້
ບົດລາຍງານດັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນຂຽນໂດຍຫ້ອງການຄົນຄວ້
າເສດຖະກິດອາຊຽນ +3 (AMRO) ໃຊ້ສາລບປະເທດສະມາຊິກ AMRO ແລະ ຖືກທົບທວນ
ັ່
ໂດຍຄະນະກາມະ ການບລິຫານ. ການພິມເຜີຍແຜັ່ດງກັ່ າວໄດ້ຮບການອະນຸມດຈາກຄະນະບລິຫານຂອງ AMRO. ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ການສະຫຸບ

້
ັ່ ສາຄນຕັ່ ສະ ມາຊິກ AMRO ໂດຍການອອກແບບໃດໆ ຫ ື ອ້າງອີງເຖິງອານາເຂດ ຫ ື ເຂດພູ ມສນຖານໂດຍສະເພາະ, ຫໂື ດຍ
ໃດໆສະແດງອອກນີຫາກບ
ໃຊ້ຄາວັ່ າ "ສະມາຊິກ" ຫ ື "ປະເທດ" ໃນບົດລາຍງານນີ,້ AMRO ບັ່ ມີຈດ
ຸ ປະສົງທີັ່ຈະຕດສິນທາງກົດໝາຍ ຫ ື ສະຖານະພາບອືັ່ນຂອງອານາເຂດ ຫ ື ພືນ້
ທີັ່ໃດໜັ່ ງ.

້ ວັ່າເປນຂຈ
້
້ າກດ ຫ ື ຍົກເວນສິ
້ ດທິພເິ ສດ ແລະ ຄວາມຮບຜິດຊອບຂອງ AMRO, ຊັ່ ງທງຫມົດນນແມັ່
້
ບັ່ ມີຂຄວາມໃດໃນບົ
ດລາຍງານນີຖື
ນຖືກສະຫງວນໄວ້ສະເພາະ.

້ ນຄວາມຈິງແມັ່ ນກວມເອົາໄລຍະເວລາເຖິງວນທີ 31 ມີນາ 2018, ຍົກເວນກ
້ ລະນີທັ່ ລະບຸ
ີ
ຂມູ
ໄວ້ເປນຢັ່າງອືັ່ນ
້
© 2018 ຫ ້ອງການຄົນຄວ້
າເສດຖະກິດອາຊຽນ +3
ISSN: 25297449

ພີມທີັ່ ປະເທດສິງກະໂປ
້
ຫ້ອງການຄົນຄວ້າເສດຖະກິ
ດອາຊຽນ +3
10 Shenton Way, #15-08
MAS Building
Singapore 079117
www.amro-asia.org
enquiry@amro-asia.org

ສາລະບານ
ຄາຂອບໃຈ

2

ຄານາ

3

້ ັ່ ນ
ສະຫຸບບນຫາພົນເດ
ຄາຫຍ ້ ແລະ ໂຕຫຍ ້
ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍ

4
7
8

1. ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ການກະຈາຍຜົນກະທົບໄປສູັ່ ເສດຖະກິດພາກພືນ້
2. ທັ່ າອັ່ ຽງ ແລະ ການປະເມີນເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້

31

3. ຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍ

43

9

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດມະຫາພາກທີັ່ສາຄນ

46

ຫົວຂ:້ ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ
້
1. ການບນລຸ ເປົ າໝາຍ:
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ

48

ື ?
2. "ການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ" ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕ: ຍງມີປະສິດທິພາບຫບ
ັ່
້
ັ່
້
3. ຍຸ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພືອສົງອອກ" ການສ້າງຄວາມເຂມແຂງ ໂດຍລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າຂອງໂລກ (GVCs) ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມ
້ ການຂົັ່ມຂູັ່ ໂດຍການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ
ຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນ,
4. ເຕກໂນໂລຊີ: ດາບສອງຄົມ

5. ຂະແໜງການບລິການ: ກົນໄກໃໝັ່ ໃນການຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮດງານທາ?
6. ຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍ: ການສ້າງຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນໂດຍຫາຍກົນໄກການຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ການພດທະນາໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ + 3

49
49
51
56
62
70
77

ເອກະສານອ້າງອີງ

124

Boxes
້
Box A: ການປະຕິຮູບດ້ານອາກອນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຕະຫາດທີັ່ເກີດຂນໃນພາກພື
ນ້

12

Box B: ກະແສຂອງສົງຄາມການຄ້າ

້
+3: ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງ
Box C: ໄພພິບດທາມະຊາດ ແລະ ການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກພືນອາຊຽນ
ັ່
Box D: ການແນະນາວົງຈອນທຸລະກິດ ແລະ ການປັ່ອຍສິນເຊືອ ສາລບເສດຖະກິດອາຊຽນ +3
Box E: ສນຍາການຄ້າໃໝັ່ - ສນຍາການຮັ່ ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າ ປະເທດໃນປາຊີຟິກ (CPTPP).

Box F: ການວິເຄາະການຂະຫຍາຍຕົວ:ການຈາລອງສະຖານະການຂອງອດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ສູ ງກວັ່ າ
້
ຄາດຄະເນ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ຂອງພາກພືນ.
Box G:
ຂະແໜງລົດຍົນ: ການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ຂດຂວາງການເຮດວຽກໃນປະເທດດອ້ຍພດທະນາ
Box H: ຂະແໜງແຜັ່ນແພ, ເຄືັ່ອງນຸັ່ ງຫົັ່ມ ແລະ ເກີບ: ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນຕັ່ ກົນໄກການເຕີບໂຕຂອງປະເທດກາລງພດທະນາ ແລະ

23
28
32
37
41
58
60

ເປີ ດໂອກາດໃນການພດທະນາຄວາມສາມາດ
Box I:

ີ ານຈາກປະສົບການຂອງປະເທດຟີ ລບ
ິ ປິ ນແນະນາ
ຂະບວນການທຸລະກິດຈາກຂ້າງນອກ ແລະ ການບລິການທົັ່ວໄປ: ວິທກ
ັ່
ີ ແື ມັ່ ນມີຄວາມຈາເປນສາລບການແຂັ່ ງຂນໃນອະນາຄົດ
ແມັ່ ນແຮງງານທີບັ່ ມີສມ

Box J: ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນສິັ່ງຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕໃນປະເທດອາຊຽນ + 3: ວິວດທະນາການ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍ
ັ່ ງແລວທາງຂອງຈີນ: ