄລຍະທາ້ຍ, 1999=100) 
   (% ປີຕ ັ່ ປີ) 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນທ ນທ ີ(HK$/US1$, ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 
ຊ ບສນິສ າຮອງທາງການ (ຕື ້ໂດລາ USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້HKD) 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້USD) 

0.4 0.4 1.0 1.3 
1.9 1.7 1.9 1.8 

23,605 21,914 22,001 29,919 

1.3 -7.2 0.4 36.0 
278 285 307 353 
13.5 2.4 7.9 14.8 

7.754 7.752 7.762 7.794 
328.5 358.8 386.3 431.4 

2,260.0 2,398.3 2,490.7 2,662.6 
291.4 309.4 320.9 341.7 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg, CEIC 
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ອນິໂດເນເຊຍ 
ການຂະຫຍາຍຕວົຍ ງສບືຕ ັ່ ຟືນ້ໂຕເນືັ່ ອງຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດ. 
ການເຕບີໂຕຂອງຜນົຜະລດິໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນ 5,2% ໃນໄຕມາດ 4 ຈາກ 
5,1% ໃນໄຕມາດ 3. ການເຕບີໂຕຂອງການບ ລໂິພກຂອງຄວົເຮອືນໄດເ້ພີັ່ ມ
ສູງຂ ນ້ເຖງິ 5% ຈາກ 4,9% ໃນໄຕມາດທີັ່ ຜັ່ ານມາເນືັ່ ອງຈາກມກີານຄວບຄຸມ
ອ ດຕາເງນິເຟີ,້ ໃນຂະນະທີັ່ ການບ ລໂິພກຂອງພາກລ ດເພີັ່ ມຂ ນ້ 3,8%. ຄຽງຄູັ່
ກ ບການພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ການເຕບີໂຕຂອງການລງົທ ນຍ ງຄງົຢູັ່ ທີັ່  
7,3%, ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 7,1% ໃນໄຕມາດກັ່ ອນ. ການເຕບີໂຕຂອງຄວາມຕອ້ງ 
ການພາຍໃນປະເທດທີັ່ ແຂງແຮງໄດສ້ົັ່ ງຜນົໃຫກ້ານການນ າເຂົາ້ເພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນ
ສອງຕວົເລກຄ ື 11,8%, ໃນຂະນະທີັ່ ການສົັ່ ງອອກເພີັ່ ມຂ ນ້ 8,5% ໂດຍມີ
ລາຄາສນິຄາ້ທີັ່ ໝ ນ້ຄງົແລະການຟືນ້ໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ. 
ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ (BI) ໄດດ້ າເນນີນະໂຍບາຍຮ ກສາອ ດຕາດອກເບຍ້ຄງົ
ທຕີາ້ນສະພາບການອ ດຕາເງນິເຟີຄ້ງົທີັ່ ແລະການຟືນ້ໂຕຂອງເສດຖະກດິຢັ່ າງຕ ັ່
ເນືັ່ ອງ. ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປແມັ່ ນ 3,2 % ປີຕ ັ່ ປີ ໃນເດອືນກຸມພາ, ຊ ັ່ ງຢູັ່ ໃນ
ລະດ ບເປົາ້ຫມາຍ 3,5 ± 1 % ສ າລ ບປີ 2018, ໃນຂະນະທີັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີ້
ພືນ້ຖານຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າທີັ່  2,6%. ໂດຍມກີານຄວບຄຸມຄວາມກດົດ ນ
ທາງດາ້ນລາຄາແລະການຟືນ້ໂຕເສດຖະກດິ, ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍໄດເ້ຮ ດ
ໃຫອ້ ດຕາດອກເບຍ້ບ ັ່ ມກີານປັ່ ຽນແປງຢູັ່ ທີັ່  4,25%ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນກ ນຍາປີທີັ່
ຜັ່ ານມາ. 
ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຂິະຫຍາຍຕວົໃນໄລຍະເຄິັ່ ງທີັ່ ສອງຂອງປີ 
2017 ແຕັ່ ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າກວັ່ າ 2 % ຂອງ GDP ປີ 2017. ການຂາດ
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕເິພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນ 2,2% ຂອງ GDP ໃນໄຕມາດ 4 ເພີັ່ ມ
ຈາກ 1,7% ໃນໄຕມາດ 3. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຂາດດຸນສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການນ າເຂົາ້, ຄຽງຄູັ່ ກ ບການຂະ ຫຍາຍ
ຕວົຂອງການລງົທ ນ. ສ າລ ບໝດົປີ 2017, ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກ ກະຕິ
ຢູັ່ ໃນ 1,7% ຂອງ GDP. ໃນຂະນະທີັ່ ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົ, ຄວາມຕອ້ງ 
ການນ າເຂົາ້ຈະຮ ກສາການຂາດດຸນຢູັ່ ໃນລະດ ບດຽວກ ບລະດ ບປະຈບຸ ນ. 
ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ຕົນ້ປີ, ບ ນດາຕະຫ າດຫ  ກຊ ບ ແລະ ຕະຫ າດພ ນທະບ ດຂອງລ ດຖະ 
ບານໄດມ້ກີານເໜ ງຕງິເນືັ່ ອງຈາກການໄຫ ອອກຂອງທ ນ. ດ ດຊະນວີ ດການ 
ເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫ າດຮຸນ້ອນິໂດເນເຊຍ (Jakarta Composite Index) 
ໄດຫ້ ຸດລງົປະມານ 2,5%. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຢັ່ າງຫາ້ວ 
ຫ ນຂອງນ ກລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຂອງລ ດຖະບານຊັ່ ວຍຮ ກ 
ສາອ ດຕາຜນົຕອບແທນຮ ບໃນໄລຍະ 10 ປີຂອ້ນຂາ້ງຕ ັ່ າ, ຊ ັ່ ງຢູັ່ ທີັ່  6,9% ໃນ
ທາ້ຍເດອືນມນີາ. 
ຕວົເລກງບົປະມານຕວົຈງິໃນປີ 2017 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າການຂາດດຸນງບົ 
ປະມານແມັ່ ນດກີັ່ ວາທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ ້2,5% ຂອງ GDP. ໃນຂະນະທີັ່ ຕວົເລກ
ງບົປະມານປີ 2017 ທີັ່ ປ ບປຸງໄດຄ້າດຄະເນການຂາດດຸນ 2,9% ຂອງ GDP, 
ຊ ັ່ ງຜນົເປ ນທີັ່ ພ ັ່ ງພ ໃຈຫ າຍກັ່ ວາທີັ່ ຄດິ ຈາກການເກ ບກ າລາຍໄດທ້ີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນພາສທີີັ່
ເຂ ມ້ແຂງແລະການຫ ຸດຜັ່ ອນລາຍຈັ່ າຍ. ໃນຕ ັ່ ຫນາ້, ງບົປະມານປີ  
2018 ວາງເປົາ້ໝາຍການຂາດດຸນ 2,2% ຂອງ GDP ໂດຍມພີືນ້ຖານການ
ເກ ບລາຍໄດທ້ີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP 5,4%. 
ໃນຂະນະທີັ່ ເສດຖະກດິຟືນ້ໂຕ, ອ ດຕາການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອເພີັ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 
8.2% (ປີຕ ັ່ ປີ) ໃນປີ 2017, ຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າ 7.9% ໃນປີກັ່ ອນ. ໃນຂະນະດຽວ
ກ ນ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເງນິຟາກດຂີ ນ້ຊ ັ່ ງເພີັ່ ມເປ ນ 9,4% ໃນປີ 2017. 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງສນິເຊືັ່ ອໃນປີ 2017 ແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາຈາກ
ການລວມຕວົຂອງບ ລສິ ດ ແລະ ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອຂອງທະນາຄານແບບຄ ດ 
ເລອືກ. ໃນສະພາບເສດຖະກດິປະຈບຸ ນ ແລະ ຄວາມຄບືຫນາ້ໃນການລວມ
ຕວົຂອງບ ລສິ ດແລະທະນາຄານ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຄາດວັ່ າຈະ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນລະດ ບປານກາງໃນປີ 2018. 
 
92 

 
 

 
 

ປ ດໄຈຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ສ າຄ ນສ າລ ບການເຕບີໂຕແມັ່ ນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ
ການລງົທ ນແລະການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້. ໃນຂະນະທີັ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທລີ ດ
ໄດສ້ະແດງຄວາມຕ ງ້ໃຈໃນການພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ການລງົ ທ ນ
ໄດກ້າຍເປ ນສິັ່ ງຂ ບຂີັ່ ທີັ່ ສ າຄ ນຕ ັ່ ການເຕບີໂຕໃນໄລຍະສ ນ້. ເຖງິຢັ່ າງ ໃດກ ັ່
ຕາມ, ລະດ ບຄວາມສ າເລ ດໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂຄງການລງົ ທ ນຍ ງມີ
ຫ າຍຄວາມທາ້ທາຍເຊ ັ່ ນ: ປະສດິທພິາບຂອງມາດຕະການຕັ່ າງໆໃນແຜນ
ນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ, ການຄອບຄອງກ າມະສດິທີັ່ ດນິສ າລ ບການ
ພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງແລະຄວາມກດົດ ນທາງດາ້ນລາຍຮ ບຂອງລ ດ 
ຖະບານ. ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ສ າຄ ນອກີອ ນຫນ ັ່ ງແມັ່ ນນ າໃຊມ້າດຕະການປົກ
ປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ໂດຍບາງຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນ ຊ ັ່ ງສາມາດເຮ ດໃຫກ້ານຄາ້
ໂລກທດົຖອຍແລະຫ ຸດຄວາມຕອ້ງການການສົັ່ ງອອກຂອງອນິໂດເນເຊຍ. 
 

 

ໃນຂະນະທີັ່ ລ າດ ບຂອງຂອງປະເທດທຽບກ ບພາຍນອກໄດຮ້ ບການປ ບປຸງ, 
ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກຍ ງຄງົມຢູີັ່ ໃນຊັ່ ວງເວລາທີັ່ ມທີັ່ າອັ່ ຽງເກດີຄວາມສັ່ ຽງສູງຕ ັ່
ເນືັ່ ອງທົັ່ ວໂລກ. ທັ່ າອຽງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິອນິໂດເນເຊຍຍ ງ
ເປ ນປ ດໄຈທີັ່ ສາມາດດ ງດູດນ ກລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການປະຕິ
ຮູບສະແດງໄດຮ້ ບການຍອ້ງຍ  ແລະ ທັ່ າແຮງສ າລ ບການພ ດທະນາພືນ້ຖານ
ໂຄງລັ່ າງ - ໂດຍຮ ບຮູກ້ານປ ບປຸງພືນ້ຖານເສດ ຖະກດິມະຫາພາກ, Fitch 
ໄດຍ້ກົລ າດ ບຄວາມໜາ້ເຊືອ້ຖຂືອງອນິໂດເນເຊຍໃນເດອືນທ ນວາປີທີັ່ ຜັ່ ານ
ມາ, ຕາມດວ້ຍການປ ບປຸງລ າດ ບຂອງປະເທດໃນ S&P ສ າລ ບ 2017. 
ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ປ ດໄຈພາຍນອກເຊ ັ່ ນ: ການເພີັ່ ມຂ ນ້ອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງ
ທະນາຄານກາງສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຫ  ື ເຫດການສ າຄ ນທາງດາ້ນພູມສາດ
ການເມອືງອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີບ ນຫາການໄຫ ວຽນຂອງເງນິທ ນ, ຊ ັ່ ງມຜີນົ
ກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນລາຄາຮຸນ້ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງ
ພ ນທະບ ດ. ນອກຈາກນ ນ້, ການຄາດຄະເນລາຄາສນິຄາ້ສ າຄ ນແມັ່ ນເຄືັ່ ອງມື
ໃນການກ ານດົການເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ.ິ 
 

ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນຄວາມຫມ ນ້ຄງົທາງດາ້ນການເງນິແມັ່ ນຍ ງມຈີ າກ ດຢູັ່ ໃນເວ 
ລານີ.້ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງໜີເ້ສຍ ມທີັ່ າອັ່ ຽງການປັ່ ຽນແປງໃນທດິທາງຫ ຸດລງົ, 
ໃນຂະນະທີັ່ ລະບບົການທະນາຄານມສີະພາບຄັ່ ອງສູງ. 
 

ສະຖານະດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິປະຈບຸ ນແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກ ບການຮ ກສາ
ຄວາມໝ ນ້ຄງົພາຍນອກແລະການຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ. ບ ນດາພືນ້ຖານດາ້ນເສດຖະກດິທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງຂອງອນິໂດເນເຊຍຊ ັ່ ງໄດ ້
ຫ ຸດຄວາມສັ່ ຽງຂອງກະແສໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິທ ນຢັ່ າງໄວ ແລະຄວາມຈງິທີັ່ ວັ່ າ 
ການຟືນ້ໂຕການເຕບີໂຕແມັ່ ນຍ ງຄງົເພີັ່ ມຂ ນ້ທັ່ າມກາງອ ດຕາເງນິເຟີພ້ືນ້ຖານ
ທີັ່ ໝ ນ້ຄງົທີັ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າສະຖານະດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິປະຈບຸ ນຍ ງມີ
ຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ການປ ບປຸງລາຍຮ ບໄລຍະຍາວຈະຊຸກຍູລ້ ດຖະບານກາ້ວໄປສູັ່ ການສາ້ງພືນ້ 
ຖານງບົປະມານທີັ່ ໝ ນ້ຄງົກວັ່ າເກົັ່ າ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທລີ ດຄວນສບືຕ ັ່ ສຸມໃສັ່ ການນ າ
ໃຊມ້າດຕະການປ ບປຸງລາຍຮ ບໃນໄລຍະຍາວເຊ ັ່ ນ: ການຂະຫຍາຍຖານອາ 
ກອນ, ການຫ ຸດຜັ່ ອນການຍກົເວ ນ້ທາງດາ້ນພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການປ ບປຸງ
ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດພາສ,ີ ເພືັ່ ອເພີັ່ ມປະສດິທພິາບການວາງແຜນງບົປະມານ, 
ແລະ ເພີັ່ ມຄວາມສາມາດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ໃນການຮ ບມກື ບຜນົກະທບົທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ. 
 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີັ່ ໄດສ້າ້ງຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນການປະຕຮູິບດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງການ
ລງົທ ນ ແລະໂຄງຮັ່ າງການຈ ດຕ ງ້. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ບ ນດາສິັ່ ງທາ້ທາຍຍ ງ
ຄງົຢູັ່  ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທກີ າລ ງດ າເນນີການແກໄ້ຂບ ນຫາເຫ ົັ່ ານີຜ້ັ່ ານການປັ່ ຽນ 
ແປງກດົລະບຽບ, ການປ ບປຸງທາງດາ້ນສະຖາບ ນແລະນະໂຍບາຍທາງດາ້ນ
ງບົປະມານ.        



 

ອນິໂດເນເຊຍ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 
ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີຜັ່ ານມາ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິາງ 
 
ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຂິະຫຍາຍຕວົອອກ ຄຽງຄູັ່ ກ ບ
ການເຕບີໂຕຂອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການນ າເຂົາ້ 

 
 
ໝາຍເຫດ: */ ຂ ມູ້ນສ າລ ບໄຕມາດ 1-3 2017 ອາດມກີານປັ່ ຽນແປງ; **/ ຂ ມູ້ນສ າລ ບໄຕ
ມາດ 4 ປີ 2017 ມອີ ດຕາການປັ່ ຽນແປງສູງ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
 

ຮ ກສາຄັ່ າເງນິລູເປຍໃນລະດ ບຄງົທ.ີ 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
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ການຫ ຸດລງົຂອງອ ດຕາເງນິເຟີ,້ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍຫ ຸດນະໂຍ 
ບາຍອ ດຕາເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ, ສູນສະຖຕິກິາງ 
 
ໃນຂະນະທີັ່ ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິທ ນ(ສຸດທ)ິ ສ ບຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົໄປໃນທດິ
ທາງບວກ. 

         

 
ໝາຍເຫດ: */ ຂ ມູ້ນສ າລ ບໄຕມາດ 1-3 2017 ອາດມກີານປັ່ ຽນແປງ; **/ ຂ ມູ້ນສ າລ ບໄຕມາດ 4 
ປີ 2017 ມອີ ດຕາການປັ່ ຽນແປງສູງ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
 

ທາງດາ້ນງບົປະມານ, ການເກ ບລາຍຮ ບຍ ງພບົບ ນຫາທາ້ທາຍ.  
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ອນິໂດເນເຊຍ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017* 

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່   (% ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  
ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົ 
ການບ ລໂິພກພາກລ ດ 
ທອນສ າຮອງພາຍໃນມກີ ານດົທ ງໝດົ 
ການປັ່ ຽນແປງລາຄາຮຸນ້ 
ການສົັ່ ງອອກ 
ການນ າເຂົາ້ 
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ຂະແໜງພາຍນອກ  (% ຂອງ GDP)  

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ
ດຸນການຄາ້ 

ນ າ້ມ ນ ແລະ ອາຍແກ ສ 
ສນິຄາ້ທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນນ າ້ມ  ນ ແລະ ອາຍແກ ສ 

ດຸນບ ນຊງີບົປະມານ 
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ 
ການລງົທ ນຫ  ກຊ ບ (ສຸດທ)ິ 
ການລງົທ ນອືັ່ ນໆ (ສຸດທ)ິ 

ດຸນໂດຍລວມ 
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ຂະແໜງງບົປະມານ(ລ ດຖະບານກາງ)  (% ຂອງ GDP)  

ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືຫ າ້ 
ລາຍຈັ່ າຍ  

ດຸນບ ນຊ ີ
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ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ  (% ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ

ສນິເຊືັ່ ອພາກເອກະຊນົ 
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ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ົັ່ ວໄປ (ໄລຍະທາ້ຍ) 
ອ ດຕານະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ** 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ລູເປຍ ເປ ນ USD), ສະເລັ່ ຍ 
ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ (ຕື ້USD) 
ໜີຕ້ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ (%ຂອງ GDP) 

   GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້USD) 
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116.4 
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4.25 

13,385 

130.2 

34.7 

1,015.5 

ໝາຍເຫດ: */ ຕວົເລກອາດມກີານປັ່ ຽນແປງ. **/ ເລີັ່ ມແຕັ່ ວ ນທ ີ 19 ສງິຫາ 2016, ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍປ ບອ ດຕານະໂຍບາຍຈາກອ ດຕາທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍເປ ນ 7 ວ ນ 
(ກງົກ ນຂາ້ມ) ອ ດຕາ Repo (BI7DRR) ເພືັ່ ອປ ບປຸງປະສດິທພິາບຂອງຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍເງນິຕາ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິກິາງ, ທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ, ກະຊວງການເງນິ, ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
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ຍີັ່ ປຸັ່ ນ 

ເສດຖະກດິຂອງປະເທດຍີັ່ ປຸັ່ ນໄດຮ້ ກສາແນວທາງການເຕບີໂຕທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ເຖງິ
ວັ່ າຈະມກີານຫ ຸດລງົໃນໄຕມາດ 4 ຂອງ ປີ 2017 ຍອ້ນຂາດການສະໜ ບສະ
ໜນູທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງຈາກພາກລ ດແລະການນ າເຂົາ້ທີັ່ ສູງຂ ນ້. ການບ ລໂິພກພາກ
ເອກະຊນົໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງບວກກ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍ
ຮ ບຂອງຄວົເຮອືນຢັ່ າງໝ ນ້ຄງົ. ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົມທີັ່ າອັ່ ຽງສູງຂ ນ້ໃນ
ລະດ ບກາງໂດຍມກີານສະໜ ບສະໜນູຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຜນົກ າໄລຂອງບ ລ ິ
ສ ດທີັ່ ລະດ ບສູງສຸດແລະລາຍຮ ບສຸດທ.ິ ການສົັ່ ງອອກຍ ງສບືຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນເວ 
ລາດຽວກ ນກ ບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂລກແລະການນ າເຂົາ້ເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຈາກຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ການລງົທ ນ
ຂອງພາກລ ດ, ຊ ັ່ ງໄດຮ້ ບການກະຕຸນ້ຈາກນະໂຍບາຍຊຸກຍູທ້າງດາ້ນການເງນິ
ສກົປີ 2016-2017, ແລະຫ ຸດລງົສອງໄຕມາດຕດິຕ ັ່ ກ ນໃນໄຕມາດ 4 ປີ 
2017. ຕະຫ າດແຮງງານມຄີວາມເຄ ັ່ ງຕ ັ່ ງ, ການຈາ້ງງານເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ 
ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄັ່ າແຮງໂດຍລວມຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ, ອ ດຕາ
ການຫວັ່ າງງານຫ ຸດລງົຫາ 2,5% ແລະອ ດຕາວຽກຕ ັ່  ຈ ານວນຜູສ້ະໝ ກວຽກ
ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ລະດ ບສູງສຸດເຖງິ 1,58% ໃນເດອືນກຸມພາ 2018. 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີຈ້າກດ ດຊະນລີາຄາຜູຊ້ມົໃຊຍ້ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ, ຫ ຸດລງົຈາກເປົາ້ 
ໝາຍການຮ ກສາຄວາມໝ ນ້ຄງົຂອງລາຄາ ຂອງທະນາຄານກາງຂອງຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
(BOJ) 2%. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາສນິຄາ້ທົັ່ ວໂລກໄດເ້ຮ ດໃຫອ້ ດຕາເງນິ
ເຟີຈ້າກດ ດຊະ ນລີາຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(CPI) (ໝວດອາຫານສດົຕ ັ່ າກວັ່ າ) ເພີັ່ ມຂ ນ້
ເຖງິ 1% ໃນເດອືນກຸມພາປີ 2018. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ເມືັ່ ອບ ັ່ ໄດລ້ວມເອາົ
ສນິຄາ້ທາງດາ້ນພະລ ງງານ, ອ ດຕາເງນິເຟີຢູ້ັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າກວັ່ າ 0,6% ນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນສງິຫາ 2016. ຄາດຄະເນອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ລຍະກາງ, ຊ ັ່ ງສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ
ເຫ ນວັ່ າມກີານປ ບຕວົ, ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບ 1%. 
 

ສະຖານະພາຍນອກຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບເຂ ມ້ແຂງໂດຍມຍີອດເກນີດຸນຂອງບ ນຊີ
ຊ າລະປົກກະຕຫິ າຍກວັ່ າ 3,5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017. ກະແສໄຫ 
ເຂົາ້ຂອງການລງົທ ນຈາກຊ ບສນິການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດສ ບຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ
ທັ່ າມກາງການເຕບີໂຕຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງຂອງເສດຖະກດິໂລກ. ການສົັ່ ງອອກສນິ 
ຄາ້ (ຄດິໄລັ່ ເປ ນເງນິເຢ ນຍີັ່ ປຸັ່ ນ JPY) ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ, ຊ ັ່ ງເຮ ດ
ໃຫກ້ານຄາ້ເກນີດຸນ 8 ໄຕມາດຕດິຕ ັ່ ກ ນ. ສບືຕ ັ່ ມກີານໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນ, 
ນ າໂດຍການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. ນ ກລງົທ ນຍີັ່ ປຸັ່ ນສບືຕ ັ່ ຊືພ້  ນທະບ ດແລະຮຸນ້
ຕັ່ າງປະເທດ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຈະມກີານຖອນການລງົທ ນຈາກພ ນທະບ ດສະຫະ 
ລ ດອາເມລກິາກ ບປະເທດໃນປີ 2017 ທັ່ າມກາງຄວາມກ ງວນົຕ ັ່ ການເພີັ່ ມຂ ້ັ່ ນ
ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ໃນສະ ຫະລ ດສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
 

ເງອືນໄຂທາງດາ້ນການເງນິຍ ງຄງົສບືຕ ັ່ ສະໜ ບສະໜນູການດ າເນນີງານຂອງສະ
ຖາບ ນການເງນິໃຫຢູ້ັ່ ໃນລະດ ບດ.ີ ການໃຫສ້ນິເຊືັ່ ອຂອງທະນາຄານມກີານເຕບີ
ໂຕຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນລະດ ບທີັ່ ຫ ຸດລງົເລ ກນອ້ຍ 2,1% ແລະວງົຈອນສນິເຊືັ່ ອ
ຄາດຄະເນວັ່ າຈະຂະຫຍາຍຕວົເພີັ່ ມຂ ນ້. ຕະຫ າດການເງນິໂດຍລວມມຄີວາມ
ໝ ນ້ຄງົໂດຍມອີ ດຕາດອກເບຍ້ແລະຜນົຕອບແທນຕ ັ່ າແຕັ່ ວັ່ າຕະຫ າດຫ  ກຊ ບມີ
ການເໜ ງຕງິໃນລະດ ບໜ ັ່ ງໃນເດອືນກຸມພາປີ 2018. ໂດຍລວມ, ທະນາຄານ 
ດ າເນນີການໄປດວ້ຍດດີວ້ຍມທີ ນສະສມົທີັ່ ພຽງພ ແລະອ ດຕາສັ່ ວນໜີສູ້ນຕ ັ່ າ. 

ດ າເນນີການໄປດວ້ຍດດີວ້ຍມທີ ນສະສມົທີັ່ ພຽງພ ແລະອ ດຕາສັ່ ວນໜີສູ້ນຕ ັ່ າ. 
 

ນະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກຍ ງສບືຕ ັ່ ສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງເສດຖະກດິ. ມກີານຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດນະໂຍບາຍກະຕຸນ້ທາງດາ້ນການເງນິສ າ
ລ ບສກົປີ 2016-2017 ຊ ັ່ ງສຸມໃສັ່ ການກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕ. ນະໂຍບາຍທາງ
ດາ້ນການເງນິໄດສ້ບືຕ ັ່ ສະໜ ບສະໜນູການຂະຫຍາຍຕວົພາຍໃຕ ້ ແຜນນະໂຍ 
ບາຍການເງນິ ທີັ່ ຮ ກສາວງົເງນິຊືພ້ ນທະບ ດລ ດຖະບານຍີັ່ ປຸັ່ ນ ແລະ ມກີານ 
ຄວມຄຸມອ ດຕາຜນົຕອບແທນຈາກພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ (QQE with 
Yield Curve Control) ພອ້ມທ ງນະໂຍບາຍດ ດປ ບ ແລະ ຮ ກສາລະດ ບ
ອ ດຕາເງນິເຟີ.້ ການເປີດການດ າເນນີງານຕະຫ າດຂອງທະນາຄານກາງຍີັ່ ປຸັ່ ນ
ແລະ ການສືັ່ ສານກ ບຕະຫ າດ ເພືັ່ ອຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດແຜນດ າເນນີງານໃໝັ່ ໂດຍ 
ລວມແມັ່ ນມປີະສດິທພິາບ. ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່
ປະມານ 1,8% ໃນສກົປີ 2017, ກັ່ ອນທີັ່ ຈະຫ ຸດລງົເປ ນ 1,3% ໃນປີ 2018. 
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້ (ສນິຄາ້ປະເພດອາຫານສດົຈະຕ ັ່ າກວັ່ າ) ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບ 
0,7-0,8% ໃນສກົປີ 2017-2018 ໃນຂະນະທີັ່ ລາຄາພະລ ງງານເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກ
ນອ້ຍ. 
 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຍີັ່ ປຸັ່ ນໃນໄລຍະສ ນ້ໄດຮ້ ບອດິທຜິນົຈາກຜນົກະທບົພາຍນອກ 
ແລະ/ ຫ  ື ນະໂຍບາຍເສດຖະກດິຂອງປະເທດອືັ່ ນ. ທັ່ າອັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີປ້ະກອບມີ
ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ແລະການຊະລ ັ່ ຕວົທາງດາ້ນເສດຖະ ກດິຂອງ
ບ ນດາຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນຄຽງຄູັ່ ກ ບບ ນຫາທາງດາ້ນພູມສາດການເມອືງ. ການຄວບ
ຄຸມທາງດາ້ນເງນິຫ ກືານດ າເນນີນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິກ ບຄນືສູັ່ ປົກກະຕິ
ໂດຍທະນາຄານສະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະ ທະນາຄານກາງສະຫະ ພາບເອຣີບົ 
ໄວກັ່ ວາທີັ່ ຄາດຄະເນ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີການເໜ ງຕງີລະດ ບສູງໃນຕະຫ າດ
ການເງນິແລະຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນໃນທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ມີ
ຄວາມສັ່ ຽງເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກການປະຕຮູິບພາສອີາກອນແລະນະໂຍ ບາຍກະຕຸນ້
ງບົປະມານຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
 

ສິັ່ ງທາ້ທາຍພາຍໃນຍ ງເປ ນບ ນຫາສ າຄ ນຕ ັ່ ຂະແໜງງບົປະມານ, ເງນິຕາ, ແລະ 
ການເງນິ ລວມທ ງສ າຄ ນຕ ັ່ ການເຕບີໂຕແລະອ ດຕາເງນິເຟີ.້ ນະໂຍບາຍເສດ ຖະ
ກດິມະຫາພາກທີັ່ ເນ ນ້ໜ ກໃສັ່ ການເຕບີໂຕເປ ນເວລາດນົອາດຫ ຸດຜັ່ ອນປະ 
ສດິທພິາບຂອງການກະຕຸນ້ຈາກມາດຕະການຄຸມ້ຄອງລາຍຈັ່ າຍຂອງລ ດຖະ 
ບານຕາ້ນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນງບົປະມານສ າ
ລ ບການສະໜ ບສະໜນູທີັ່ ມມີາດນົ. ການຊືພ້ ນທະບ ດລ ດຖະບານຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
(JGBs) ຈ ານວນຫ າຍ ຂອງທະນາຄານກາງຍີັ່ ປຸັ່ ນ ມຜີນົກະທບົຕ ັ່ ສະພາບຄັ່ ອງ
ໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດຍີັ່ ປຸັ່ ນລະດ ບໜ ັ່ ງ. ຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ຜນົກ າໄລຂອງທະນາ 
ຄານໃນພາກພືນ້ໄດຫ້ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກສັ່ ວນຕັ່ າງອ ດຕາດອກເບຍ້ຕ ັ່ າ ແລະ ຜນົ
ກະທບົທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກບ ນດາຫ  ກຊ ບທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງ, ລວມມປີ ດໄຈດາ້ນປະຊາ 
ກອນ, ທີັ່ ຈະເພີັ່ ມຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ດຸັ່ ນດັ່ ຽງບ ນຊ.ີ ຄວາມພະຍາຍາມທີັ່ ຈະກະຕຸນ້
ທັ່ າແຮງການເຕບີໂຕແລະການເພີັ່ ມອ ດຕາເງນິເຟີ ້ ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນຕ ັ່ ການ
ສາ້ງຄວາມເຂ ມ້ແຂງຂອງການເຕບີໂຕເສດຖະກດິທີັ່ ວາງເປົາ້ໝາຍໄວໃ້ນໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ອ ດຕາເງນິເຟີຂ້ອງຄວົເຮອືນ ແລະ ທຸລະກດິ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
95 



ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ຍີັ່ ປຸັ່ ນ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ ຍ ງສ ບຕ ັ່ ເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງຕາມທັ່ າອັ່ ຽງ ເຖງິ
ແມັ່ ນວັ່ າ ຈະມກີານຫ ຸດລງົໃນລະດ ບໜ ັ່ ງໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການລ ດຖະບານຍີັ່ ປຸັ່ ນ 
ສະຖານະພາບພາຍນອກຍ ງຄງົແຂງແຮງ ໂດຍມກີານເກນີດຸນຂອງບ ນຊີ
ຊ າລະປົກກະຕ,ິ ສະໜ ບສະໜນູໂດຍກະແສໄຫ ເຂົາ້ຂອງລາຍຮ ບ
ຈ ານວນຫ າຍ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການເງນິຍີັ່ ປຸັ່ ນ 

 
 
 
 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊຢູ້ັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ, ຕກົລງົເປ ນ 2 % ເປົາ້
ໝາຍລາຄາຄງົທ ີກ ານດົ BOJ. 
  
 

 
 
      ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສືັ່ ສານ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ.  

 

   ຄັ່ າເງນິ JPY ຕ ັ່  USD ແລະ  Euro ແຂງຄັ່ າ ໃນເດອືນ ກຸມພາ   
   2018 ທັ່ າມກາງການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການປັ່ ຽນແປງຕະຫ າດສາກນົ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bloomberg

ການເຕບີໂຕຂອງໜີສ້ນິພາກລ ດໄດຄ້ງົຕວົໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ແຕັ່ ລະດ ບ
ຍ ງຄງົສູງປະມານ 200% ຂອງ GDP 

ການປັ່ ຽນແປງຜນົການຕອບແທນຈາກ JGB ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍ
ຈາກການນ າໃຊ ້ມາດຕະການຄວບຄຸມ “QQE”. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການເງນິຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ການຄາດຄະເນ ຂອງ AMRO (ປີງບົປະມານ 2017)          
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ຍີັ່ ປຸັ່ ນ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 

2014 2015 2016 
2017 

ຄາດຄະເນ 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  -0.3 1.4 1.2 1.8 

ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົ -2.5 0.8 0.3 1.3 

ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຜູອ້າໄສໃນປະເທດ  3.3 2.3 1.2 3.1 

ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົພາຍໃນປະເທດ -9.9 3.7 6.2 3.0 

ການບ ລໂິພກພາກລ ດ 0.4 1.9 0.5 0.6 

ການລງົທ ນພາກລ ດ -2.0 -1.6 0.9 2.5 

ການສົັ່ ງອອກສຸດທ ິ(ppts) 0.6 0.1 0.8 0.3 

ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 8.7 0.7 3.4 5.8 

ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 4.2 0.3 -1.0 3.8 

ຕະຫ າດແຮງງານ       (ຂ ມູ້ນສະເລັ່ ຍຂອງເດອືນ)  

ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (%, sa) 3.5 3.3 3.0 2.7 

ອ ດຕາວຽກຕ ັ່ ຈ ານວນຜູສ້ະໝ ກ (sa) 1.1 1.2 1.4 1.5 

ລາຄາ        (ຂ ມູ້ນສະເລັ່ ຍຂອງເດອືນ)  

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ທຸກປະເພດສນິຄາ້) 2.9 0.2 -0.1 0.7 

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ອາຫານສດົໜອ້ຍ) 2.8 0.0 -0.2 0.7 

ຂະແໜງພາຍນອກ         ( ຕື ້JPY, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 8.7 17.9 20.4 21.0 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງGDP) 1.7 3.3 3.8 3.8 

ດຸນການຄາ້ -9.1 -1.1 4.0 3.6 

ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້, FOB 74.7 74.1 71.5 78.2 

ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້, CIF 83.8 75.2 67.5 74.6 

ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ:ິ ລາຍຮ ບພືນ້ຖານ 20.0 20.9 18.1 19.2 

ບ ນຊກີານເງນິ 14.2 23.8 24.9 16.8 

ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ (ຕືໂ້ດລາ USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 1,245 1,262 1,230 … 

ຂະແໜງງບົປະມານ (ລ ດຖະບານສູນກາງ) (% ຂອງ GDP) 
ລາຍຮ ບອາກອນ 10.4 10.5 10.3 10.5 

ລາຍຈັ່ າຍ 19.1 18.4 18.1 18.0 

ດຸນພືນ້ຖານ -2.7 -2.3 -2.9 -2.3 

ໜີສ້ນິພາກລ ດທີັ່ ຄາ້ງຈັ່ າຍ 203.2 196.5 198.7 200.7 

ຂະແໜງເງນິຕາ                     ( % ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ຖານການເງນິ 39.7 32.3 23.4 … 

ອ ດຕາດອກເບຍ້ຂາ້ມຄນືບ ັ່ ມຫີ  ກປະກ ນ (%) 0.015 -0.002 -0.060 … 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (JPY ຕ ັ່  USD, ໄລຍະສະເລັ່ ຍ) 109.9 120.1 108.4 110.8 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (JPY ຕ ັ່  USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 120.2 112.4 111.8 111.4 

Nikkei 225 (JPY, ໄລຍະທາ້ຍ) 19,207 16,759 18,909 21,454 

ຜນົຕອບຮ ບ JGB ໄລຍະ 10 ປີ (%, ໄລຍະທາ້ຍ) 0.398 -0.049 0.067 0.072 

ອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍ (%, ໄລຍະທາ້ຍ) 1.10 0.97 0.87 … 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້USD) 4,717 4,445 4,976 … 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພ ນຕື ້JPY) 518.5 533.9 539.3 549.1 

ໝາຍເຫດ: ປີງບົປະມານຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການແຫັ່ ງຊາດ, ການປະເມນິຄັ່ າຂອງ AMRO (ສ າລ ບສກົປີ 2017 ຍກົເວ ນ້ຂ ມູ້ນຕະຫ າດການເງນິ)  
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ສ.ເກາົຫ  ີ
ເສດຖະກດິເກາົຫ ໄີດກ້ ບເຂົາ້ສູັ່ ສະຖານະການທີັ່ ຄວບຄຸມໄດໃ້ນປີ 2017, ຊ ັ່ ງສະ
ໜ ບສະໜນູໂດຍການບ ລໂິພກແລະການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ. ໃນໄຕມາດ 4 
ປີ 2017, ການເຕບີໂຕ GDP ໄດຫ້ ຸດລງົ 0,2% ໄຕມາດຕ ັ່ ໄຕມາດ ຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວໃນໄຕມາດ 3 (1,4% ໄຕມາດຕ ັ່ ໄຕມາດ), ສັ່ ວນ
ໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາຈາກວ ນພ ກຍາວໃນເດອືນຕຸລາ. ໃນໄລຍະຕະຫ ອດປີ, 
ເສດຖະກດິເຕບີໂຕ 3,1%, ຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າອ ດຕາການເຕບີໂຕທີັ່ ຄາດຄະເນໄວ.້ 
ການບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະຊນົສບືຕ ັ່ ມກີານຟືນ້ໂຕເລ ກນອ້ຍ, ໃນຂະນະທີັ່
ການບ ລໂິພກພາກລ ດຂະຫຍາຍຕວົຈາກງບົປະມານລາຍຈັ່ າຍທີັ່ ສູງຂ ນ້ ການ
ລງົທ ນດາ້ນການກ ັ່ ສາ້ງແລະພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງຍ ງຄງົມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງເຖງິວັ່ າຈະ
ມຈີ  ງຫວະການເຕບີໂຕຊາ້ລງົໃນເຄິັ່ ງທີັ່ ສອງຂອງປີ. ການສົັ່ ງອອກຍ ງສບືຕ ັ່ ສະ 
ແດງໃຫເ້ຫ ນການເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນນ າໜາ້ໂດຍຂະແໜງ 
ສານເຄິັ່ ງຊ ກນ າໄຟຟາ້ (semiconductor). ໃນປີ 2018, ອ ດຕາການເຕບີໂຕ
ຄາດວັ່ າຈະຫ ຸດລງົເຖງິ 2,9%, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາຈາກການຫ ຸດລງົຂອງ
ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ, ໂດຍສະເພາະການລງົທ ນໃນຂະແໜງກ ັ່ ສາ້ງ, ເຖງິ
ວັ່ າຈະມກີານສົັ່ ງອອກຢັ່ າງແຂງແຮງ ແລະ ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົທີັ່ ຂະ 
ຫຍາຍຕວົດຂີ ນ້ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. 
 

ໃນປີ 2017, ອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ດສູ້ງເຖງິ 2%, ຫ  ງຈາກນ ນ້ມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົ. ໃນ
ໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ອ ດຕາເງນິເຟີເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ 1,5%, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍອ້ນ
ລາຄາຜະລດິຕະພ ນກະສກິ າຕັ່  າແລະການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາສາທາລະນຸປະໂພກ
ເຖງິວັ່ າລາຄານ າ້ມ ນຈະເພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນໄລຍະໝດົປີ, ລາຄາຜູບ້ ລໂິພກໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ 
1,9% ໂດຍສະເລັ່ ຍ, ຊ ັ່ ງສູງກວັ່ າປີກັ່ ອນ (1%). ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຄວາມກດົ
ດ ນຂອງອ ດຕາເງນິເຟີຕ້າມຄວາມຕອ້ງ ການຍ ງຄງົຕ ັ່ າລງົໂດຍມອີ ດຕາເງນິເຟີ້
ພືນ້ຖານຄງົທແີລະການເຕບີໂຕຂອງຄັ່ າແຮງງານຫ ຸດລງົ. ໃນຕ ັ່ ໜາ້,  ຄາດຄະເນ
ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປໃນປີ 2018 ແມັ່ ນ 1,9% ໃນປີ 2018 ແຕັ່ ອ ດຕາເງນິເຟີ້
ພືນ້ຖານຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ 2% ຈາກ 1,5% ໃນປີ 2017. ຄວາມກດົດ ນຂອງອ ດຕາ
ເງນິເຟີຈ້າກການປິດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລດິອາດສູງກວັ່ າຄວາມກດົດ ນທີັ່ ຫ ຸດລງົ
ຈາກລາຄາບ ລຫິານທີັ່ ຕັ່  າລງົ ໂດຍສະເພາະຂອງລ ດຖະບານ. 
 

ສະຖານະພາຍນອກຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບເຂ ມ້ແຂງ. ໃນປີ 2017, ຍອດເກນີດຸນ
ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຍິ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງເຖງິ 78,5 ຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາ ເມ
ລກິາ ໂດຍມຍີອດເກນີດຸນທາງດາ້ນການຄາ້ສນິຄາ້ຈ ານວນຫ າຍ, ເຖງິວັ່ າຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງຍອດຂາດດຸນບ ນຊບີ ລກິານຈະເພີັ່ ມຂ ນ້. ອ ດຕາເກນີດຸນສູງໃນບ ນ 
ຊຊີ າລະປົກກະຕຂິອງເກາົຫ ສີະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິທັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ ແຂງແຮງໃນການ
ໝນູວຽນການລງົທ ນໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຕັ່ າງປະເທດຂອງນ ກລງົທ ນພາຍໃນ
ປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່  ແມັ່ ນນ າໂດຍບ ລສິ ດປະກ ນໄພ. ດາ້ນການລງົທ ນໃນຕະ 
ຫ າດຫ  ກຊ ບຂອງນ ກລງົທ ນທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຜູຢູ້ັ່ ອາໄສໃນປະເທດ, ມກີານໄຫ ເຂົາ້ 
ຂອງການລງົທ ນ (ສຸດທ)ິ ຕະຫ ອດປີເຖງິວັ່ າຈະມຄີວາມເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນພູມ
ສາດການເມອືງ. ໃນປີ 2018, ຍອດເກນີດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຄິາດວັ່ າຈະ
ຂະຫຍາຍຕວົຕ ັ່ າກວັ່ າ 5% ຂອງ GDP ແຕັ່ ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບແຂງແຮງ. 
 

 
 
 
 

ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ພາກທຸລະກດິມຂີະຫຍາຍຕວົໃນລະດ ບຊາ້, ໂດຍ
ສະເພາະສນິເຊືັ່ ອຄວົເຮອືນ. ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ລະດ ບໜີສ້ນິຄວົ
ເຮອືນເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍ, ຊ ັ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນການຫ ຸດລງົຂອງການເຕບີ
ໂຕເປ ນລະດ ບຕວົເລກດຽວໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ການປ້ອງກ ນຂອງສະຖາບ ນ
ການເງນິເພືັ່ ອປອ້ງກ ນຜນົກະທບົຈາກການສູນເສຍຂະໜາດໃຫັ່ ຍທ ງທີັ່
ຄາດຄດິ ແລະ ບ ັ່ ຄາດຄດິແມັ່ ນຍ ງມປີະສດິທພິາບພຽງພ , ໂດຍມອີ ດຕາ
ສັ່ ວນເງນິທ ນທ ງໝດົຕ ັ່ ຊ ບສນິທີັ່ ມຄີວາມສັ່ ຽງແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງ ແລະ
ອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍຕ ັ່ າໃນທະນາຄານແລະສະຖາບ ນການເງນິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທະ 
ນາຄານ. ໃນຕະຫ າດການເງນິ, ຜນົຕອບແທນຈາກພ ດທະບ ດເພີັ່ ມຂ ນ້ຫ  ງ
ຈາກອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງທະນາຄານກາງເກາົຫ ໄີດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ໃນເດອືນ ພະ 
ຈກິປີ 2017 ແລະ ລາຄາຮຸນ້ມທີັ່ າອັ່ ຽງສບືຕ ັ່ ສູງຂ ນ້. 
 

ການປອ້ງກ ນທາງດາ້ນງບົປະມານຍ ງມຈີ ານວນຫ າຍໂດຍມກີານເກ ບຮ ບທີັ່
ເຂ ມ້ແຂງ. ໃນປີ 2017, ລາຍຮ ບງບົປະມານຍ ງສບືຕ ັ່ ເຕບີໂຕຢັ່ າງເຂ ມ້ 
ແຂງໂດຍການເກ ບລາຍຮ ບພາສຢີັ່ າງມປີະສດິທພິາບໃນຂະນະທີັ່ ລາຍຈັ່ າຍ
ງບົປະມານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍນະໂຍບາຍແມັ່ ນແນັ່ ໃສັ່ ການສາ້ງວຽກສູງ
ຂ ນ້. ໃນງບົປະມານປີ 2018, ລ ດຖະບານແນໃສັ່ ປ ບປຸງດຸນງບົປະມານ
ໂດຍການປ ບໂຄງສາ້ງລາຍຈັ່ າຍທັ່ າມກາງການຂະຫຍາຍຕວົການໃຊຈ້ັ່ າຍ
ຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. 
 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງເກາົຫ ອີາດຈະໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກລະດ ບໜີສ້ນິ
ຄວົເຮອືນທີັ່ ສູງ, ການເພີັ່ ມທະວກີານປົກປອ້ງທາງການຄາ້ ແລະຄວາມເຄ ັ່ ງ
ຕ ງທາງດາ້ນພູມສາດການເມອືງ. ກະແສສັ່ ວນທາງກ ບທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີ
ໂຕລວມມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົ, ໜີສ້ນິຄວົ
ເຮອືນສູງທັ່ າມກາງ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້. 
ມາດຕະການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາອາດຈະ
ເປ ນສິັ່ ງທັ່ ວງດ ງຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກຂອງເກາົຫ ທີີັ່ ມກີານເຕບີໂຕຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງ
ຖາ້ຫາກມກີານກ ານດົອ ດຕາພາສນີ າເຂົາ້ຕ ັ່ ບ ນດາສນິຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນ. ຄວາມ
ເຄ ັ່ ງຕ ງທາງດາ້ນພູມສາດການເມອືງທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ແລະເງ ືັ່ອນໄຂທາງດາ້ນການ
ເງນິທົັ່ ວໂລກທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ສະເຖຍລະພາບ
ທາງດາ້ນການເງນິ. 
 

ໃນໄລຍະຍາວ, ສິັ່ ງທາ້ທາຍທີັ່ ສ າຄ ນແມັ່ ນຕດິພ ນກ ບທັ່ າອັ່ ຽງການຫ ຸດລງົ
ຂອງການເຕບີໂຕ. ໃນພາກສັ່ ວນບ ລສິ ດ, ການເຕບີໂຕທີັ່ ແຕກໂຕນກ ນ
ລະຫວັ່ າງບ ນດາບ ລສິ ດ ICT ແລະ ບ ລສິ ດທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນ ICT, ແລະ ຄວາມ
ໜາແໜນ້ໃນຂະແໜງ ICT ທີັ່ ຫ າຍເກນີໄປກ ັ່ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ສດຖະກດິ
ໄດຮ້ ບຜນົກະທບົໄດງ້ັ່ າຍຈາກການທດົຖອຍຂອງອຸດສາຫະກ າ ICT ໃນ
ທົັ່ ວໂລກແລະການແຂັ່ ງຂ ນຢັ່ າງຮຸນແຮງໃນຂະແໜງດ ັ່ ງກັ່ າວ. ການຍາ້ຍ
ຖານການຜະລດິໄປຕັ່ າງປະເທດສ ບຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົສົັ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົ
ຕ ັ່ ຂະແໜງການຜະລດິທີັ່ ສ າຄ ນຂອງເກາົຫ ແີລະເຮ ດໃຫກ້ານຈາ້ງງານພາຍ
ໃນຫ ຸດລງົ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
98 



 

 
 
 

ສ. ເກາົຫ :ີ  ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ໃນປີ 2017, ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິ
ໃນຂະນະທີັ່ ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົມລີະດ ບການຟືນ້ໂຕຫ ຸດລງົ. 
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ດຸນງບົປະມານສ ບຕ ັ່ ປ ບປຸງດຂີ ນ້ໃນປີ 2017. 
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ສ. ເກາົຫ :ີ ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່                  (% ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
  GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  3.3 2.8 2.9 3.1 

     ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົ 1.7 2.2 2.5 2.6 

     ການບ ລໂິພກພາກລ ດ 3.0 3.0 4.5 3.4 

     ການລງົທ ນດາ້ນການກ ັ່ ສາ້ງ 1.1 6.6 10.3 7.6 

     ການລງົທ ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ 6.0 4.7 -1.0 14.6 

     ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 2.0 -0.1 2.6 1.9 

     ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 1.5 2.1 4.7 7.0 

  ຕະຫ າດແຮງງານ     

    ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (%) 3.5 3.6 3.7 3.7 

  ລາຄາ     

    ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້ 1.3 0.7 1.0 1.9 

    ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ ືນ້ຖານ, ບ ັ່ ລວມອາຫານ ແລະ ພະລ ງງານ 1.7 2.4 1.9 1.5 

ຂະແໜງພາຍນອກ     (ຕືໂ້ດລາ USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 84.4 105.9 99.2 78.5 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(% ຂອງGDP) 6.0 7.7 7.0 5.1 

ດຸນການຄາ້, ແຈງ້ພາສແີລວ້ 47.2 90.3 89.2 95.2 

ການສົັ່ ງອອກ, ແຈງ້ພາສແີລວ້ 572.7 526.8 495.4 573.7 

ການນ າເຂົາ້, ແຈງ້ພາສແີລວ້ 525.5 436.5 406.2 478.5 

ດຸນບ ນຊກີານເງນິ, ບ ັ່ ນ  ບເງນິຕາສ າຮອງ 71.4 94.2 95.0 82.7 

ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸດທ ິ 18.8 19.7 17.9 14.6 

ການລງົທ ນຫ  ກຊ ບ, ສຸດທ ິ 30.6 49.5 67.0 57.8 

ອະນຸພ ນທາງການເງນິ, ສຸດທ ິ -3.8 1.8 -3.4 -8.3 

ການລງົທ ນອືັ່ ນໆ, ສຸດທ ິ 25.9 23.3 13.6 18.5 

ເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດສ າຮອງທ ງໝດົ (ໄລຍະສຸດທາ້ຍ) 363.6 368.0 371.1 389.3 

ຂະແໜງງບົປະມານ (ລ ດຖະບານກາງ) (% ຂອງ GDP) 
ລາຍຮ ບທ ງໝດົ 24.0 23.8 24.5 24.9 

ລາຍຈັ່ າຍທ ງໝດົ 23.4 23.8 23.4 23.5 

ດຸນງບົປະມານ 0.6 0.0 1.0 1.4 

ດຸນງບົປະມານ, ບ ັ່ ລວມກອງທ ນປະກ ນສ ງຄມົ -2.0 -2.4 -1.4 -1.1 

ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ (% ຕ ັ່ ປີ, ໄລຍະທາ້ຍ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ອ ດຕາທະນາຄານກາງເກາົຫ  ີ 2.00 1.50 1.25 1.50 

ຜນົຕອບແທນພ ນທະບ ດຄ ງເງນິ ໄລຍະ 3 ປີ 2.1 1.7 1.7 2.1 

ຜນົຕອບແທນພ ນທະບ ດບ ລສິ ດ-AAໄລຍະ 3ປີ 2.4 2.1 2.2 2.6 

ການເຕບີໂຕປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ(% ປັ່ ຽນແປງ) 8.7 9.0 7.9 6.6 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ວອນ ຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍ) 1,053.1 1,131.5 1,160.4 1,130.5 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ວອນ ຕ ັ່  USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 1,099.3 1,172.5 1,207.7 1,070.5 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພ ນຕືວ້ອນ) 1,486.1 1,564.1 1,641.8 1,730.4 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂ້ດລາ USD) 1,411.0 1,382.4 1,414.7 1,530.2 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການເກາົຫ  ີ 
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ສປປ ລາວ 
 

ການເຕບີໂຕຫ ຸດລງົໃນປີ 2017 ເນືັ່ ອງຈາກຂະແໜງພະລ ງງານມຖີານການ
ເຕບີສູງໃນປີ 2016 ແລະ ຄາດວັ່ າຈະຮ ກສາລະດ ບຄງົທໃີນປີ 2018. ການ
ຟືນ້ໂຕໃນຂະແໜງກະສກິ າແລະຂະແໜງກ ັ່ ສາ້ງທີັ່ ສູງຂ ນ້, ລວມທ ງການ
ຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ແຕັ່ ຍ ງຮ ກສາລະດ ບການຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດ ບ 2 ຕວົ
ເລກຂອງຂະແໜງພະລ ງງານທີັ່ ຂ ບເຄອືນເສດຖະກດິໃນປີ 2017. ໃນ
ຂະນະດຽວກ ນ, ກດິຈະກ າທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ອັ່ ອນແອແລະການຂະຫຍາຍຕວົ
ຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ ຕ ັ່ າມຜີນົກະທບົຕ ັ່ ເສດ ຖະກດິ. ການ
ຂະຫຍາຍຕວົໃນປີ 2018 ຄາດວັ່ າຈະຄງົທໂີດຍບ ັ່ ມກີານເພີັ່ ມຂອງກ າລ ງ
ການຜະລດິໃນຂະແໜງພະລ ງງານ, ໃນຂະນະທີັ່ ການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວຈະ
ສົັ່ ງເສມີການເຕບີໂຕລະດ ບໜ ັ່ ງຈາກການໂຄສະນາຂອງລ ດຖະ ບານທີັ່ ຈ  ດ
ໃຫ ້ປີ 2018 ເປ ນປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ "Visit Laos Year in 2018". 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີຫ້ ຸດລງົຫ າຍເປ ນ 0,8% ໃນປີ 2017 ເນືັ່ ອງຈາກລາຄາອາ 
ຫານຫ ຸດລງົ ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກພືນ້ຖານທີັ່ ຕ ັ່ າ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງການຜະລດິຊ ັ່ ງເຮ ດໃຫຕ້ະຫ າດອາຫານພາຍໃນປະເທດມຄີວາມອຸ 
ດມົສມົບູນໄດຊ້ັ່ ວຍຫ ຸດອ ດຕາເງນິເຟີໃ້ນປີ 2017. ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ອ ດຕາເງນິ
ເຟີຄ້າດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນ 2,1% ໃນປີ 2018, ອ ດຕາເງນິເຟີຈ້ະຄາດວັ່ າ
ຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ 2,1% ໃນປີ 2018 ຈາກຖານລາຄາອາຫານຕ ັ່ າ ແລະ ລວມ
ທ ງການຟືນ້ໂຕຂອງລາຄານ າ້ມ ນເຊືອ້ໄຟ ທີັ່ ສອດຄັ່ ອງກ ບທັ່ າອັ່ ຽງລາຄາ
ໂລກ. 
 

ຖານະດຸນບ ນຊຊີ າລະປະຈ າມກີານປ ບປຸງດຂີ ນ້, ໃນຂະນະທີັ່ ການຄຸມ້ຄອງ
ລາຍຈັ່ າຍຂອງລ ດຖະບານຍ ງມຄີວາມທາ້ທາ້ຍໃນປີ 2017. ການເພີັ່ ມຂ ນ້
ຂອງການສົັ່ ງອອກຂອງຂະແໜງໄຟຟາ້, ການຜະລດິຂອງເຂດເສດຖະກດິ
ພເິສດ, ເຄືັ່ ອງນຸັ່ ງຫົັ່ ມແລະສນິຄາ້ກະສກິ າສາມາດທດົແທນຜນົກະທບົຈາກ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ຫ ຸດລງົ, ຊ ັ່ ງຍອດຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກ ກະຕສິະເລັ່ ຍ
ໃນປີ 2017 ຫ ຸດລງົ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ບ ນຫາທາ້ທາຍໃນຂະແໜງງບົ
ປະມານຍ ງສບືຕ ັ່ , ໂດຍການຂາດດຸນງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 5,7% ຂອງ 
GDP ໃນປີ 2017 ຈາກ 4,9% ໃນປີ 2016. ການຂາດດຸນງບົປະມານ
ທີັ່ ຂ ນ້ແຜນໄວໃ້ນປີ 2018 ແມັ່ ນ 5,4% ຂອງ GDP. 
 

ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງໜີສ້ນິແລະຄວາມບ ັ່ ສອດຄັ່ ອງທີັ່ ເປ ນໄປໄດໃ້ນການຈ ດ
ເກ ບລາຍຮ ບແລະການຈັ່ າຍຄນືໜີສ້ນິໂຄງການເຂືັ່ ອນໄຟຟາ້ສາມາດສາ້ງ
ຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ສະຖານະງບົປະມານ. ປະມານ 80% ຂອງໜີສ້ນິພາກລ ດ
ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ, ເຮ ດໃຫຖ້ານະງບົປະມານມຄີວາມ
ສັ່ ຽງຈາກຜນົກະທບົການປັ່ ຽນ ແປງອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ. ການປະເຊນີໜາ້
ກ ບຄວາມສັ່ ຽງຕາມກ ານດົຊ າລະໜີສ້ນິ ແລະ ອ ດຕາດອກເບຍ້ ຊ ັ່ ງຕອ້ງ
ໄດຮ້ ບການຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິເນືັ່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໜີ ້ 
 
 

ສນິພາກລ ດເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຕະຫ າດພ ນທະບ ດໄທໃນເງ ືັ່ອນໄຂທາງການຄາ້. 
 
ນອກນ ນ້ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງດາ້ນການສະພາບຄັ່ ອງທີັ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກຄວາມບ ັ່ ສອດ 
ຄັ່ ອງລະຫວັ່ າງການເກ ບລາຍຮ ບຈາກໂຄງການພະລ ງງານໄຟຟາ້ຂະຫນາດໃຫຍັ່
ແລະຕາຕະລາງການຊ າລະໜີຈ້າກການກູຢື້ມທີັ່ ເກດີຂ ນ້. 
 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຫ ຸດລງົໃນປີ 2017 ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາ
ຈາກການປັ່ ອຍເງນິກູຢື້ມຕັ່ າງປະເທດຫ ຸດລງົ. ອ ດຕາດອກເບຍ້ຕົນ້ຕ ຂອງທະນາ 
ຄານກາງຍ ງບ ັ່ ປັ່ ຽນແປງນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ການຫ ຸດລງົໃນເດອືນ ກ ລະກດົ 2015. ທັ່ າມ 
ກາງເງ ືັ່ອນໄຂທາງການເງນິທີັ່ ຄງົທ,ີ ການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອຫ ຸດລງົເຖງິ 
10,8% ໃນເດອືນທ ນວາ 2017 ຈາກ 20,9% ໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ເນືັ່ ອງຈາກ
ການບ ງຄ ບໃຊກ້ດົລະບຽບທີັ່ ຈ າກ ດການກູຢື້ມເງນິສະກຸນຕັ່ າງປະເທດ ແລະ 
ສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ລ ດວສິາຫະກດິ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານກາງຍ ງອອກຄ າສ ັ່ ງ
ຫ ຸດຜັ່ ອນຊັ່ ອງຫວັ່ າງລະຫວັ່ າງການກູຢື້ມເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດແລະອ ດຕາດອກ
ເບຍ້ເງນິຝາກຈາກ 4% ມາເປ ນ 3% ໃນເດອືນທ ນວາ 2017, ຊ ັ່ ງຄາດວັ່ າຈະ
ຫ ຸດການກູຢື້ມເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດລງົ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງສນິເຊືັ່ ອເງນິກບີທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເຖງິ 20% ໃນໄລຍະສາມໄຕມາດທ າອດິຂອງ
ປີ 2017, ແຕັ່ ໄດຫ້ ຸດລງົເປ ນ 17,1% ໃນເດອືນທ ນວາ 2017. 
 

ຄວາມອັ່ ອນໄຫວງັ່າຍຂະແໜງການທະນາຄານຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການກະທບົ
ຈາກພາຍນອກ ເນືັ່ ອງຈາກໜີຄ້າ້ງຊ າລະປະເພດພເິສດທີັ່ ຕດິພ ນກ ບໂຄງການ
ລງົທ ນຂອງລ ດຖະບານຍ ງບ ັ່ ໄດຮ້ ບການແກໄ້ຂເທືັ່ ອ. ບ ນດາໂຄງການຂອງລ ດ 
ຖະບານທີັ່ ຜັ່ ານມາແມັ່ ນໄດທ້ວງດ ງດຸນບ ນຊທີະນາຄານ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີັ່ ກ າລ ງປະຕ ິ
ບ ດຕາມມາດຕະການເພືັ່ ອຈ ດການແລະແກໄ້ຂບ ນຫາຄວາມສັ່ ຽງເຫ ົັ່ ານີຢ້ັ່ າງ
ເດ ດຂາດ. 
 
 

ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກອາດຈະເກດີຂ ນ້ຈາກເງ ືັ່ອນໄຂການເງນິໂລກທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດ, ຜນົ
ກະທບົຕ ັ່ ຄູັ່ ຄາ້ທີັ່ ສ າຄ ນ, ແລະ ຫ ຸດລງົໃນລາຄາສນິຄາ້, ແລະ ການປັ່ ຽນແປງຂອງ
ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. ການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງນິກບີຈະເພີັ່ ມພາລະໜີສ້ນິຕ ັ່
ຕັ່ າງປະເທດ, ໃນສະພາບການທີັ່ ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງລາວຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງ 
ແລະ ເພີັ່ ມຂ ນ້ເລືັ່ ອຍໆ. ຄ ງສະສມົຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ມໜີອ້ຍເຮ ດໃຫເ້ງນິກບີກະ 
ທບົໄວຕ ັ່ ສະພາບການປັ່ ຽນແປງໃນຕະຫ າດເງນິຕາສາກນົ. ສປປ ລາວ ກ ັ່ ຍ ງ
ອງີໃສັ່ ສນິຄາ້ຈາກຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນການຂຸດຄົນ້
ທອງແດງແລະພະລ ງງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. ໃນນີ,້ ຜນົກະທບົຕ ັ່ ບ ນດາຄູັ່ ຄາ້ສ າຄ ນ 
ເຊ ັ່ ນຈນີແລະໄທ ຊ ັ່ ງສົັ່ ງຜນົກະທບົຕ ັ່ ຄວາມຕອ້ງການສນິຄາ້ດ ັ່ ງກັ່ າວຫ ກືານຫ ຸດ
ລງົໄວຂອງລາຄາສນິຄາ້ໂລກ, ມຜີນົກະທບົຢັ່ າງຮຸນແຮງຕ ັ່ ເສດຖະກດິ. ການ
ປັ່ ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດຍ ງໄດສ້າ້ງຄວາມສັ່ ຽງ, ໂດຍສະເພາະໄພແຫງ້ 
ແລງ້ຮຸນແຮງຢູັ່ ເທງິແມັ່ ນ າ້ຂອງຊ ັ່ ງສາມາດຫ ຸດຜັ່ ອນຈ ານວນໄຟຟາ້ທີັ່ ຜະລດິຈາກ
ເຂືັ່ ອນໄຟຟາ້ພາຍໃນປະເທດ. 
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ສປປ ລາວ:  ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 

ມກີານພ ດທະນາໄປໃນທດິທາງອຸດສາຫະກ າທີັ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ 
ເນືັ່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ັ່ ແຮັ່  ແລະ ໄຟຟາ້. 

 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິແິຫັ່ ງຊາດ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  

 
 

ການຂາດດຸນງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017 ໂດຍມຄີວາມພະຍາຍາມ
ໃນການເພີັ່ ມລາຍຮ ບ ແລະ ປ ບປຸງການຄຸມ້ຄອງລາຍຈັ່ າຍ. 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການເງນິ, ການປະເມນີຄັ່ າຂອງ AMRO  

 
 
 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ ເນືັ່ ອງຈາກການຫ ຸດລງົຂອງ
ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນພືນ້ຖານ ເນືັ່ ອງຈາກການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາ
ອາຫານ 
 
% 
7  

Headline In ation   Core In ation   Non-core In ation 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິແິຫັ່ ງຊາດ, ການປະເມນີຄັ່ າຂອງ AMRO  
 

ການຫ ຸດລງົຍອດຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕລິວມກ ບການໄຫ ເຂົາ້ຂອງ
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ ສະໜ ບສະໜນູດຸນບ ນຊພີຽງນອກ, 
ສົັ່ ງເສມີ BOP ໄປໃນທາງບວກໃນປີ 2017. 
 
USD million  
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານແຫັ່ ງ ສປປ ລາວ

ຄ ງສະສມົທາງການທ ງໝດົເພີັ່ ມເປ ນ 1 ຕືໂ້ລລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ
ທາ້ຍປີ 2017, ກວມ 4 ເດອືນຂອງການນ າເຂົາ້ອງີຕາມການກ ານດົຂອງ
ເຈົາ້ໜາ້ທ ີແລະ 1,5 ເດອືນຂອງການນ າເຂົາ້ຕາມການກ ານດົດ ັ່ ງເດມີ. 
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ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກການຊະລ ັ່ ຕວົຂອງການສະໜ
ອງສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ພາກເອກະຊນົ ແລະ ສນິເຊືັ່ ອສ າລ ບລ ດວສິາຫະກດິ
ຫ ຸດລງົ. 
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ສປປ ລາວ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 2014 2015 2016 2017 

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່                 (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່  
ດ ດຊະນ ີGDP  

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ົມໃຊ ້(ສະເລັ່ ຍ) 

7.6 

5.7 

4.1 

7.3 

2.3 

1.3 

7.0 

3.0 

1.6 

6.8 

1.5 

0.8 

ຂະແໜງພາຍນອກ      (ລາ້ນໂດລາ USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ການສົັ່ ງອອກ 
ການນ າເຂົາ້ 
ດຸນການຄາ້ 

   ດຸນບ ນຊີຊ າລະປົກກະຕິ 
    % ຂອງ GDP  

ດຸນບ ນຊເີງນິທ ນ ແລະ ບ ນຊີການເງນິ 
ດຸນລວມ 

ເງນິທ ນສ າຮອງທາງການທ ງໝດົ 

(ໃນເດອືນນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ) 

ປະລິມານການສົັ່ ງອອກ 

ປະລິມານການນ າເຂົາ້ 

ອ ດຕາການຄາ້ 

ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ, ທ ງໝດົ 

 % ຂອງ GDP 

In % of GDP 

4,380.0 

7,673.0 

-3,293.0 

-2,862.0 

-21.6 

1,609.0 

154.0 

816.0 

1.2 

23.8 

6.0 

-3.6 

5.6 

42.2 

3,813.0 

7,228.0 

-3,415.0 

-3,228.0 

-22.4 

2,918.0 

171.0 

987.0 

1.5 

-9.5 

-7.4 

-5.5 

6.7 

46.6 

4,450.0 

6,507.0 

-2,056.0 

-1,902.0 

-12.0 

2530.0 

-172.0 

815.0 

1.4 

15.7 

-10.6 

0.2 

7.3 

46.3 

5,293.0 

7,171.0 

-1,878.0 

-1,919.0 

-11.3 

2,223.0 

185.0 

1,000.0 

1.5 

12.7 

7.8 

3.2 

8.1 

47.1 

ຂະແໜງງບົປະມານ(ພາກລ ດໂດຍລວມ) (% ຂອງ GDP) 
ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້ 
ລາຍຮ ບ 
ລາຍຈັ່ າຍຊ າລະປົກກະຕິ 
ລາຍຈັ່ າຍເງນິທ ນ 
ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ິນ (ສຸດທ)ິ 
(ລວມເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້) 

ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ິນ (ພືນ້ຖານ) (ລວມເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້) 

21.3 
25.4 
16.0 
9.4 
-4.1 
-3.2 

19.7 
24.5 
15.2 
9.3 
-4.8 
-3.8 

16.8 
21.7 
13.9 
7.9 
-4.9 
-3.9 

16.2 
21.9 
13.0 
8.9 
-5.7 
-4.6 

ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ               (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ) 
ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 
      ພາກລ ດ 

        ລ ດຖະບານທົັ່ ວໄປ 
      ພາກລ ດ 
ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ
ເງນິສ າຮອງ 

17.7 

36.7 

95.2 

11.7 

25.2 

30.3 

17.9 

14.1 

31.2 

19.3 

14.7 

18.3 

18.5 

9.1 

-8.8 

22.0 

10.9 

-3.6 

17.1 

6.4 

14.4 

20.6 

10.7 

5.0 

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 
 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືກ້ບີ LAK)  
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ລາ້ນໂດລາ USD) 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ(LAK ຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍ) 

106,796.0 

13,279.0 

8,042.0 

117,251.0 

14,430.0 

8,125.0 

129,280.0 

15,913.0 

8,124.0 

14,0152.0 

17,008.0 

8,240.0  
 
ໝາຍເຫດ:  
1)  ຂ ມູ້ນ GDP ແລະ ຂະແໜງງບົປະມານແມັ່ ນເປ ນປີງບົປະມານ ຮອດສກົປີ 2016/2017, ເລີັ່ ມຈາກເດອືນຕຸລາ ຫາ ເດອືນກ ນຍາ. ເລີັ່ ມຈາກປີ 2018 ເປ ນຕົນ້ໄປ, ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຈະປ ບ

ປະຕທິນິປີຕາມສກົປີງບົປະມານ.  
2) ຂ ມູ້ນຂອງຂະແໜງການພາຍນອກໃນປີ 2017 ຄາດຄະເນໂດຍ AMRO.  
3) ຂ ມູ້ນສ າລ ບປີ 2017 ຄດິໄລັ່ ໂດຍ AMRO.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ສູນສະຖຕິລິາວ, ທະນາຄານກາງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງນິ, CEIC, ADB, IMF, World Bank, ການປະເມນີ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.
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ມາເລເຊຍ 
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ຂະຫຍາຍຕວົ 5,9% ໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປີ 
2017, ສູງກັ່ ວາຄາດຄະເນທີັ່  5,8%. ການເຕບີໂຕຂອງໄຕມາດ 4 ທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ
ແມັ່ ນມາຈາກການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົທີັ່ ຍ ງເຂ ມ້ແຂງແລະການເຕບີໂຕ
ຂອງການບ ລໂິພກຂອງພາກລ ດ. ການສົັ່ ງອອກ (ສຸດທ)ິ ໄດປ້ະກອບ ສັ່ ວນຕ ັ່
ການເຕບີໂຕຂອງໄຕມາດທ ີ 4 ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ ງອອກແລະການນ າເຂົາ້ຈະ
ຂະຫຍາຍ ຕວົໃນລະດ ບຕ ັ່ າ. ສ າລ ບປີ 2017 ໂດຍລວມ, ການເຕບີໂຕຂອງ 
GDP ສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົສູງກວັ່ າທີັ່ ຄາດການໄວ ້ 5,9% ໃນປີ 2017 ຍອ້ນ
ການເຕບີໂຕຂອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ລາຍຈັ່ າຍພາກເອ ກະຊນົແລະການຂະຫຍາຍຕວົສູງຂອງຂະແໜງການພາຍ
ນອກ. ການບ ລ ິ ໂພກພາກເອກະຊນົເພີັ່ ມຂ ນ້ 7% ຍອ້ນວັ່ າຄັ່ າແຮງງານພາກ
ເອກະຊນົສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົເພີັ່ ມຂ ນ້ພອ້ມກ ບການເຕບີໂຕຂອງການຈາ້ງງານ
ທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ການສາ້ງຕ ງ້ກອງທ ນຄງົທີັ່ ລວມເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງແຂງແຮງຍອ້ນ
ຄວາມເຊືັ່ ອຖຂືອງພາກທຸລະກດິຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບດ.ີ ຂ ມູ້ນຫ າ້ສຸດຂອງດ ດຊະນີ
ຮັ່ ວມ ແລະ ດ ດຊະນນີ າວງົຈອນເສດຖະກດິ (ມ ງກອນ 2018) ແລະ ການ
ຜະລດິອຸດສາຫະກ າ (ມ ງກອນ 2018) ຍ ງສະແດງໃຫເ້ຫ ນທັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ ດດີາ້ນ
ກດິຈະກ າເສດຖະກດິ. ຄາດວັ່ າ GDP ຈະເຕບີໂຕ 5,3% ໃນປີ 2018 ແລະ 
5% ໃນປີ 2019. 
 

ເຖງິວັ່ າຈະມກີານເຕບີໂຕການນ າເຂົາ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວແລະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການ
ຂາດດຸນບ ນຊບີ ລກິານ, ການເພີັ່ ມຂອງດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຂິ ນ້ເປ ນ 3.0% 
ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ຈາກ 2,4% ໃນປີ 2016. ຍອດເກນີດຸນບ ນຊຊີ າ
ລະປົກກະຕທິ ງໝດົ 40,3 ຕືລ້ງີກດິມາເລເຊຍໃນປີ 2017, ສູງສຸດນ ບຕ ງ້ແຕັ່
ປີ 2014 (48,6 ຕືລ້ງີກດິມາເລເຊຍ), ສະໜ ບສະໜນູໂດຍການສົັ່ ງອອກທີັ່

ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງແຂງແຮງ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ໂຮງງານ. 
ການສົັ່ ງອອກເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນບ ນດາລາຍການສນິຄາ້ສົັ່ ງອອກຫ  ກແລະລະຫວັ່ າງບ ນ 
ດາຄູັ່ ຄາ້ໃນຂະນະທີັ່ ການຟືນ້ໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງຂອງການຄາ້ໂລກ. ການນ າ
ເຂົາ້ຂອງສນິຄາ້ເຄິັ່ ງສ າເລ ດຮູບແລະເງນິທ ນມອີ ດຕາການຂະຫຍາຍຕວົໃນ
ລະດ ບສອງຕວົເລກໃນປີ 2017, ສອດຄັ່ ອງກ ບການເຕບີໂຕການບ ລໂິພກ 
ແລະ ການລງົທ ນແລະການສົັ່ ງອອກທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. 
 

ລ ດຖະບານໄດບ້ ນລຸເປົາ້ໝາຍຂອງການຫ ຸດຜັ່ ອນການຂາດດຸນງບົປະມານເຖງິ 
3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ແລະ ກ ານດົເປົາ້ໝາຍການຂາດດຸນ 2,8% ໃນ
ປີ 2018. ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017 ລາຍຮ ບຂອງລ ດຖະບານເພີັ່ ມຂ ນ້ 8,3%, 
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກລາຍຮ ບຈາກອາກອນລາຍໄດນ້ າ້ມ ນເຊືອ້ໄຟ ແລະ 
ອາກອນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ ທີັ່ ສູງຂ ນ້, ໃນຂະນະທີັ່ ລາຍຈັ່ າຍ ລວມ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ 14,2%. ໂດຍລວມ, ໃນປີ 2017, ການຂາດດຸນແມັ່ ນ 3% ຂອງ 

GDP. ໃນປີ 2018, ລ ດຖະບານຄາດວັ່ າລາຍຮ ບຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ 6,4% ແລະ 
ຄາດວັ່ າລາຍຈັ່ າຍໃນການດ າເນນີງານແລະການພ ດທະນາຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ 6,5% 
ແລະ 0,2% ຕາມລ າດ ບ. 
 

ມກີານໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິລງົທ ນ (ສຸດທ)ິ ໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບຕ ງ້ແຕັ່  ເດອືນພະຈກິ 
2017. ໃນຂະນະທີັ່ , ມກີານໄຫ ເຂົາ້ຂອງເງນິລງົທ ນ (ສຸດທ)ິ ໃນຕະຫ າດຫ  ກ
ຊ ບຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນທ ນວາ 2017 ຫາເດອືນມ ງກອນ 2018, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າເດອືນ
ກຸມພາ 2018 ມກີານໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຊ ັ່ ງກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີມກີານເທັ່ ຂາຍ
ຮຸນ້ໃນຕະຫ າດຫ  ກຊ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາ. ການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນ
ໂດຍລວມມທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົ, ແຕັ່ ສະພາບແວດລອ້ມນະໂຍບາຍໃນໂລກຍ ງມີ
ຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນ ແລະ ມຄີວາມເປ ນໄປໄດຂ້ອງການໄຫ ອອກຂອງທ ນອກີຄ ງ້
ຈາກການເພີັ່ ມອ ດຕາດອກເບຍ້ ຂອງະຫະລ ດອາເມລກິາ ແລະເຫດການພາຍ
ນອກອືັ່ ນໆ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ຄວາມສັ່ ຽງຍ ງສາມາດຄວບຄຸມໄດໂ້ດຍ
ຄວາມສາມາດຂອງພາກສັ່ ວນຕັ່ າງໆເຊ ັ່ ນກອງທ ນເພືັ່ ອການຊັ່ ວຍເຫ ອື
ພະນ ກງານເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູໃນກ ລະນທີີັ່ ມກີານເທັ່ ຂາຍຮຸນ້ເພືັ່ ອສະໜ ບສະ
ໜນູຄວາມຕອ້ງການຂອງທ ນພາຍໃນຂອງລ ດຖະບານ. ໃນທາງບວກ, ການ
ຂາຍເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດອອກໄດຖ້ກືຫ ຸດລງົໃນຂະນະທີັ່ ຄ ງສ າຮອງໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້
ແລະເງນິລງິກດິແຂງຄັ່ າຂ ນ້ໃນປະຈບຸ ນ. 
 

ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຕວົຊີວ້  ດດາ້ນຂະແໜງການທະນາຄານທີັ່ ສ າຄ ນຍ ງຄງົສບືຕ ັ່ ໃນລະ 
ດ ບດ,ີ ແຕັ່ ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນການເງນິຍ ງຄງົຢູັ່ . ຍ ງມຄີວາມສັ່ ຽງໃນຂະແໜງການ
ບ ລກິານທາງດາ້ນທີັ່ ພ ກອາໄສທີັ່ ລາຄາແພງເຊ ັ່ ນດຽວກ ນໃນຂະແໜງການການຄາ້
, ການຄາ້ຍກົແລະເຊົັ່ າຫອ້ງການຊ ັ່ ງອ ດຕາຫວັ່ າງແມັ່ ນສູງ. ໃນທາງບວກ, ອ ດຕາ
ສັ່ ວນໜີສ້ນິຄວົເຮອືນຕ ັ່  GDP ແມັ່ ນຫ ຸດລງົ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກ ນຄວາມ
ສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານ Negara Malaysia ໄດຊ້ັ່ ວຍໃຫຈ້ າກ ດການເຕບີໂຕ
ຂອງໜີສ້ນິຄວົເຮອືນແລະລາ ຄາເຮອືນ. ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ໜີສ້ນິຄວົເຮອືນຍ ງຢູັ່
ໃນລະດ ບສູງແລະຕອ້ງຕດິຕາມຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. 
 

ເຖງິວັ່ າຈະມແີຮງກະຕຸນ້ຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນການດ າເນນີມາດຕະການຄຸມ້ຄອງງບົປະ 
ມານເພີັ່ ມຕືັ່ ມ, ແລະການຫ ຸດລງົຂອງອ ດຕາສັ່ ວນໜີສ້ນິຕ ັ່  GDP, ໜີສ້ນິ
ຂອງພາກລ ດແລະໜີສ້ນິຄງົທີັ່ ຍ ງສູງ. ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າໜີສ້ນິພາກລ ດຫ ຸດລງົ
ຈາກ 54,5% ຂອງ GDP ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2015 ເຖງິ 50,8% ໃນໄຕ
ມາດ 4 ປີ 2017, ໜີສ້ນິພາກລ ດໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 15,4% ໃນໄຕມາດ 4 
ປີ 2015 ມາເປ ນ 16,8% ໃນໄຕມາດທ ີ3 ປີ 2017. 
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ມາເລເຊຍ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 

ການເຕບີໂຕຫ ຸດລງົໃນປີ 2016 ແລະ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017. 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ກມົສະຖິຕ ິ- ມາເລເຊຍ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  
 

ຕາມມາດວ້ຍການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນແຕັ່ ໄຕມາດ 3 ປີ 2016 ຫາ
ໄຕມາດ 1 ປີ 2017, ການໄຫ ອອກຂອງເງນິທ ນຫ ຸດລງົ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ກມົສະຖິຕ ິ- ມາເລເຊຍ 
 

ວາງເປົາ້ໝາຍຫ ຸດການຂາດດຸນງບົປະມານຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ, ໂດຍ
ລ ດຖະບານນ າໃຊມ້າດຕະການຄວບຄຸມດາ້ນງບົປະມານ.  
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ໝາຍເຫດ: 2018BE = ການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງການເງນິມາເລເຊຍ   
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ກະຊວງການເງນິມາເລເຊຍ, ບດົລາຍງານເສດຖະກດິ 
2017/2018

                                          ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ +3, 2018 

 

 
 
 
 

ປະຈບຸ ນ, ທ ງອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ ແລະ ພືນ້ຖານແມັ່ ນຫ ຸດລງົ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ກມົສະຖຕິ-ິມາເລເຊຍ 
 

ເງນິລງິກດິແຂງຄັ່ າ ແລະ ຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ ມ
ຂ ນ້.  
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ທະນາຄານ Negara Malaysia 
ເຖງິວັ່ າອ ດຕາສັ່ ວນໜີຄ້ວົເຮອືນຕ ັ່  GDP ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງ, ໄດມ້ີ
ການຜັ່ ອນຄັ່ າຍລງົ, ແລະ ຄວົເຮອືນມຊີ ບສນິທາງດາ້ນການເງນິຈ າ 
ນວນຫ າຍ. 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ທະນາຄານ Negara Malaysia 
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ມາເລເຊຍ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່      (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

  GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  6.0 5.0 4.2 5.9 
  ການບ ລໂິພກຕວົຈງິ 6.4 5.7 4.9 6.7 
    ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົຕວົຈງິ 7.0 6.0 6.0 7.0 
    ການບ ລໂິພກພາກລ ດຕວົຈງິ 4.4 4.4 0.9 5.4 
  ທ ນສ າຮອງພາຍໃນມກີ ານດົທ ງໝດົ 4.8 3.6 2.7 6.2 
    ເອກະຊນົ 11.1 6.3 4.3 9.3 
    ພາກລ ດ -4.7 -1.1 -0.5 0.1 
  ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 5.0 0.3 1.1 9.6 
  ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 4.0 0.8 1.1 11.0 
ຂະແໜງພາຍນອກ (ຕືໂ້ດລາ USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ການສົັ່ ງອອກທ ງໝດົ (ຕືໂ້ດລາ USD) 233.9 199.2 189.7 217.8 
ການນ າເຂົາ້ທ ງໝດົ (ຕືໂ້ດລາ USD) 208.9 176.0 168.4 195.1 
ດຸນການຄາ້ 25.1 23.1 21.2 22.7 
ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 14.8 9.0 7.0 9.4 

ບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ(%ຂອງ GDP) 4.4 3.0 2.4 3.0 
ບ ນຊກີານເງນິໂດຍລວມ -24.4 -14.2 -0.3 0.5 

ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ -5.5 -0.5 3.4 2.9 
ການລງົທ ນຫ  ກຊ ບ -12.0 -6.7 -3.7 -2.1 
ອະນຸພ ນທາງດາ້ນການເງນິ -0.3 -0.2 -0.2 0.1 
ການລງົທ ນອືັ່ ນໆ -6.6 -6.9 0.2 -0.3 

ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ (% ຂອງ GDP) 67.6 72.3 74.5 65.3 

ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ 115.9 95.3 94.5 102.4 
ຂະແໜງງບົປະມານ (% ຂອງ GDP) 

ລາຍຮ ບ 19.9 18.9 17.3 16.3 
ລາຍຈັ່ າຍ 23.3 22.1 20.4 19.3 

ລາຍຈັ່ າຍຊ າລະປົກກະຕ ິ 19.8 18.7 17.1 16.1 
ລາຍຈັ່ າຍເງນິທ ນ 3.5 3.4 3.3 3.2 

ດຸນງບົປະມານ -3.4 -3.2 -3.1 -3.0 

ໜີສ້ນິລ ດຖະບານ 52.7 54.5 52.7 50.8 
ຂະແໜງເງນິຕາ (%) 

ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ົັ່ ວໄປ(%, ສະເລັ່ ຍ) 3.2 2.1 2.1 3.7 
ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ ືນ້ຖານ(%,ສະເລັ່ ຍ) n.a. n.a. 2.4 2.3 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (MYR/USD, ສະເລັ່ ຍ) 3.3 3.9 4.1 4.3 
ອ ດຕາພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ (%,ສະເລັ່ ຍ) 3.1 3.1 2.8 2.9 

ຮຸນ້ລ ດຖະບານໄລຍະ 10 (%,ສະເລັ່ ຍ) 4.0 4.0 3.8 4.0 
ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາໄພຫວັ່ າງງານ (% ແຮງງານທ ງໝດົ) 2.9 3.1 3.4 3.4 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້MYR) 1,106 1,158 1,230 1,352 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂ້ດລາ USD) 338.3 297.3 297.1 315.1 
 
ໝາຍເຫດ: (a) ສ າລ ບ 2014, ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດໄດມ້ກີານກ ານດົໃໝັ່ ອງີມາດມາດຕະຖານສາກນົ ເພືັ່ ອກວມເອາົ  
ການຖຄືອງເອກະສານໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເປ ນສະກຸນເງນິໂດລາຂອງຜູທ້ີັ່ ບ ັ່ ໄດຢູ້ັ່ ອາໄສໃນປະເທດແລະບ ນດາກະແສໄຫ ວຽນຂອງເງນິທ ນທີັ່ ຕດິພ ນກ ບໜີສ້ນິຂອງຜູທ້ີັ່ ບ ັ່ ໄດຢູ້ັ່ ອາໄສໃນປະເທດ
ເຊ ັ່ ນ: ສນິເຊືັ່ ອການຄາ້, ເງນິຕາແລະເງນິຝາກ, ແລະເງນິກູແ້ລະໜີສ້ນິອືັ່ ນໆ ຊ ັ່ ງໄດປ້ະຕບິ ດຕາມການກ ານດົໃໝັ່ . (b) ເລີັ່ ມຕົນ້ 2016, ໜີສ້ນິ 21,9 ຕື ້MYR (ປະມານ 1,8% ຂອງ GDP ປີ 
2016) ໄດຖ້ກືໂອນຈາກລ ດຖະບານໃຫແ້ກັ່ ຄະນະກ າມະການດາ້ນການເງນິ. ຕວົເລກນີໄ້ດສ້ະທອ້ນການປັ່ ຽນແປງດ ັ່ ງກັ່ າວ. 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: CEIC, ພະແນກສະຖຕິ ິ- ມາເລເຊຍ, ທະນາຄານ Negara Malaysia, ບ ລສິ ດພ ດທະນາການຄາ້ພາຍນອກມາເລເຊຍ 

 
106 



 

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ມຽນມາ 
ເສດຖະກດິຂອງມຽນມາແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະການຟືນ້ໂຕໃນສກົປີ 2017/ 
2018. ເງ ືັ່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີັ່ ເໝາະສມົໄດຊ້ັ່ ວຍຟືນ້ໂຕການຜະລດິ
ກະສກິ າໃນປີງບົປະມານນີ.້ ຂະແໜງການນ າ້ມ ນແລະອາຍແກ ສໃນປະ 
ເທດຍ ງໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາພະລ ງງານໃນ
ທົັ່ ວໂລກໃນຊັ່ ວງເຄິັ່ ງທີັ່ ສອງຂອງປີ 2017. ການເຕບີໂຕຂອງການສືັ່ ສານ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງທະນາຄານໄດສ້ະໜ ບສະໜນູການ
ພ ດທະນາຂະແໜງບ ລກິານ. ໂດຍມກີານຟືນ້ໂຕທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງໃນ ເຄິັ່ ງທີັ່

ສອງຂອງສກົປີ 2017/2018 ແນະນ າໂດຍກດິຈະກ າການຜະລດິ, ການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ແມັ່ ນປະມານ 7% ສ າລ ບສກົປີ 2017/2018 
ແລະ 7,2% ໃນສກົປີ 2018.1 

ອ ດຕາເງນິເຟີມ້ທີັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດລງົຕ ັ່ າກວັ່ າໃນສກົປີ 2017/2018 ສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາຈາກອ ດຕາເງນິເຟີທ້າງດາ້ນລາຄາອາຫານທີັ່ ຫ ຸດລງົຕ ັ່ າກວັ່ າປີ
ທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ອ ດຕາເງນິເຟີຫ້ ຸດລງົສະເລັ່ ຍ 3,6% ໃນໄລຍະເດອືນເມສາ - 
ເດອືນທ ນວາ 2017 ທຽບກ ບ 6,8% ໃນສກົປີ 2016/2017. ອ ດຕາ
ເງນິເຟີຄ້າດຄະເນສ າລ ບສກົປີ 2017/2018 ແມັ່ ນ 3,8% ແລະ ໃນ
ລະຫວັ່ າງປີ 2018 ແມັ່ ນ 4,4%. 
ສະຖານະພາຍນອກຍ ງບ ັ່ ເຂ ມ້ແຂງໂດຍມກີານຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕິ
, ໃນຂະນະທີັ່ ການຟືນ້ໂຕທາງດາ້ນການໄຫ ເຂົາ້ມາຂອງການລງົ ທ ນ
ຕັ່ າງປະເທດ ໃນປີນີໄ້ດສ້າ້ງສະພາບຄັ່ ອງໃຫແ້ກັ່ ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກ ກະຕ.ິ 
ທ ງການສົັ່ ງອອກແລະການ ນ າເຂົາ້ໄດຟື້ນ້ໂຕໃນສາມໄຕມາດທ າອດິຂອງປີ 
2017/2018. ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຈິະເພີັ່ ມຂ ນ້ຕືັ່ ມອກີ, 
ບາງສັ່ ວນເນືັ່ ອງຈາກການດ ດປ ບສະຖຕິໂິດຍນ າໃຊແ້ຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ   ໃໝັ່ ກັ່ ຽວ
ກ ບລາຍໄດຂ້ ນ້ສອງ. ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດມກີານຟືນ້ໂຕທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, 
ຊ ັ່ ງມກີານລງົທ ນມ ີ3 ພ ນຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນເຄິັ່ ງທ າອດິຂອງ
ປີ 2017/2018, ທຽບກ ບ 3,7 ພ ນຕືໂ້ດລາສະຫະລ ດອາເມ ລກິາໃນ
ໄລຍະປີ 2016/2017. ສ າລ ບປີງບົປະມານທ ງໝດົ, ດຸນບ ນຊຊີ າລະ
ປົກກະຕຈິະມທີັ່ າອັ່ ຽງເກນີດຸນ. 
 

ການຂາດດຸນງບົປະມານຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນສກົປີ 2017/2018. ການປ ບ
ການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງແຜນການແລະການເງນິສະແດງໃຫເ້ຫ ນວັ່ າ
ລາຍໄດລ້ວມການຊັ່ ວຍເຫ ອືຈະຂະຫຍາຍຕວົປະມານ 3% ເມືັ່ ອທຽບ
ກ ບປີ 2016/2017 ແລະລາຍຈັ່ າຍປະມານ 18%. ການຂາດດຸນພືນ້ຖານ
ອາດຈະຂະຫຍາຍຕວົຈາກ 1,5% ໃນສກົປີ 2016/2017 ມາເປ ນ
ປະມານ 4,2% ຂອງ GDP. ງບົປະມານກາງປີສ າລ ບເຄິັ່ ງປີ 2018 ຈາກ
ເດອືນເມສາຫາເດອືນກ ນຍາ 2018 ຈະມຄີວາມຕອ້ງການເງນິທ ນທີັ່  
 
 

ຫ າຍຂ ນ້ເນືັ່ ອງຈາກຜນົກະທບົຕາມລະດູການຂອງການເກ ບລາຍໄດຕ້ັ່  າກວັ່ າ
ລາຍຈັ່ າຍໃນໄລຍະເວລາເຄິັ່ ງປີ. 
 

ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການເຕບີໂຕສັ່ ວນໃຫັ່ ຍເນືັ່ ອງມາຈາກບ ນຫາຄວາມຂ ດແຍງ້ທາງດາ້ນ
ຊນົເຜົັ່ າທີັ່ ເກດີຂ ນ້. ຜນົກະທບົໂດຍກງົແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຢູັ່ ໃນທອ້ງຖິັ່ ນແລະຜນົ
ກະທບົທາງອອ້ມອາດຈະເພີັ່ ມຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຄວາມໝ ນ້ຄງົ ແລະ
ຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ຂອງນ ກລງົທ ນ. ສະຖານະການຄວາມຂ ດແຍງ້ທີັ່ ມຍີດືເຍືອ້
ຍາວນານແລະເພີັ່ ມຄວາມຮຸນແຮງອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ັ່ ຄວາມສາ 
ມາດຂອງປະເທດໃນການດ ງດູດການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ການຫ ຸດກ າລ ງການ
ຂະຫຍາຍ ຕວົທາງດາ້ນທຸລະກດິແລະການລງົທ ນ. ຍິັ່ ງໄປກວັ່ ານ ນ້, ມ ນອາດ
ຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມບ ັ່ ແນັ່ ນອນຫ ຄືວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈ ດການສດິທພິ ິ
ເສດທາງດາ້ນການຄາ້ທີັ່ ປະເທດມຽນມາໄດຮ້ ບໃນປະຈບຸ ນຫ ພືະຍາຍາມທີັ່ ຍາດ
ແຍັ່ ງມາໃນອະນາຄດົ. 
 

ຄວາມສັ່ ຽງດາ້ນຄວາມໝ ນ້ຄງົພາຍນອກຍ ງມຄີວາມສ າຄ ນ. ການຂາດດຸນການ
ຄາ້ໂດຍລວມຍ ງສູງໂດຍມທີັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງດາ້ນການນ າເຂົາ້ຊ ັ່ ງ
ສັ່ ວນໜ ັ່ ງແມັ່ ນຂ ບເຄືັ່ ອນໂດຍການບ ລໂິພກພາຍໃນທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ການສົັ່ ງອອກ
ສນິຄາ້ກະສກິ າອາດຈະສບືຕ ັ່ ອງີຕາມສະພາບດນິຟາ້ອາກາດແລະການພວົພ ນ
ສອງຝັ່ າຍກ ບຄູັ່ ຄາ້ສ າຄ ນ, ໃນຂະນະທີັ່ ການສົັ່ ງອອກພະລ ງງານແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະ
ມປີະລມິານຫ ຸດລງົໃນໄລຍະກາງ. ການຟືນ້ໂຕຂອງການໄຫ ເຂົາ້ຂອງການລງົ 
ທ ນຕັ່ າງປະເທດ ໃນສກົປີ 2017/2018 ເປ ນສ ນຍານທີັ່ ດ.ີ ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, 
ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດພາຍໃຕກ້ານຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດກດົໝ
າຍການລງົທ ນໃໝັ່  ຍ ງບ ັ່ ທ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງແຂງແຮງ. 
 

ຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ການປັ່ ຽນແປງໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດລະບຽບການດາ້ນທະນາ 
ຄານໃໝັ່ ແມັ່ ນມຄີວາມສ າຄ ນໃນໄລຍະສ ນ້. ແຜນງານລະບຽບການມາດຕະ 
ຖານ BASEL-II  ໃໝັ່ ໄດຖ້ກືຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນ ກ ລະກດົ ປີ 
2017, ຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ ນດາທະນາຄານຮ ກສາອ ດຕາສັ່ ວນເງນິທ ນທ ງໝດົຕ ັ່ ຊ ບ
ສນິສັ່ ຽງ (CAR) ທີັ່ ສູງ, ການຈ າກ ດການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ຜູກູ້ຢື້ມດຽວ, 
ຈ ດປະເພດເງນິກູຢື້ມຄນື ແລະ ແກໄ້ຂບ ນຫາການເບກີເງນິເກນີບ ນຊ.ີ ບາງ
ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດອາດຈະບ ັ່ ສາມາດປະຕບິ ດຕາມຂ ຮ້ຽກຮອ້ງໃນການ
ຮ ກສາລະດ ບເງນິທ ນທີັ່ ຈ າເປ ນພາຍໃນວ ນທ ີ 31 ມນີາ 2018 ແລະ ການຫ ຸດ 
ຜັ່ ອນການອະນຸມ ດການເບກີເງນິເກນີບ ນຊພີາຍໃນວ ນທ ີ 6 ກ ລະກດົ 2018 
ຕາມທີັ່ ກ ານດົ. ອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 1,66% ໃນເດອືນ 
ມຖຸິນາ 2017 ຫາ 4% ໃນເດອືນ ມຖຸິນາ 2017 ແລະ ມທີັ່ າອັ່ ຽງຈະເພີັ່ ມຂ ນ້
ຕືັ່ ມອກີພາຍຫ  ງການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດການຈ ດປະເພດຊ ບສນິໃໝັ່ .

1 ປີງບົປະມານທີັ່ ຜັ່ ານມາ ເລີັ່ ມຈາກເດອືນເມສາ ຫາ ເດອືນ ມນີາ. ລາຍງານກາງປີງບົປະມານແມັ່ ນເລີັ່ ມແຕັ່ ເດອືນ ເມສາ ຫາ ກ ນຍາ  2018 (ທີັ່ ໝາຍໃນລາຍງານ FY18) ຈະຊັ່ ວຍ
ເຄືັ່ ອນຍາ້ຍສກົປີງບົປະມານໄປຫາວງົຈອນຈາກ ເດອືນ ຕຸລາ ຫາ ກ ນຍາ. 
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ມຽນມາ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນສກົປີ 2017/2018 ໂດຍມີ
ການຟືນ້ຕວົໃນຫ າຍຂະແໜງການ. 
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ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນແມັ່ ນປະຈ າສກົປີງບົປະມານ, ຂ ມູ້ນສກົປີ 2014 ໝາຍເຖງິສກົປີ 
2013/2014.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກມົແຜນການ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO  
 
ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການໄຫ ເຂົາ້ມາຂອງການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໃນບ ນຊີ
ການເງນິສາມາດທດົແທນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຍອດຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະ
ປົກກະຕ ິແລະ ປະ ກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນຍອດບ ນຊເີກນີດຸນໂດຍລວມ. 

 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນຂອງປີງບົປະມານ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
 

 
 
 
 
 

ເຖງິຈະໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກສນິຄາ້ປະເພດນ າ້ມ ນ, ອ ດຕາ
ເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຫ ຸດລງົໃນປີ 2017 ເນືັ່ ອງຈາກການຫ ຸດລງົຂອງອ ດຕາເງນິ
ເຟີໃ້ນໝວດອາຫານ 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິສູິນກາງ 
 
REER ອັ່ ອນຄັ່ າລງົ ເມືັ່ ອເງນິ Kyat ຕ ັ່  USD ຄງົທໃີນຂະນະທີັ່ ສະກຸນ
ເງນິພາກພືນ້ແຂງຄັ່ າຂ ນ້ທຽບກ ບ USD. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

ທະນາຄານກາງມຽນມາຕອ້ງເພີັ່ ມຄ ງສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດເພືັ່ ອປ້ອງ
ການຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກ. 

 
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນຂອງປີງບົປະມານ. ການນ າເຂົາ້ກວມເອາົເດອືນຂອງການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ 
ແລະ ການບ ລກິານ 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

ການຂາດດຸນງບົປະມານຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017/2018, ອງີ
ຕາມການປ ບປຸງການຄາດຄະເນງບົປະມານ. 
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ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນຂອງປີງບົປະມານ. 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງແຜນການແລະການເງນິ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
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ມຽນມາ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2015 2016 2017 2018 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່   (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  8.0 7.0 5.9 7.0 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(2012=100, ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 5.1 10.0 6.8 3.9 

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ(້2012=100, ໄລຍະທາ້ຍ) 6.1 8.4 7.0 5.3 
ຂະແໜງພາຍນອກ  (% ຂອງ GDP, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ)  

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ -2.2 -5.1 -3.9 -4.7 
ດຸນການຄາ້ -2.9 -6.9 -7.0 -5.8 

ບ ນຊກີານເງນິ 4.8 6.6 7.1 7.6 
ການລງົທ ນໂດຍກງົ (ສຸດທ)ິ 4.6 5.8 5.4 6.6 
ລາຍຈັ່ າຍໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  0.8 1.3 0.6 1.0 

ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ ທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນ CBM (ລາ້ນໂດລາ USD) 5,124.6 4,764.0 5,133.9 6,188.0 
ໃນເດອືນຂອງການນ າເຂົາ້ 4.2 3.5 3.8 4.1 

ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ 13.8 16.3 14.6 14.1 
ຂະແໜງງບົປະມານ  (% ຂອງ GDP)  

ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືລາ້ 25.2 21.7 20.4 18.4 
ລາຍຮ ບອາກອນ 9.9 8.6 8.9 8.2 
ບນິຮ ບເງນິ SEE  12.6 10.2 9.1 7.7 

ລາຍຈັ່ າຍ 26.2 26.0 23.2 24.1 
ດຸນລວມ -1.1 -4.3 -2.8 -5.7 

ດຸນພືນ້ຖານ 0.3 -3.1 -1.5 -4.2 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 33.0 37.9 37.2 35.5 
ພາກເອກະຊນົ 33.5 33.2 32.7 30.4 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (kyat ຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍ) 997.8 1,316.4 1,268.2 1,341.5 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (kyat ຕ ັ່  USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 1,027.0 1,216.0 1,362.0 1,321.0 
ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂ້ດລາUSD) 63.5 58.9 62.4 68.1 

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້kyat) 65,261.9 72,714.0 79,720.9 91,320.2 

 
 
ໝາຍເຫດ:  
1) ຂ ມູ້ນແມັ່ ນປະຈ າປີງບົປະມານ. ສກົປີງບົປະມານຂອງມຽນມາຂະຫຍາຍແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ເດອືນເມສາ ຫາ ວ ນທ ີ31 ມນີາ. ສກົປີ 2018 ເລີັ່ ມແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ເດອືນເມສາ 2017 ຫາ ວ ນທ ີ31 ມນີາ 2018  
2) GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  ໃຊປີ້ 2010/11 ເປ ນປີຖານ  
3) ພາກລ ດໂດຍລວມປະກອບມ ີສະຫະພາບ/ລ ດຖະບານທອ້ງຖິັ່ ນ ແລະ ລ ດວສິາຫະກດິ   
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການລະດ ບຊາດ, ແລະ ການປະເມນີຄັ່ າຂອງ AMRO  
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ຟີລບິປິນ 
ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຟີລບິປິນຍ ງແຂງແຮງ, ແຕັ່ ວັ່ າມຫີ ຸດລງົ
ເລ ກນອ້ຍໃນປີ 2017. ຈາກ 6,9% ໃນປີ 2016, ການເຕບີໂຕຂອງ GDP 
ຕວົຈງິຫ ຸດລງົເປ ນ 6,7% ໃນປີ 2017 ຍອ້ນການລງົທ ນຄງົທີັ່ ຫ ຸດລງົ. ການ
ບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົຍ ງຊະລ ັ່ ຕວົແຕັ່ ຍ ງຮ ກສາລະດ ບສູງຕະຫ ອດປີ, ຊ ັ່ ງໄດ ້
ຮ ບການສະໜ ບສະໜນູຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການຈາ້ງງານແລະການໄຫ ເຂົາ້ 
ຂອງເງນິໂອນຈາກຕັ່ າງປະເທດຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ຫ  ງຈາກໄຕມາດທ າອດິທີັ່ ຫ ຸດລງົ, 
ລາຍຈັ່ າຍລ ດຖະບານໄດຮ້ ບການປ ບປຸງສາມໄຕມາດຕດິຕ ັ່ ກ ນຈາກຜນົສ າ ເລ ດ
ໃນການເພີັ່ ມລາຍຈັ່ າຍພາກລ ດສູງຂ ນ້. ການສົັ່ ງອອກ(ສຸດທ)ິຍ ງມກີານປ ບປຸງ
ໃນປີ 2017 ເນືັ່ ອງການສົັ່ ງອອກເກນີການນ າເຂົາ້. ເສດຖະກດິຂອງຟີລບິປິນ
ຄາດວັ່ າຈະເຕບີໂຕ 6,8% ໃນປີ 2018 ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າການສົັ່ ງອອກຄາດວັ່ າຈະ
ຍ ງເຕບີໂຕໃນຂະນະທີັ່ ບ ນຫາໃນການປະຕບິ ດແຜນງບົປະມານໄດຮ້ ບການແກ ້
ໄຂເທືັ່ ອລະກາ້ວ. 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີສູ້ງໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ແລະຄາດວັ່ າຈະສູງຂ ນ້ໃນປີ 2018. ລາຄາອາຫານ
ແລະພະລ ງງານທີັ່ ສູງຂ ນ້ໄດສ້ົັ່ ງຜນົໃຫອ້ ດຕາເງນິເຟີກ້  ບຄນືມາຢູັ່ ໃນລະດ ບເປົາ້
ໝາຍ 3 ± 1% ໃນປີ 2017 ໃນໄລຍະເດອືນກຸມພາ 2018 ຈາກ 1,8% ໃນ
ປີ 2016. ເງນິເຟີພ້ືນ້ຖານຍ ງເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ບ ລສິ ດພາຍໃນ. ຄຽງຄູັ່ ກ ບເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອາກອນຊມົໃຊໃ້ນການປະຕຮູິບອາ 
ກອນທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ລາຄານ າ້ມ ນດບິທີັ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ ຫ ຸດລງົເລ ກນອ້ຍຈາກການ
ອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງນິເປໂຊເປ ນເວລາດນົ,  ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍສູງກວັ່ າ 4% ໃນປີ 2018. 
 

ທ ນສ າຮອງຕາ້ນຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກແມັ່ ນມປີະລມິານພຽງພ ເຖງິວັ່ າຈະມີ
ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕຢິັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງ. ຈາກການຂາດດຸນ 420,1 ລາ້ນ
ໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ 2016, ການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕເິພີັ່ ມ
ຂ ນ້ເປ ນ 862,8 ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນ 2017 ແລະ 960,7 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນສອງເດອືນຕົນ້ປີ 2018. ການຂະຫຍາຍ 
ຕວົຂອງການຂາດດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ,ິ ໄດສ້າ້ງຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ຄັ່ າເງນິເປ
ໂຊທີັ່ ອັ່ ອນຄັ່ າລງົ 10,7% ທຽບກ ບໂດລາສະຫະລ ດອາເມລກິາຈາກທາ້ຍປີ 
2015 ຈນົເຖງິທາ້ຍເດອືນມນີາປີ 2018. ຢັ່ າງໃດກ ຕາມ, ປະມານ 80,4 ຕືໂ້ດ
ລາສະຫະລ ດອາເມລກິາໃນເດອືນກຸມພາ 2018, ຍອດຄ ງເງນິສ າຮອງທ ງໝດົ
ແມັ່ ນພຽງພ ທີັ່ ຈະຊ າລະໜີສ້ນິພາຍນອກໄລຍະສ ນ້ກັ່ ວາ 3,5 ຕືໂ້ດລາສະຫະ 
ລ ດອາເມລກິາ ໃນເວລາທີັ່ ເຫ ອືກັ່ ອນກ ານດົຊ າລະໜີລ້ວມທ ງການຂາດດຸນບ ນ 
ຊຊີ າລະປົກກະຕ.ິ 
 

ລະບບົການຂາຍ ແລະ ບ ນຊ ີBSP ໄດເ້ຮ ດໃຫມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການປ ບປຸງ
ກນົໄກສົັ່ ງຜັ່ ານຂອງນະໂຍບາຍເງນິຕານ ບຕ ງ້ແຕັ່ ການນ າໃຊກ້ນົໄກຄຸມ້ຄອງການ
ປັ່ ຽນແປງອ ດ ຕາດອກເບຍ້ (IRC). BSP ໄດປ້ັ່ ຽນແປງການດ າເນນີງານທາງ
ດາ້ນເງນິສູັ່ ລະບບົ IRC ໃນເດອືນມຖຸິນາ 2016 ເພືັ່ ອປ ບປຸງການສົັ່ ງຜັ່ ານນະ 
ໂຍບາຍເງນິຕາທັ່ າມກາງສະພາບຄັ່ ອງຂອງລະບບົການເງນິ. ນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ການນ າ
ໃຊ ້ IRC, ປະລມິານທຸລະກ າເງນິຝາກຂອງທະນາຄານຢູັ່ ທະນາຄານກາງ 
(TDF) ຊ ັ່ ງອ ດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກທີັ່ ທະນາຄານກາງ (TDF) ໃນຮູບແບບ 
 

 
 
 
ການປະມູນ ໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ສູັ່ ລະດ ບສູງສຸດຂອງກນົໄກ IRC. ອ ດຕາດອກ
ເບຍ້ໄລຍະສ ນ້ເຊ ັ່ ນ: ຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະບ ດຄ ງເງນິໄລຍະ 3 
ເດອືນ ຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າໃກກ້ ບລະດ ບຕ ັ່ າສຸດຂອງອ ດຕາໃນກນົໄກ IRC. 
ການສະທອ້ນໃຫເ້ຫ ນຄວາມເຊືັ່ ອໝ ນ້ຕ ັ່ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກນົໄກ IRC, 
ໃນເດອືນກຸມພາ, BSP ເລີັ່ ມຕົນ້ການຫ ຸດຜັ່ ອນກ ານດົອ ດຕາສັ່ ວນເງນິ
ຝາກຂ ນ້ຕ ັ່ າຂອງທະນາຄານການຄາ້ (RRR) ຊ ັ່ ງຫ ຸດລງົ 1% ເປ ນ 19%. 
ຊ ັ່ ງຄາດຫວ ງວັ່ າຜນົກະທບົທັ່ າອັ່ ຽງສະພາບຄັ່ ອງຈາກການຫ ຸດລງົຂອງ 
RRR ຈະສາມາດທດົແທນໄດໂ້ດຍການດ າເນນີງານທາງດາ້ນເງນິໃນຮູບ
ແບບການປະມູນໃນລະບບົ IRC. 
 

ລະບບົທະນາຄານຍ ງສບືຕ ັ່ ຮ ກສາຄຸນນະພາບຊ ບສນິໃນຂະນະທີັ່ ເງນິທ ນ
ສ າຮອງຍ ງມພີຽງພ . ຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຢັ່ າງ
ວອງໄວຍ ງຕອ້ງມກີານສບືຕ ັ່ ຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິ ອ ດຕາໜີເ້ສຍທ ງໝດົ
ຂອງລະບບົທະນາຄານທ ງໝດົຫ ຸດລງົຢັ່ າງຄງົທໃີນໄລຍະ 5 ປີ, ຊ ັ່ ງຫ ຸດລງົ
ຈາກ 3,4% ຂອງສນິເຊືັ່ ອເງນິກູທ້  ງໝດົໃນເດອືນມນີາ 2013 ຫາ 1,8% 
ໃນເດອືນມ ງກອນ 2018. ອ ດຕາສັ່ ວນການສະໜອງຕ ັ່ ໜີເ້ສຍ ແມັ່ ນ 
120,7% ໃນທາ້ຍປີ 2017 ຊ ັ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫ ນວັ່ າລະບບົທະນາຄານມເີງ ືັ່ອນ 
ໄຂພຽງພ ໃນການສະໜອງສ າລ ບສນິເຊືັ່ ອທີັ່ ສູນເສຍ. ນອກຈາກນ ນ້, ທະ 
ນາຄານຍ ງມສີະພາບຄັ່ ອງ, ໂດຍມອີ ດຕາສັ່ ວນເງນິທ ນພຽງພ ສູງກວັ່ າລະ 
ດ ບເພດານກ ານດົຕາມລະບຽບຂອງ BSP ຄ ື 10%. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ, 
ອ ດຕາການເຕບີໂຕຂອງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອທີັ່ ວັ່ ອງໄວໃນລະ 
ດ ບ 2 ເທົັ່ າຂອງການເຕບີໂຕຂອງ GDP ເບືອ້ງຕົນ້ພາຍໃນປີ 2017 ຕອ້ງ
ມກີານສບືຕ ັ່ ຕດິຕາມຢັ່ າງໃກຊ້ດິ, ໂດຍສະເພາະການປັ່ ອຍກູສ້າມາດເພີັ່ ມ
ຂ ນ້ຕືັ່ ມອກີເນືັ່ ອງຈາກການປ ບປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານທາງດາ້ນເງນິ
ແລະລະບບົທະນາຄານຈະມກີານແຂັ່ ງຂ ນສູງຂ ນ້. ປະຈບຸ ນ, ອ ດຕາຄວາມ
ສັ່ ຽງແມັ່ ນເຫ ນໄດຊ້ ດເຈນໃນການເພີັ່ ມຂ ນ້ອ ດຕາສັ່ ວນໜີເ້ສຍຂອງສນິ
ເຊືັ່ ອສ າລ ບອະສ ງຫາລມິະຊ ບ ແລະ ພາຫະນະ. 
 

ການປະຕຮູິບທາງດາ້ນງບົປະມານແມັ່ ນໄດຖ້ກືປະຕບິ ດເພືັ່ ອເລ ັ່ ງການພ ດ 
ທະນາພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງແລະສົັ່ ງເສມີທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ 
ຖະກດິ. ລ ດຖະບານໄດມຸ້ັ່ ງໝ ນ້ທີັ່ ຈະເພີັ່ ມລາຍຈັ່ າຍດາ້ນການພ ດທະນາ
ພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງຈາກເປົາ້ໝາຍ 5,4%ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ເຖງິ 
7,3% ໃນປີ 2022. ຊ ັ່ ງນະໂຍບາຍດ ັ່ ງກັ່ າວໄດຈ້ າກ ດຂອບເຂດການ
ຂະຫຍາຍການຂາດດຸນງບົປະມານເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນລະດ ບ 2% ຫາ 3% ຂອງ 
GDP ໃນໄລຍະປີ 2017-2022. ແຕັ່ ການເພີັ່ ມການກະຕຸນ້ລາຍຈັ່ າຍຍ ງ
ຕອ້ງເງນິທ ນຈາກແຫ ັ່ ງລາຍຮ ບເພີັ່ ມຕືັ່ ມ ຈາກໂຄງການປະຕຮູິບພາສອີາ 
ກອນຮອບທ າອດິຊ ັ່ ງຕດິພ ນກ ບການຫ ຸດອ ດຕາອາກອນລາຍໄດສ້ັ່ ວນບຸກ 
ຄນົ ແລະ ການເພີັ່ ມ/ການນ າໃຊບ້າງມາດຕະການພາສທີາງອອ້ມ - ຊ ັ່ ງໄດ ້
ຖກືຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຕ ງ້ແຕັ່ ເດອືນມ ງກອນປີ 2018. ການປະຕບິ ດຮູບ
ຮອບທສີອງ - ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ປະກອບມກີານຫ ຸດຜັ່ ອນອ ດຕາອາກອນລາຍໄດ ້
ຂອງບ ລສິ ດ ແລະ ການປ ບປຸງນະໂຍບາຍສົັ່ ງເສມີທາງດາ້ນເງນິ - ໄດຖ້ກື
ສະເໜໂີດຍພະແນກການເງນິໄປຫາສະພານຕິບິ ນຍ ດ.
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ຟີລບິປິນ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ການເຕບີໂຕຫ ຸດລງົໃນປີ 2017 ໂດຍການລງົທ ນຄງົທຫີ ຸດລງົ, ສັ່ ວນໜ ັ່ ງ
ເນືັ່ ອງມາຈາກໜີສ້ນິທີັ່ ສູງຂ ນ້ໃນການເລອືກຕ ງ້ປີ 2016. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການສະຖຕິຟີິລບິປິນ 
 

ລາຄາອາຫານ ແລະ ພະລ ງງານເພີັ່ ມຂ ນ້ໄດສ້ົັ່ ງຜນົໃຫອ້ ດຕາເງນິເຟີສູ້ງຂ ນ້
ສູັ່ ລະດ ບສູງສຸດທີັ່ ລ ດຖະບານວາງເປົາ້ໝາຍໃນເດອືນທີັ່ ຜັ່ ານມາ.  
 
% yoy, ppts contribution  
5.0   
4.0 

 
3.0 

 
2.0 

 
1.0 

 
0.0  

-1.0 

2015 2016 2017 2018 

Others 
  

Headline In ation 
 

   

Transport 
  

Core In ation 
 

   

Housing, Water, Elect, Gas, Other Fuels 
 

In ation Target (upper bound)  

Food & Non-Alcoholic Beverages  In ation Target (midpoint) 
   

In ation Target (lower bound)     
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນປີ 2006 ເປ ນປີຖານ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການສະຖຕິຟີິລບິປິນ 

      ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Statistics Authority 

 

ການເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອມລິ ກສະນະວງົກວາ້ງ, ໃນຂະນະທີັ່
ເພີັ່ ມຂ ນ້ໄວກວັ່ າການເຕບີໂຕ GDP ຕາມລາຄາໃນປີ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas, ອງົການສະຖຕິຟີິລບິປິນ 

 

BOP ຂາດດຸນເພີັ່ ມຂ ນ້, ມຄີວາມກດົດ ນເຮ ດໃຫຄ້ັ່ າເງນິເປໂຊອັ່ ອນ
ຄັ່ າລງົ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas 
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ຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກ.  
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ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ອາຊຽນ+3, 2018 

 

ຟີລບິປິນ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  6.1 6.1 6.9 6.7 
ການບ ລໂິພກຕວົຈງິຂອງພາກເອກະຊນົ 5.6 6.3 7.0 5.8 
ການບ ລໂິພກຕວົຈງິຂອງພາກລ ດ 3.3 7.6 8.4 7.3 
ເງນິທ ນສ າຮອງມກີ ານດົທ ງໝດົ 7.2 16.9 25.2 10.3 
ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 12.6 8.5 10.7 19.2 
ການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 9.9 14.6 18.5 17.6 

ລາຄາ     

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ໄລຍະທາ້ຍ) 2.7 1.5 2.6 3.3 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 4.1 1.4 1.8 3.2 
ອ ດຕາເງນິເຟີ ້ພືນ້ຖານ (ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 3.0 2.1 1.9 2.9 

ດ ດຊະນ ີGDP  3.2 -0.6 1.7 2.3 
ຂະແໜງພາຍນອກ (ຕືໂ້ດລາ USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ
(% ຂອງ GDP) 
ດຸນການຄາ້ 
ສົັ່ ງອອກ, FOB 
ນ າເຂົາ້, FOB 
ດຸນການບ ລກິານ 
ບນິຮ ບເງນິ 
ການຈັ່ າຍ 
ລາຍຮ ບຂ ນ້ໜ ັ່ ງ, ສຸດທ ິ
ລາຍຮ ບຂ ນ້ສອງ, ສຸດທ ິ
ດຸນບ ນຊກີານເງນິ 
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸດທ ິ
ການລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍກງົ 
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດໂດຍກງົ 
ການລງົທ ນຫ  ກຊ ບ, ສຸດທ ິ
ຊ ບສນິການເງນິທີັ່ ມຢູີັ່ , ສຸດທ ິ
ຫ  ກຊ ບທີັ່ ບ ັ່ ປົກກະຕ,ິ ສຸດທ ິ
ການລງົທ ນອືັ່ ນໆ, ສຸດທ ິ
ດຸນລວມ 
ສ າຮອງເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ(ໄລຍະທາ້ຍ) 
(ໃນເດອືນຂອງການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ) 
ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ (%ຂອງ GDP) 
ໜີສ້ນິຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດໃນໄລຍະສ ນ້ (%ຂອງທ ງໝດົ) 

10.8 7.3 -1.2 -2.5 3.8 2.5 -0.4 -0.8 10.8 7.3 -1.2 -2.5 
3.8 2.5 -0.4 -0.8 
-17.3 -23.3 -35.5 -41.2 
49.8 43.2 42.7 48.2 
67.2 66.5 78.3 89.4 
4.6 5.5 7.0 9.5 

25.5 29.1 31.2 35.6 
20.9 23.6 24.2 26.1 
0.7 1.9 2.6 3.1 

22.8 23.3 24.7 26.1 
9.6 2.3 0.2 -2.2 
1.0 -0.1 -5.9 -8.1 
6.8 5.5 2.4 1.9 
5.7 5.6 8.3 10.0 
2.7 5.5 1.5 3.9 
2.7 3.3 1.2 3.1 
0.0 -2.1 -0.3 -0.8 
5.9 -3.1 4.6 2.1 
-2.9 2.6 -0.4 -0.9 
79.5 80.7 80.7 81.6 
10.8 10.7 9.4 8.5 

ຂະແໜງງບົປະມານ (ລ ດຖະບານແຫັ່ ງຊາດ) (% ຂອງ GDP) 
ລາຍຮ ບພາກລ ດ 15.1 15.8 15.2 15.7 
ລາຍຈັ່ າຍພາກລ ດ 15.7 16.7 17.6 17.9 
ດຸນງບົປະມານ -0.6 -0.9 -2.4 -2.2 
ດຸນພືນ້ຖານ 2.0 1.4 -0.3 -0.3 
ໜີສ້ນິພາກລ ດ 45.4 44.7 42.1 42.1 

ໜີສ້ນິພາກລ ດ, ລວມທ ງໜີສ້ນິທີັ່ ອາດຈະເກດີຂ ນ້ 49.8 48.8 45.6 45.1 
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 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ (% ການປັ່ ຽນແປງ, ໄລຍະທາ້ຍ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 17.8 11.5 17.0 13.7 
ພາກເອກະຊນົ 19.9 12.1 16.6 16.1 

ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ 12.4 9.3 13.4 11.4 
ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ເປໂຊຕ ັ່ ໂດລາ USD, ສະເລັ່ ຍ) 44.4 45.5 47.5 50.4 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ(ເປໂຊຕ ັ່ ໂດລາ USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 44.6 47.2 49.8 49.9 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພ ນຕືເ້ປໂຊ) 12.6 13.3 14.5 15.8 
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ໂດລາ USD) 284.6 292.8 304.9 313.4 

GDP ຕ ັ່ ຫວົຄນົ (ໂດລາ USD) 2,849.3 2,882.7 2,953.3 2,987.2 

 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ອງົການຟີລບິປິນ ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
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ສງິກະໂປ 
ການເຕບີໂຕແມັ່ ນມຄີວາມເຂ ມ້ແຂງແລະກວາ້ງຂ ນ້ຈາກທັ່ າອັ່ ຽງການຜະລດິ
ແລະລາຍຈັ່ າຍ. ຈາກທັ່ າອັ່ ຽງການຜະລດິ, ຂະແໜງການພາຍນອກ, ເຊ ັ່ ນ: 
ການຜະລດິ, ສບືຕ ັ່ ເຕບີໂຕຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງ, ເຖງິວັ່ າຈະມຈີ  ງຫວະທີັ່ ຊາ້ລງົ
ທຽບກ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້ສູງສຸດໃນໄຕມາດທ ີ3 ປີ 2017. ຂະແໜງການພາຍ
ໃນປະເທດ, ຍກົເວ ນ້ຂະແໜງການກ ັ່ ສາ້ງແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ມາຕາມຂະແໜ
ງການ, ທາງດາ້ນລາຍຈັ່ າຍ, ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົໄດຮ້ ບການປ ບປຸງ
ຕ ງ້ແຕັ່  ໄຕມາດ 2 ປີ 2017. ພາຍຫ  ງທີັ່ ຫ ຸດລງົໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປີ 
2016 ຫາ ໄຕມາດ 3 ປີ 2017, ການລງົທ ນຍ ງຟືນ້ໂຕໃນໄຕມາດ 4 ປີ 
2017. 
 

ຕະຫ າດແຮງງານຍ ງມກີານປ ບປຸງໂດຍການຟືນ້ໂຕຂອງເສດຖະກດິແລະການ
ປ ບໂຄງສາ້ງ. ການຈາ້ງງານເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ຫ  ງຈາກການ
ຫ ຸດລງົຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນໄຕມາດຕ ັ່ ມາ. ຈ ານວນການຄວບຄຸມລາຍຈັ່ າຍສູງສຸດ
ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2016 ແລະ ໄດຫ້ ຸດລງົນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ນ ນ້ມາ. ອ ດຕາຫວັ່ າງ
ງານຂອງປະຊາກອນທີັ່ ເຂົາ້ມາອາໄສແລະພນົລະເມອືງໄດຫ້ ຸດລງົໃນເດອືນ
ທ ນວາ 2017. ວຽກເຮ ດງານທ າເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີຜັ່ ານມາສ າລ ບຂະແໜງການ
ທີັ່ ມມີູນຄັ່ າເພີັ່ ມສູງເຊ ັ່ ນ: ການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການສືັ່ ສານ
ຂ ມູ້ນຂັ່ າວສານ, ສະທອ້ນເຖງິການປັ່ ຽນແປງໄປສູັ່ ການສາ້ງວຽກເຮ ດງານທ າ
ທີັ່ ສາ້ງມູນຄັ່ າເພີັ່ ມສູງ. 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີຍ້  ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າແຕັ່ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້ເລ ກນອ້ຍ. ອ ດຕາເງນິ
ເຟີພ້ືນ້ຖານແມັ່ ນ 1,6% ໃນສອງເດອືນທ າອດິຂອງປີ 2018, ຊ ັ່ ງໃກຄ້ຽງ
ກ ບລະດ ບສະເລັ່ ຍໃນປີ 2017. ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄັ່ າຈາ້ງ
ງານຈະຫ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ຂອງຕະຫ າດແຮງງານທີັ່ ສະ
ສມົໃນໄລຍະຜັ່ ານມາ. ແຕັ່ ໃນໄລຍະກາງ, ຈະມກີານປ ບປຸງຕະຫ າດແຮງ
ງານແບບຍນືຍງົ, ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄານ າເຂົາ້ແລະຄວາມຕອ້ງການພາຍ
ໃນຂອງບ ລສິ ດກ ັ່ ຈະເພີັ່ ມຄວາມກດົດ ນຕ ັ່ ກ ບອ ດຕາເງນິເຟີ.້ 
 

ນະໂຍບາຍການເງນິຄວນກຽມຕວົເພືັ່ ອປ ບສູັ່ ສະພາວະປົກກະຕຈິາກຄວາມ
ກດົດ ນເງນິເຟີສູ້ງໃນໄລຍະກາງ. ໃນໄລຍະໃກ,້ ອ ດຕາເງນິເຟີຈ້ະເຕບີໂຕໃນ
ລະດ ບກາງພອ້ມກ ບການເຕບີໂຕຂອງພາກທຸລະກດິ, ການຟືນ້ໂຕຂອງຕະ 
ຫ າດແຮງງານແລະນະໂຍບາຍແຮງງານຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດ. ດ ັ່ ງນ ນ້, ການ
ກະກຽມສ າລ ບການຈ ດຕ ງ້ມາດຕະການກ ບຄນືສູັ່ ປົກກະຕທິາງດາ້ນນະໂຍ 
ບາຍການເງນິແມັ່ ນຈ າເປ ນຕອ້ງໄດດ້ າເນນີການ. 
 

ການກູຢື້ມຈາກທະນາຄານໄດຟື້ນ້ໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງແລະຕະຫ າດຫ  ກຊ ບໄດມ້ີ
ທັ່ າອັ່ ຽງດຂີ ນ້. ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອໃຫແ້ກັ່ ພາກທຸລະກດິໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອຂາ້ມແດນແມັ່ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນ 2017, ໃນຂະນະທີັ່ ການ
ເຕບີໂຕຂອງສນິເຊືັ່ ອສ າລ ບບາ້ນທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສແມັ່ ນຫ ຸດລງົ. ເຖງິວັ່ າຈະມກີານ
ປັ່ ຽນແປງໃນທົັ່ ວໂລກຜັ່ ານມາ, ດ ດຊະນ ີ Straits Times ເພີັ່ ມຂ ນ້ 
6,5% ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017 ແລະ ໄຕມາດ 1 ປີ 2018. 
 

ໃນສກົປີ 2017 ໄດມ້ກີານເກນີດຸນງບົປະມານທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ງບົປະມານເກນີ
ດຸນແມັ່ ນ 2,1% ຂອງ GDP ໃນສກົປີ 2017, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ ອງມາ
ຈາກປ ດໄຈຮອບວຽນທີັ່ ເອືອ້ອ ານວຍ, ເຊ ັ່ ນການປະກອບສັ່ ວນພເິສດຂອງ
ຄະນະກ າມະການສະເພາະກດິຈາກອງົການການເງນິຂອງສງິກະໂປ 
(MAS) ແລະ ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການເກ ບຄັ່ າບ ລກິານຈ າ້ກາທຸລະກ າຕະ 
ຫ າດຫ  ກຊ ບ. 
 

 
 

 
 
 

ການກະຕຸນ້ທາງດາ້ນງບົປະມານຈະມທີັ່ າອັ່ ຽງທາງບວກໃນສກົປີ 2018, 
ໂດຍມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍຈັ່ າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ. 
ລາຍຈັ່ າຍທ ງໝດົແມັ່ ນໄດຮ້ ບການກ ານດົໃຫເ້ພີັ່ ມຂ ນ້ 8,3% ໃນສກົປີ 
2018, ເນືັ່ ອງຈາກວັ່ າສງິກະໂປມເີປົາ້ໝາຍທີັ່ ຈະລງົທ ນຈ ານວນຫ າຍໃນ
ດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ເພືັ່ ອສາ້ງປະເທດເປ ນສູນກາງສ າລ ບກດິຈະກ າທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິໃນພາກພືນ້. ສງິກະໂປຈະສບືຕ ັ່ ພ ດທະນາພືນ້ຖານໂຄງ
ລັ່ າງເພືັ່ ອສາ້ງຜນົປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດໃນຕ ັ່ ໜາ້ແລະປ ບປຸງສະພາບ
ການດ າລງົຊວີດິ. 
 

ງບົປະມານສກົປີ 2018 ຈະສະໜ ບສະໜນູພາກທຸລະກດິ ແລະ ສະໜອງ
ນະໂຍບາຍເພືັ່ ອສົັ່ ງເສມີປະສດິທຜິນົໃນການຜະລດິ. ປ ດໄຈດ ັ່ ງກັ່ າວຈະ
ປ ບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜັ່ ອນຜ ນການເສຍອາກອນລາຍໄດຂ້ອງບ ລສິ ດ 
ແລະ ໂຄງການສນິເຊືັ່ ອເງນິເດອືນ. ໃນບ ນດານະໂຍບາຍຕັ່ າງໆ, ໄດມ້ກີານ
ສາ້ງໂຄງການເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນການແກໄ້ຂປະສດິຕພິາບໃນການຜະ 
ລດິເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູທຸລະກດິທີັ່ ນ າໃຊເ້ຕ ກໂນໂລຊໃີນການປ ບປຸງ ແລະ 
ແກໄ້ຂປະສດິຕພິາບການຜະລດິ. ມາດຕະການເຫ ົັ່ ານີຈ້ະຊັ່ ວຍປ ບປຸງຄວາມ
ສາມາດດາ້ນເສດຖະກດິແລະສົັ່ ງເສມີການສາ້ງນະວ ດຕະກ າໃໝັ່ . 
 

ລ ດຖະບານໄດຢູ້ັ່ ວາງຫ  ກການເພືັ່ ອພ ດທະນາປະເທດໄປສູັ່ ການຜະລດິທີັ່ ໃຊ ້
ເຄືັ່ ອງຈ ກປັ່ ຽນແທນແຮງງານຄນົ, ຜະລດິຕະຜນົສູງແລະເສດຖະກດິທີັ່ ນ າໃຊ ້
ນະວ ດຕະກ າໃໝັ່ . ຕາມທດິຊີນ້ າຂອງຍຸດທະສາດທີັ່ ສະເໜໂີດຍຄະນະກ າ
ມະການພ ດທະນາເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ, ອງົການຕັ່ າງໆຂອງລ ດຖະ 
ບານໄດດ້ າເນນີການພ ດທະນາ ແລະ ຈ ດຕ ງ້ແຜນງານຂອງຂະແໜງການ
ຕັ່ າງໆເພືັ່ ອປ ບໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ. ທ ງໝດົ 23 ແຜນການຫ ນເປ ນອຸດສາ 
ຫະກ າໄດຖ້ກືລເິລີັ່ ມຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ. ການຮັ່ ວມມສືາມຝັ່ າຍລະຫວັ່ າງສະ 
ຫະພ ນ, ນາຍຈາ້ງແລະລ ດຖະບານຈະເປ ນສິັ່ ງສ າຄ ນຕ ັ່ ຜນົສ າເລ ດໃນການ 
ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດແຜນງານເຫ ົັ່ ານີ.້ 
 

ມາດຕະການປອ້ງກ ນຄວາມສັ່ ຽງໄດມ້ປີະສດິທພິາບແລະຄວນຮ ກສາໄວໃ້ນ
ຂະນະທີັ່ ຕະຫ າດຊ ບສນິມກີານຟືນ້ໂຕ. ໃນປີ 2017, ປະລມິານທຸລະກ າ
ທາງດາ້ນທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສສັ່ ວນຕວົເພີັ່ ມຂ ນ້ເປ ນຈ ານວນຫ າຍ. ມູນຄັ່ າການຂາຍ 
ລວມໄດບ້ ນລຸລະດ ບສູງສຸດນ ບຕ ງ້ແຕັ່ ປີ 2007. ຄວາມຖີັ່ ສູງຂອງດ ດຊະນີ
ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນທີັ່ ດນິ SRX ເພີັ່ ມຂ ນ້ 9,4% (ປີຕ ັ່ ປີ) ໃນເດອືນກຸມພາປີ 
2018. ການເຊົັ່ າສະຖານທີັ່ ຫອ້ງການຍ ງຟືນ້ໂຕໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017. 
 

ຄວາມເປ ນໄປໄດໃ້ນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້ແມັ່ ນ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ສ າຄ ນ. ສະພາບດ ັ່ ງກັ່ າວສາມາດນ າໄປສູັ່ ການປະຕບິ ດມາດຕະ 
ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນການຄາ້ໃນບາງປະເທດພ ດທະນາແລວ້, ຊ ັ່ ງກ ັ່ ໃຫ ້
ເກດີການຫ ຸດລງົທາງດາ້ນການຄາ້ໂລກແລະການເຕບີໂຕຂອງສງິກະໂປ. 
 

ໜີສ້ນິຂອງບ ລສິ ດແລະຄວົເຮອືນຍ ງຢູັ່ ລະດ ບສູງ, ແລະບາງພາກສັ່ ວນແມັ່ ນ
ກະທບົໄວຕ ັ່ ກ ບການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ທີັ່ ບ ັ່ ຄາດຄດິ. ພາຍໃຕ ້
ສະພາບແວດລອ້ມທີັ່ ມອີ ດຕາດອກເບຍ້ຕັ່  າ, ທ ງພາກເອກະຊນົແລະຄວົ
ເຮອືນມກີານປ ບປຸງດຂີ ນ້ຕ ງ້ແຕັ່ ມ ີ GFC. ອ ດຕາດອກເບຍ້ຂອງສງິກະໂປ
ມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຂ ນ້ພອ້ມກ ນກ ບສະຫະລ ດອາເມລກິາ, ຊ ັ່ ງເສດຖະກດິກ າລ ງ
ປະເຊນີກ ບຂ ຈ້ າກ ດທາງດາ້ນຄວາມສາມາດໃນຮອບວຽນສຸດທາ້ຍປີທີັ່ ມີ
ອ ດຕາດອກເບຍ້ສູງຂ ນ້. ບ ນຫານີຈ້ະເຮ ດໃຫພ້າລະການໃຊໜ້ີສ້ນິຂອງ
ບ ລສິ ດສງິກະໂປແລະຄວົເຮອືນເພີັ່ ມຂ ນ້ ແລະ ອາດຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຄວາມ
ກດົດ ນໃນບາງຂງົເຂດ. 
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ສງິກະໂປ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ການເຕບີໂຕເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວໃນໄຕມາດທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ນ າໂດຍ
ຂະແໜງການຜະລດິ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງ 
ການບ ລກິານ.   
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ປະລມິານການຄາ້, ໂດຍສະເພາະ ການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ພາຍໃນທີັ່ ບ ັ່
ແມັ່ ນນ າ້ມ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງແຂງແຮງ. 
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ຕະຫ າດແຮງງານມກີານປ ບຕວົດຂີ ນ້ພອ້ມດຽວກ ບການຟືນ້ໂຕ 
ແລະ ກ ບປ ບໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ  
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ອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ດສູ້ງຂ ນ້ໃນໄລຍະຜັ່ ານມາແຕັ່ ຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ. ຄວາມ
ກດົດ ນທາງດາ້ນຄັ່ າແຮງງານໃນໄລຍະສ ນ້ຈະຖກືຈ າກ ດ, ແຕັ່ ຈະສູງຂ ນ້
ໃນໄລຍະກາງ.  
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ:ກະຊວງການເງນິ 
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ສງິກະໂປ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່  
ການບ ລິໂພກຕົວຈງິຂອງພາກເອກະຊົນ 
ການບ ລິໂພກຕົວຈງິຂອງພາກລ ດ 
ເງນິທ ນສ າຮອງມກີ ານດົທ ງໝດົ 
ການສົັ່ ງອອກສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ 
ການນ າເຂົາ້ສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ 
ການຜະລິດ 
ການກ ັ່ ສາ້ງ 
ການບ ລິການ 
ການຄາ້ຍກົ ແລະ ຄາ້ຍັ່ ອຍ 
ການຂນົສົັ່ ງ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
ບ ລິການທີັ່ ພ ກອາໄສ ແລະ ອາຫານ 
ການສືັ່ ສານ ແລະ ຂ ມູ້ນຂັ່ າວສານ 
ການເງນິ ແລະ ປະກ ນໄພ 
ບ ລິການທຸລະກດິ 

  ອຸດສາຫະກ າບ ລິການອືັ່ ນໆ 
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2.6 ຂະແໜງພາຍນອກ (ຕືໂ້ດລາສງິກະໂປ SGD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
ການສົັ່ ງອອກສິນຄາ້ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 
ການສົັ່ ງອອກການບ ລິການ (%ປີຕ ັ່ ປີ) 
ບ ນຊີຊ າລະປົກກະຕິ 
ບ ນຊີຊ າລະປົກກະຕິ (% GDP) 
ບ ນຊີເງນິທ ນ ແລະ ບ ນຊີການເງນິ 1) 
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸດທິ 
ການລງົທ ນຫ  ກຊ ບ, ສຸດທິ 
ການລງົທ ນອືັ່ ນໆ, ສຸດທິ 
ດຸນໂດຍ 
ສ າຮອງຊ ບສິນທາງການ (ຕື ້ໂດລາUSD, ໄລຍະສຸດທາ້ຍ) 
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ຂະແໜງງບົປະມານ (ເປ ນ % ຂອງ FYGDP) 
ລາຍຮ ບການດ າເນນີງານ (% GDP) 
ລາຍຈັ່ າຍທ ງໝດົ (% GDP) 
ເກນີດຸນ / ຂາດດຸນ ພືນ້ຖານ (% GDP) 
ເກນີດຸນ / ຂາດດຸນງບົປະມານໂດຍລວມ (% GDP) 
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ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ (% ປັ່ ຽນແປງ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ ືນ້ຖານ MAS  
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ົມໃຊ ້
ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (% ສະເລັ່ ຍປະຈ າປີ) 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງນິ SGD ໄລຍະ 3 ເດືອນ ໃນ Sibor(% ໄລຍະທາ້ຍ)  
ດ ດຊະນ ີStraits Times (ໄລຍະສຸດທາ້ຍ) 
ດ ດຊະນລີາຄາຊ ບສິນ (ໄຕມາດ 1 2009=100) 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນກ ບ (SGD ຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍໄລຍະ) 
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          ໝາຍເຫດ: 1) ມກີານປັ່ ຽນແປງໃນບ ນຊກີານເງນິ, ອງີຕາມ BPM6. ສ ນຍານທາງບວກໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫ ນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຫ  ກຊ ບ ຫ  ືຮຸນ້, ແລະ ດຸນການໄຫ ອອກ (ສຸດທ)ິ. ເຖງິຢັ່ າງໃດກ ັ່ ຕາມ,   
        ຕວົເລກນີຍ້  ງໃຊຕ້າມການຕກົລງົທີັ່ ຜັ່ ານມາ.  
          ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  ສງິກະໂປ, CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
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ໄທ 
 
 

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໄທໄດເ້ພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນປີ 2017 ເສດຖະກດິໄທ
ຂະຫຍາຍຕວົ 3,9%, ໂດຍມກີານຂະຫຍາຍຕວົຂອງການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ 
ແລະ ການບ ລກິານທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ຄຽງຄູັ່ ກ ບການບ ລໂິພກຂອງພາກເອກະ
ຊນົພາຍໃນທີັ່ ຄງົທ.ີ ການສົັ່ ງອອກຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນເນືັ່ ອງ
ຈາກການປ ບປຸງຄວາມຕອ້ງການໂລກ ແລະ ການຂ ນ້ຂອງຂະແໜງ IT. 
ພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂະນະທີັ່ ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົຍ ງຢູັ່ ໃນລະ 
ດ ບຕ ັ່ າຕະຫ ອດປີ 2017, ມທີັ່ າອັ່ ຽງການເຕບີໂຕຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ອ ດຕາການນ າໃຊກ້ າລ ງການຜະລດິຂອງພາກອຸດສາຫະກ າ, ການລງົທ ນ
ຂອງຕັ່ າງປະເທດແລະການນ າເຂົາ້ທ ນເພີັ່ ມຂ ນ້. ໃນດາ້ນການຜະລດິ, ການ
ຜະ ລດິຂອງຂະແໜງການຜະລດິເພີັ່ ມຂ ນ້ຕາມການສະພາບການສົັ່ ງອອກ, 
ໃນຂະນະທີັ່ ຂະແໜງການບ ລກິານໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກການພ ດທະ 
ນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ຜະລດິຕະພ ນກະສກິ າແມັ່ ນໄດຮ້ ບຜນົກະທບົຈາກໄພ 
ນ າ້ຖວ້ມໃນຫ າຍພືນ້ທີັ່ . 
 

ຄວາມກດົດ ນຂອງອ ດຕາເງນິເຟີອ້ັ່ ອນຕວົລງົ, ໃນຂະນະທີັ່ ເງ ືັ່ອນໄຂທາງ
ການເງນິແມັ່ ນມຄີວາມເໝາະສມົ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາພະລ ງງານໃນ
ທົັ່ ວໂລກເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມກດົດ ນສູງຕ ັ່ ລາຄາຜູຊ້ມົໃຊໃ້ນປະເທດໄທ. ຢັ່ າງ 
ໃດກ ັ່ ຕາມ, ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປແມັ່ ນຢູັ່ ທີັ່  0,66% ໃນປີ 2017, ຕ ັ່ າກວັ່ າ
ອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ລຍະກາງທີັ່ ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທວາງເປົາ້ໝາຍໄວທ້ີັ່  
2,5 ± 1,5%. ອ ດຕາເງນິເຟີພ້ືນ້ຖານໄດຫ້ ຸດລງົຕ ັ່ າກວັ່ າ 1% ໃນສາມປີ
ຕດິຕ ັ່ ກ ນ, ໃນຂະນະທີັ່ ມກີານຄາດຄະເນວັ່ າອ ດຕາເງນິເຟີຈ້ະເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນ
ລະ ດ ບໜ ັ່ ງ. ອ ດຕາດອກເບຍ້ນະໂຍບາຍໄດຖ້ກືຮ ກສາຢູັ່ ທີັ່  1,5% ນ ບ
ຕ ງ້ແຕັ່ ອ ດຕາດອກເບຍ້ສຸດທາ້ຍໃນເດອືນເມສາປີ 2015. 
 

ສະຖານະພາຍນອກໄດສ້ບືຕ ັ່ ເຂ ມ້ແຂງຂ ນ້ໂດຍບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕເິພີັ່ ມ
ຂ ນ້ແລະຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດມປີະລມິານຫ າຍ. ເນືັ່ ອງຈາກການ 
ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ເຕບີໂຕແລະການສົັ່ ງອອກທີັ່ ຂະຫຍາຍຕວົ, ບ ນຊຊີ າລະປົກ 
ກະຕຍິ ງສ ບຕ ັ່ ເກນີດຸນຢັ່ າງແຂງແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕ ັ່ ເນືັ່ ອງໃນປີ 
2017. ຍອດເກນີດຸນໄດຖ້ກືນ າໃຊຄ້ນືໃໝັ່ ແລະລງົທ ນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໃນ
ຮູບແບບການລງົທ ນໂດຍກງົຂອງບ ລສິ ດພາຍໃນແລະການລງົທ ນໃນຕະ 
ຫ າດຫ  ກຊ ບຂອງປະຊາຊນົພາຍໃນປະເທດ. ການລງົທ ນຢູັ່ ພາຍນອກຂອງ
ຄນົໃນປະເທດຈະຂະຫຍາຍຕວົ, ຊ ັ່ ງກະຕຸນ້ໂດຍການເປີດກວາ້ງທາງບ ນ 
ຊເີງນິທ ນຂອງທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທເພີັ່ ມຂ ນ້, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ
ດາ້ນການລງົທ ນດາ້ນຫ  ກຊ ບໂດຍນ ກລງົທ ນພາຍໃນແລະການຂະຫຍາຍ
ທຸລະກດິຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍບ ລສິ ດໄທ. ຍອດເກນີດຸນ BOP ເພີັ່ ມຂ ນ້
ໃນປີ 2017 ແລະເຮ ດໃຫຄ້ັ່ າເງນິບາດໄທແຂງຄັ່ າຂ ນ້ແລະເພີັ່ ມຄ ງສະສມົ
ສະກຸນເງນິຕັ່ າງປະເທດ, ທີັ່ ຮ ກສາລະດ ບໃນໄລຍະ 10 ເດອືນຂອງການ 
ນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ. 
 

ສະພາບງບົປະມານຂະຫຍາຍຕວົຍ ງສະໜ ບສະໜນູການຟືນ້ໂຕທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິໃນປີ 2018. ຄະນະລ ດຖະບານປະຈບຸ ນໄດໃ້ຊມ້າດຕະການ
ງບົປະມານແລະມາດຕະການເຄິັ່ ງງບົປະມານເພືັ່ ອສະໜ ບສະໜນູການ
ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ. ງບົປະມານເພີັ່ ມເຕມີໄດຖ້ກືກ ານດົສ າລ ບສກົປີ 
2018,1 ປີທສີາມຕດິຕ ັ່ ກ ນ, ເພືັ່ ອກະຕຸນ້ໃຫເ້ສດຖະກດິຮາກຖານ. ລ ດ 
ຖະບານຍ ງມແີຜນຂະຫຍາຍແລະເລ ັ່ ງການລງົທ ນຂອງພາກລ ດຜັ່ ານໂຄງ 
ການລງົທ ນຂອງລ ດແລະບ ນດາລ ດວສິາຫະກດິ. ການລງົທ ນດາ້ນ 
 

 

ໂຄງລັ່ າງພືນ້ຖານຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້, ເຊ ັ່ ນໂຄງການພ ດທະນາລະບຽງເສດຖະ 
ກດິພເິສດພາກຕາເວ ນອອກໄດມ້ຜີນົບ ງຄ ບໃຊໃ້ນເດອືນກຸມພາປີ 2018. ເຖງິ
ວັ່ າຈະມງີບົປະມານເພີັ່ ມຕືັ່ ມແລະຄາດວັ່ າການລງົທ ນພາກລ ດຈະເພີັ່ ມຂ ນ້, ງບົ 
ປະມານຍ ງຢູັ່ ໃນລະດ ບທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ການຂາດດຸນງບົປະມານຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່
ປະມານ 3,5% ຂອງ GDP ໃນສກົປີ 2018 ແລະໜີສ້ນິຂອງພາກລ ດຈະຢູັ່
ໃນລະດ ບສູງກວັ່ າ 40% ຂອງ GDP ເລ ກນອ້ຍ. 
ລະບບົການເງນິແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດ ບທີັ່ ດ ີ ທັ່ າມກາງລະດ ບໜີສ້ນິຄວົເຮອືນທີັ່ ສູງ, 
ຄຸນະພາບສນິເຊືັ່ ອມຄີວາມໝ ນ້ຄງົ, ແລະ ມກີານສະແຫວັ່ ງຫາຜນົຕອບແທນທີັ່
ເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງນ ກລງົທ ນ. ຄວາມກ ງວນົກັ່ ຽວກ ບໜີສ້ນິຄວົເຮອືນທີັ່ ສູງແມັ່ ນ
ຫ ຸດຜັ່ ອນລງົຍອ້ນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຄວົເຮອືນຫ ຸດລງົ. ຢັ່ າງໃດກ ັ່
ຕາມ, ອ ດຕາຄວາມສັ່ ຽງຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນບ ນດາຄວົເຮອືນທີັ່ ມລີາຍໄດຕ້ັ່  າ, ຄວົເຮອືນ
ກະສກິ າ ແລະ SME. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ຄຸນນະພາບການກູຢື້ມຫ ຸດລງົ, 
ເນືັ່ ອງຈາກການຟືນ້ໂຕເສດຖະກດິທີັ່ ຊາ້, ເຮ ດໃຫມ້ສີະເຖຍລະພາບຫ  ງຈາກ
ເສດຖະກດິມທີັ່ າອັ່ ຽງຂະຫຍາຍຕວົໃນປີ 2017. ທະນາຄານທຸລະກດິແລະສະ
ຖາບ ນການເງນິພເິສດຂອງລ ດມສີະຖານະທາງດາ້ນເງນິທ ນທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງແລະ
ການສ າຮອງເພືັ່ ອໜີເ້ສຍສູງ ເພືັ່ ອສາ້ງສິັ່ ງປ້ອງກ ນຕາ້ນການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງຄວາມ
ສັ່ ຽງຈາກການປັ່ ອຍສນິເຊືັ່ ອ. ນອກຈາກນ ນ້, ໃນສະພາບແວດລອ້ມອ ດຕາ
ດອກເບຍ້ຕັ່  າ, ນ ກລງົທ ນຍ ງສບືຕ ັ່ ສະແຫວັ່ ງຫາຜນົຕອບແທນທີັ່ ສູງຂ ນ້, ຊ ັ່ ງຈະ
ຕອ້ງມກີານສບືຕ ັ່ ຕດິຕາມ. 
 

ໃນຕ ັ່ ໜາ້, ຄາດຄະເນວັ່ າເສດຖະກດິຈະຂະຫຍາຍຕວົ 3,9% ໃນປີ 2018 ແລະ 
ຫ ຸດລງົເລ ກນອ້ຍເປ ນ 3,7% ໃນປີ 2019. ການປະກອບສັ່ ວນຕ ັ່ ການເຕບີໂຕ
ຈະມຄີວາມສມົດຸນຫ າຍຂ ນ້ລະຫວັ່ າງປ ດໄຈຂ ບເຄືັ່ ອນພາຍໃນແລະພາຍນອກ. 
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງການສົັ່ ງອອກ(ສຸດທ)ິ ຈະຫ ຸດລງົເນືັ່ ອງຈາກທັ່ າອັ່ ຽງຫ ຸດ
ລງົຂອງການສົັ່ ງອອກແລະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການນ າເຂົາ້ເງນິທ ນທີັ່ ໃຊໃ້ນການ
ກ ັ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລັ່ າງແລະການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ. ພາຍໃນປະເທດ, 
ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົຄາດວັ່ າຈະສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນຈ ງຫວະດຽວ
ກ ນ, ໃນຂະນະທີັ່ ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ ມຂ ນ້. ອ ດຕາເງນິເຟີ້
ທົັ່ ວໄປຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບ 1% ໃນປີ 2018 ແລະ 1,6% ໃນປີ 2019 ແຕັ່
ຍ ງຄງົຕ ັ່ າກັ່ ວາປະເທດອືັ່ ນໃນພາກພືນ້. 
 

ການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້, ນະໂຍບາຍເງນິຕາໃນປະເທດທີັ່ ພ ດທະນາແລວ້ 
ແລະ ບ ນຫາໂຄງສາ້ງພາຍໃນມຄີວາມທາ້ທາ້ຍໂຕທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກດິຂອງປະ 
ເທດໄທ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການປົກປອ້ງທາງດາ້ນການຄາ້, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ລະຫວັ່ າງສະຫະລ ດອາເມລກິາອາ ເມລກິາແລະຈນີ, ອາດຈະສົັ່ ງຜນົກະທບົທາງ
ລບົຕ ັ່ ການສົັ່ ງອອກຂອງປະເທດໄທແລະປະ ເທດອືັ່ ນໆໃນພາກພືນ້. ໃນຂະນະ
ດຽວກ ນ, ຈ ງຫວະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາດອກເບຍ້ທີັ່ ໄວກັ່ ວາທີັ່ ຄາດຄດິຈະ
ເພີັ່ ມຄວາມສັ່ ຽງຕ ັ່ ສະພາບຄັ່ ອງຂອງເງນິທ ນ. ຕ ັ່ ກ ບພາຍໃນ, ຜູຊ້ັ່ ຽວຊານທາງ
ດາ້ນວທິະຍາສາດແລະວສິະວະກ າແມັ່ ນມຄີວາມຕອ້ງການສູງ, ເນືັ່ ອງຈາກປະ 
ເທດກ າລ ງພະຍາຍາມກາ້ວເຂົາ້ສູັ່  GVC ແລະ ພ ດທະນາໄປໃນທດິທາງເຕ ກ
ໂນໂລຊທີີັ່ ທ ນສະໄໝ. ການເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງຈ ານວນປະຊາກອນອາຍຸ
ສູງຈະສາ້ງຂ ຈ້ າກ ດທາງດາ້ນແຮງງານໃນພາກທຸລະກດິໃນທດົສະວ ດຕ ັ່ ໜາ້. 

1 ປີງບົປະມານ 2018 ເລີັ່ ມແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ຕຸລາ 2017 ຫາ 30 ກ ນຍາ 2018. 
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ໄທ: ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ເສດຖະກດິໄປເຕບີໂຕຂ ນ້ເພີັ່ ມໃນປີ 2017, ຂ ບເຄືັ່ ອນໂດຍການສົັ່ ງ
ອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ ແລະ ການບ ລໂິພກພາກເອກະຊນົທີັ່
ໝ ນ້ຄງົ. 
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ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປຍ ງຕ ັ່ າກວັ່ າເປົາ້ໝາຍຂອງອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ລຍະກາງຂອງ
ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການແຫັ່ ງຊາດເພືັ່ ອການພ ດທະນາເສດຖະກດິແລະ 
ສ ງຄມົ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

ໝາຍເຫດ: ເປົາ້ໝາຍອ ດຕາເງນິເຟີໄ້ລຍະກາງຂອງທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທແມັ່ ນBank 
of 2,5±1,5 %.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການຄາ້, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
 

ໄທມພີືນ້ທີັ່ ທາງດາ້ນງບົປະມານສູງເຮ ດໃຫລ້ ດຖະບານສາມາດນ າ
ໃຊນ້ະໂຍບາຍການກະຕຸນ້ງບົປະມານ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການນະໂຍບາຍງບົປະມານ, ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິພາກລ ດ 
 

 

ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າ NPLs ຈະເພືັ່ ອຂ ນ້, ລະບບົທະນາຄານຍ ງດ າເນນີໄປດວ້ຍ
ດໂີດຍມສີ າຮອງເງນິທ ນທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. 
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ໝາຍເຫດ: ການເຕບີໂຕຂອງເງນິກູຍ້ມືໝາຍເຖງິເງນິກູທ້ ງໝດົບ ັ່ ລວມເງນິກູລ້ະຫວັ່ າງທະ 
ນາຄານທີັ່ ລວມເອາົທະນາຄານທຸລະກດິໄທ ແລະ ສາຂາທະນາຄານຕັ່ າງປະເທດ. ອ ດຕາ
ສັ່ ວນ NPL, ROA ແລະ CAR ປະກອບມແີຕັ່ ທະນາຄານທຸລະກດິໄທ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
 

ຕະຫ າດການເງນິປະຈບຸ ນມສີະພາບການປັ່ ຽນແປງສູງ, ແຕັ່ ຫ ຸດລງົ
ໃນໄລຍະການເລອືກຕ ງ້ຂອງສະຫະລ ດອາເມລກິາ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຕະຫ າດຮຸນ້ແຫັ່ ງປະເທດໄທ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

ຂ ບເຄືັ່ ອນໂດຍການເກນີດຸນ BOP ຈ ານວນຫ າຍ, ເງນິບາດໄທແຂງຄັ່ າ

ເມືັ່ ອທຽບກ ບເງນິຕາຂອງປະເທດຄູັ່ ຄາ້ຫ  ກ. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຕະຫ າດຮຸນ້ແຫັ່ ງປະເທດໄທ, ສະມາຄມົຕະຫ າດພ ນທະບ ດໄທ 
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ໄທ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
 

 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່  
ການບ ລິໂພກຂ ນ້ສຸດທາ້ຍ 
      ພາກເອກະຊົນ 
      ພາກລ ດ 
ເງນິທ ນສ າຮອງ 
     ພາກເອກະຊົນ 
     ພາກລ ດ 
ການສົັ່ ງອອກສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ 
ການນ າເຂົາ້ສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ 
ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (%, ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ົມໃຊ ້(ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ົມໃຊ ້(ໄລຍະທາ້ຍ) 
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0.8 ຂະແໜງພາຍນອກ (ຕືໂ້ດລາ  USD, ຖາ້ບ ັ່ ມກີານເຈາະຈງົ) 
     ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕິ 

    (% ຂອງ GDP) 
ດຸນການຄາ້ 
   ສົັ່ ງອອກ, FOB 
   ນ າເຂົາ້, FOB 
ການບ ລິການ, ສຸດທ ິ
   ບິນຮ ບເງນິ 
   ການຈັ່ າຍ 
ລາຍຮ ບຂ ນ້ໜ ັ່ ງ, ສຸດທ ິ
ລາຍຮ ບຂ ນ້ສອງ, ສຸດທິ 

  ດຸນບ ນຊີການເງນິ 
   ການລົງທ ນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸດທິ 
   ການລົງທ ນຫ  ກຊ ບ, ສຸດທ ິ
   ການລົງທ ນອືັ່ ນໆ, ສຸດທິ 

  ດຸນລວມ 
  ເງນິທ ນສ າຮອງທາງການທ ງໝດົບ ັ່ ນ  ບ ບ ັ່ ລວມຖານະເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດລັ່ ວງໜາ້ 

(ໃນເດືອນນ າເຂົາ້ສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ) 
ໜີສ້ິນຕ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົເປ ນ % GDP/2 
ໜີສ້ິນບ ລິການເປ ນ % ຂອງການສົັ່ ງອອກສິນຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ 
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ດຸັ່ ນດັ່ ຽງງບົປະມານ 
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ໄທ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ (ຕ ັ່ )  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ (% ປີຕ ັ່ ປີ) 4.2 5.6 3.5 4.1 
ອ ດຕານະໂຍບາຍ (%ຕ ັ່ ປີ, ໄລຍະທາ້ຍ) 2.0 1.5 1.5 1.5 
ຜນົຕອບແທນຂອງພ ນທະນາບ ດລ ດຖະບານໄລຍະ10 ປີ(%ຕ ັ່ ປີ, ໄລຍະທາ້ຍ) 2.8 2.6 2.8 2.6 
ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ (% ປີຕ ັ່ ປີ)     

ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ  (% ຂອງ FYGDP)  

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (THB ຕ ັ່  USD, ສະເລັ່ ຍ) 32.5 34.3 35.3 33.9 
GDP (ຕື ້THB) 13,230.3 13,747.0 14,533.5 15,450.1 
GDP (ຕື ້USD) 407.2 401.9 411.8 455.8 

GDP ຕ ັ່ ຫວົຄນົ (USD) 6,259.9 6,411.4 6,246.5 6,886.7 

 
ໝາຍເຫດ:  
1/ ປີງບົປະມານຂະຫຍາຍອອກຈາກວ ນທ ີ1 ຕຸລາ ຫາ 30 ກ ນຍາ. ເຊ ັ່ ນ, ສກົປີ 2018 ເລີັ່ ມແຕັ່ ວ ນທ ີ1 ຕຸລາ 2017 ຫາ 30 ກ ນຍາ 2018.  
2/ ດ ດຊະນໄີດຖ້ກືປ ບໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກ ບວທິກີານຂອງທະນະຄານໂລກ; ເຊ ັ່ ນ: ການຄດິໄລັ່ ການປັ່ ຽນແປງສະເລັ່ ຍ GDP ໃນ 3 ປີ.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົ ້າ້ໜາ້ທໄີທ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO
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ຫວຽດນາມ 
ເສດຖະກດິຂອງຫວຽດນາມມກີານເຕບີໂຕຢັ່ າງແຂງແຮງໃນປີ 2017 ໂດຍ
ການສະໜ ບສະໜນູຂອງການສົັ່ ງອອກສນິຄາ້ໃນຂະແໜງການຜະ ລດິ 
ແລະ ຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນຂອງປະເທດທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ, ລວມທ ງການຟືນ້
ໂຕທາງດາ້ນຜນົຜະລດິຂະແໜງກະສກິ າ. GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ 
6,8% ໃນປີ 2017, ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 6,2% ໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ. ກ າລ ງການ
ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິເຕບີໂຕໄວຂ ນ້ໃນໄຕມາດທ ີ 2 ຂອງປີ, ເນືັ່ ອງ
ຈາກການບ ລໂິພກພາຍໃນແລະການລງົທ ນທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້, ແລະ ການສົັ່ ງ
ອອກທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ. ແນວໂນມ້ການເຕບີໂຕໃນໄລຍະສ ນ້ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະ 
ດ ບທີັ່ ດ,ີ ດວ້ຍ GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຢູັ່ ທີັ່  
7,4% ໃນໄຕມາດທ າອດິຂອງປີ 2018, ສູງສຸດຂອງໄຕມາດ 1 ໃນຮອບ 
7 ປີຜັ່ ານມາ. 
 

ເຖງິວັ່ າຈະມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປ, ຄວາມກດົດ ນດາ້ນເງນິ
ເຟີຍ້  ງສບືຕ ັ່ ອັ່ ອນຕວົລງົ. ອ ດຕາເງນິເຟີທ້ ົັ່ ວໄປສະເລັ່ ຍ 3,5% ໃນປີ 
2017, ເພີັ່ ມຂ ນ້ຈາກ 2,7% ໃນປີທີັ່ ຜັ່ ານມາ, ເນືັ່ ອງຈາກລາຄານ າ້ມ ນ
ເຊືອ້ໄຟທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ແລະການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຄາບ ລຫິານລ ດ. ຄວາມກດົ
ດ ນດາ້ນເງນິເຟີແ້ມັ່ ນຕ ັ່ າລງົ, ຊ ັ່ ງອ ດຕາເງນິເຟີພ້ືນ້ຖານແມັ່ ນ 1,4% ໃນປີ 
2017, ຊ ັ່ ງຫ ຸດລງົຈາກ 1,8% ໃນປີ 2016. ໃນຕ ັ່ ຫນາ້, ອ ດຕາເງນິເຟີ້

ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດ ບເປົາ້ໝາຍຂອງລ ດຖະບານປະມານ 4% ໃນປີ 
2018. 
 

ມກີານລາຍງານວັ່ າຍອດ BOPໂດຍລວມເກນີດຸນໃນປີ 2017 ຊ ັ່ ງໄດຮ້ ບ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກການສົັ່ ງອອກທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງແລະການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດທີັ່

ເພີັ່ ມຂ ນ້. ການເຕບີໂຕຂອງການສົັ່ ງອອກທີັ່ ໄດຮ້ ບການຟືນ້ໂຕ, ນ າໂດຍ
ຜະລດິຕະພ ນເຕ ກໂນໂລຢີຂ ມ້ນູຂັ່ າວສານແລະການສືັ່ ສານ (ITC), ຮ ກ 
ສາຍອດເກນີດຸນຂອງບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕໃິນປີ 2017. ການໄຫ ເຂົາ້ຂອງ
ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ ມຂ ນ້, ສັ່ ວນໜ ັ່ ງແມັ່ ນຕດິພ ນກ ບຫ າຍທຸລະກ າ 
M & A ຂະໜາດໃຫຍັ່ ໃນປີ. ໃນຂະນະດຽວກ ນ, ຄັ່ າເງນິດງົຫວຽດນາມ
ຍ ງຄງົທ ີ ແລະ ຄ ງສະສມົເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນປີ 
2017, ພຽງພ ສ າລ ບການນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ແລະການບ ລກິານພາຍໃນ 2,8 
ເດອືນ. 
 

ສະພາບທາງດາ້ນເງນິຕາຍ ງຄງົສະໜ ບສະໜນູກດິຈະກ າເສດຖະກດິ. ສນິ
ເຊືັ່ ອເພີັ່ ມຂ ນ້ 19,1%, ໃນເດອືນພະຈກິປີ 2017, ເມືັ່ ອທຽບກ ບເປົາ້ໝາຍ 
18%. ໃນຂະນະທີັ່ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນການສນິເຊືັ່ ອສ າລ ບບາ້ນທີັ່ ຢູັ່ ອາ 
ໄສ ແລະ ເງນິກູເ້ພືັ່ ອການບ ລໂິພກສັ່ ວນບຸກຄນົອືັ່ ນໆຫ ຸດລງົ, ເປ ນໄປໄດ ້
ວັ່ າອາດຈະຕອບໂຕມ້າດຕະການປ້ອງກ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ ເຄ ັ່ ງຄ ດທີັ່ ຈ  ດຕ ງ້ປະ 
ຕບິ ດກັ່ ອນໜາ້ນີ.້ ເງນິກູສ້ າລ ບການປຸກສາ້ງຍ ງສບືຕ ັ່ ຂະຫຍາຍຕວົຂ ນ້ສູງ. 
ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ (SBV) ຫ ຸດອ ດຕາການຊ າລະໜີ ້

ແລະອ ດຕາສັ່ ວນຫ ຸດຄນືໃໝັ່  25 ຈດຸ (basis points) ໃນເດອືນກ ລະກດົປີ 
2017 ແລະຫ ຸດອ ດຕາສັ່ ວນການປັ່ ຽນແປງ (Reverse), ຊ ັ່ ງເອີນ້ວັ່ າອ ດຕາ
ເປີດດ າເນນີຕະຫ າດ (OMO) ໃນປະເທດຫວຽດນາມຈາກ 5% ເປ ນ 
4,75% ໃນເດອືນມ ງກອນ 2018, ໃນຂະນະທີັ່ ກ ານດົເປົາ້ໝາຍການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊືັ່ ອຕ ັ່ າລງົເລ ກນອ້ຍເປ ນ 17% ໃນປີ 2018. 
 

ມກີານລເິລີັ່ ມການປະຕຮູິບທາງດາ້ນສະຖາບ ນຈ ານວນໜ ັ່ ງເພືັ່ ອຊຸກຍູຂ້ະບວນ
ການປະຕຮູິບລະບບົທະນາຄານລວມທ ງການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂຄງການທດົລອງ
ການແກໄ້ຂບ ນຫາໜີເ້ສຍ (Resolution 42) ແລະ ແຜນການປ ບໂຄງສາ້ງ
ການຄຸມ້ຄອງສນິເຊືັ່ ອສ າລ ບປີ 2016-2020. ຫ າຍທະນາຄານໄດລ້າຍງານວັ່ າມີ
ການຊືຄ້ນືບ ນດາໜີເ້ສຍທີັ່ ຜັ່ ານມາໄດໂ້ອນໃຫບ້ ລສິ ດຄຸມ້ຄອງຫ  ກຊ ບຫວຽດ 
ນາມ (VAMC) ແລະ ມໃີນບ ນຊຂີອງທະນາຄານເຫ ົັ່ ານ ນ້ໃນປີ 2017. 
VAMC ໄດເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມສ ນຍາແກໄ້ຂໜີເ້ສຍ ກ ບ 6 ທະນາຄານທຸລະກດິ, ໂດຍ
ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດໂຄງການ Resolution 42 ເພືັ່ ອອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານ 
ແລະ VAMC ຮ ບເອາົຊ ບສນິຄ າ້ປະກ ນຢັ່ າງວັ່ ອງໄວຈາກຜູກູ້ຢື້ມ. ອ ດຕາສັ່ ວນ
ເງນິທ ນຕ ັ່ ຊ ບສນິສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານຢູັ່ ໃນລະດ ບຕ ັ່ າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊ ບ
ສນິຍ ງຖກືຈ າກ ດໂດຍໜີເ້ສຍເກົັ່ າທີັ່ ເກ ບໄວຢູ້ັ່ ທີັ່  VAMC ຊ ັ່ ງໄດຫ້ ຸດລງົມາແຕັ່
ຍ ງຄງົຢູັ່ ໃນລະດ ບສູງເຖງິປະມານ 3% ຂອງຍອດເງນິກູຢື້ມທ ງຫມດົ. 
 

ການເພີັ່ ມສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນງບົປະມານຍ ງຄງົສ ບຕ ັ່ ໃນປີ 2017. ສະຖາ 
ນະດາ້ນງບົປະມານໄດປ້ ບປຸງດຂີ ນ້ໃນປີ 2016 ໂດຍມກີານເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງລາຍ
ໄດຈ້າກການອອກເອກະສານທາງດາ້ນທີັ່ ດນິ ແລະ ຂ ນ້ຕອນການແບັ່ ງທ ນຂອງ
ລ ດວສິາຫະກດິ. ການເກ ບກ າລາຍໄດໃ້ນປີ 2017 ເກນີຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ງບົປະມານ, ໂດຍການສະໜ ບສະໜນູຂອງການເກ ບລາຍຮ ບພາສທີີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້
ແລະລາຍຮ ບຈາກການດ າເນນີເອກະສານທາງດາ້ນທີັ່ ດນິ. ລາຍຈັ່ າຍງບົປະມານ
ຫ ຸດລງົ ເນືັ່ ອງຈາກລາຍຈັ່ າຍໃນປະຈບຸ ນປ ບສູັ່ ສະພາບປົກກະຕຈິາກພືນ້ຖານທີັ່

ສູງໃນປີ 2016, ໃນຂະນະທີັ່ ລາຍຈັ່ າຍເງນິທ ນເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017. ການຂາດ
ດຸນງບົປະມານໂດຍລວມຫ ຸດລງົຈາກ 5,6% ຂອງ GDP ໃນປີ 2016 ເປ ນ 
3,5% ໃນປີ 2017, ສອດຄັ່ ອງກ ບເປົາ້ໝາຍຂອງລ ດຖະບານ. ບ ນດາມາດ
ຕະການທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ເພືັ່ ອປ ບປຸງລາຍຮ ບພາສໄີດຖ້ກືນ າສະເໜໂີດຍກະ 
ຊວງການເງນິຂອງຫວຽດນາມ ຊ ັ່ ງເປ ນສັ່ ວນຫນ ັ່ ງຂອງການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ
ແຜນງບົປະມານ 5 ປີ ແລະ ແຜນການລງົທ ນຂອງລ ດໃນໄລຍະກາງສ າລ ບປີ 
2016-2020. ພອ້ມດຽວກ ນກ ບການປ ບປຸງສະຖານະພາບງບົປະມານ, ໜີ້

ສນິພາກລ ດຄາດວັ່ າຈະຫ ຸດລງົໃນລະດ ບປະມານ 61,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 
2017, ຫ  ງຈາກທີັ່ ສູງສຸດເຖງິ 63,6% ໃນປີ 2016. 
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ຫວຽດນາມ:  ເສ ນ້ສະແດງທີັ່ ຄ ດເລອືກ 
ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິເພີັ່ ມຂ ນ້ຢັ່ າງເຂ ມ້ແຂງໃນປີ  2017 
ແລະ ສ ບຕ ັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນຕົນ້ປີ 2018. 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິ,ິ CEIC, ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

 
 
 
 
 
 

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊທ້ົັ່ ວໄປຫ ຸດລງົໃນເດອືນມນີາ ປີ 2018, 
ຫ  ງຈາກເພີັ່ ມຂ ນ້ຫ າຍກວັ່ າ 3%ໃນເດອືນກຸມພາ, ຄາດວັ່ າຈະມີ
ຈ າກ ດໃນປີ 2018. 
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ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິ,ິ CEIC, ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
BOP ໂດຍລວມເກນີດຸນຫ າຍໃນປີ 2017, ໄດຮ້ ບຜນົປະໂຫຍດຈາກ
ການສົັ່ ງອອກທີັ່ ເຂ ມ້ແຂງ ແລະ ການລງົທ ນຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເພີັ່ ມຂ ນ້. 
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ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນປີ 2017 ຄາດຄະເນໂດຍ AMRO.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ທະນາຄານກາງຫວຽດນາມ (SBV), IMF, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

 

ການສົັ່ ງອອກເຕບີໂຕເພີັ່ ມຂ ນ້, ເນືັ່ ອງຈາກການເພີັ່ ມຂ ນ້ຂອງການສົັ່ ງອອກ
ຂະແໜງ ເຕ ກໂນໂລຊຂີ ມ້ນູຂັ່ າວສານ ແລະ ສືັ່ ສານ. 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ຫອ້ງການສະຖຕິ,ິ CEIC, ແລະ ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO, SBV, IMF

ໜີສ້ນິພາກລ ດຫ ຸດລງົພອ້ມກ ບການຄວມຄຸມງບົປະມານ
ເພີັ່ ມຂ ນ້ໃນປີ 2017. 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ກະຊວງການເງນິ, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  

ຫ າຍທະນາຄານລາຍງານການແກໄ້ຂໜີເ້ສຍພເິສດ, ແຕັ່ ໜີເ້ສຍທີັ່ ບ ັ່ ທ ນ
ຮ ບການແກໄ້ຂແມັ່ ນຍ ງມຈີ ານວນຫ າຍ. 
 

 
 
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: SBV, VAMC, CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO  
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ຫວຽດນາມ: ຕວົຊີວ້  ດເສດຖະກດິທີັ່ ຄ ດເລອືກ  
 2014 2015 2016 2017 
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄງົທີັ່   (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

GDP ຕາມລາຄາຄງົທີັ່  6.0 6.7 6.2 6.8 
ດ ດຊະນ ີGDP  3.7 -0.2 1.1 4.1 
ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ສະເລັ່ ຍ) 4.1 0.6 2.7 3.5 

ອ ດຕາເງນິເຟີລ້າຄາຜູຊ້ມົໃຊ ້(ໄລຍະທາ້ຍ) 1.9 0.6 4.7 2.6 
ປ ດໄຈພາຍນອກ  (ຕືໂ້ດລາ USD)  

ດຸນການຄາ້ 11.9 7.4 14.0 11.3 
ດຸນບ ນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ 8.9 0.9 8.5 6.8 
%ຂອງ GDP 4.8 0.5 4.2 3.1 
ດຸນໂດຍລວມ 8.4 -6.0 8.4 14.8 
ທ ນສ າຮອງຕັ່ າງປະເທດທ ງໝດົ    
ໃນເດອືນທີັ່ ມກີານນ າເຂົາ້ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 2.7 2.0 2.4 2.8 
ກວມເອາົໜີສ້ນິໄລຍະສ ນ້ໂດຍກ ານດົເວລາໃນການຈັ່ າຍໜີທ້ີັ່ ເຫ ອື  2.3 1.9 2.1 2.8 
  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  
ປະລມິານການສົັ່ ງອອກ 12.5 12.1 11.1 17.6 
ມູນຄັ່ າຫວົໜັ່ ວຍການສົັ່ ງອອກ(USD) 1.1 -3.8 -1.8 2.9 
ມູນຄັ່ າການນ າເຂົາ້ 13.3 18.8 11.1 18.2 
ມູນຄັ່ າຫວົໜັ່ ວຍການນ າເຂົາ້(USD) -1.1 -5.8 -5.3 2.6 
ອ ດຕາການຄາ້ 0.6 2.1 2.7 0.3 

ຂະແໜງງບົປະມານ(ພາກລ ດໂດຍລວມ)  (%ຂອງ GDP)  

ລາຍຮ ບ ແລະ ເງນິຊັ່ ວຍເຫ ອືຫ າ້ 22.3 23.8 24.5 24.8 

ລາຍຈັ່ າຍ 28.6 30.3 30.1 28.2 
ລາຍຈັ່ າຍ 20.1 20.8 22.8 20.3 
ຊ ບສນິທີັ່ ບ ັ່ ແມັ່ ນຫ  ກຊ ບທາງດາ້ນການເງນິ (ສຸດທ)ິ 8.5 9.5 7.3 7.8 

ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ນິ(ສຸດທ)ິ -6.9 -6.7 -5.6 -3.5 

ການກູຍ້ມື/ດຸນໜີສ້ນິ(ພືນ້ຖານສຸດທ)ິ -5.1 -4.7 -3.6 -1.5 
ຂະແໜງເງນິຕາ ແລະ ການເງນິ  (%ການປັ່ ຽນແປງປະຈ າປີ)  

ສນິເຊືັ່ ອພາຍໃນ 15.4 20.2 17.2 17.1 
ພາກລ ດໂດຍລວມ 29.6 29.9 6.3 8.2 
ອືັ່ ນໆ 13.8 18.8 18.8 18.2 

ປະລມິານເງນິໃນຄວາມໝາຍກວາ້ງ 19.7 14.9 17.9 20.7 
ລາຍການທີັ່ ກ ານດົ 

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ດງົຕ ັ່USD,ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ) 21,148 21,698 21,932 22,370 
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນ (ດງົຕ ັ່USD, ໄລຍະທາ້ຍ) 21,246 21,890 22,159 22,580 
GDP (ຕືU້SD) 186.2 193.2 205.3 223.9 

GDP (ພ ນຕືດ້ງົ) 3,938 4,193 4,503 5,008 

 
ໝາຍເຫດ: ຂ ມູ້ນ BOP ແລະ ຂະແໜງການເງນິປີ 2017 ແມັ່ ນອງີຕາມການປະເມນີຄັ່ າໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ ີAMRO. ຂ ມູ້ນທົັ່ ວໄປຂອງລ ດຖະບານແມັ່ ນຄດິໄລັ່ ໂດຍ ເຈົາ້ໜາ້ທ ີAMRO ນ າໃຊຂ້ ມູນ
ບ ນຊງີບົປະມານຂອງຫວຽດນາມຂອງກະຊວງການເງນິ ປີ 2013-2015 ແລະ ການຄາດຄະເນປີ 2016-2017.  
ແຫ ັ່ ງຂ ມູ້ນ: ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ແຫັ່ ງຊາດ, IMF, World Bank, CEIC, ການຄດິໄລັ່ ຂອງ AMRO 
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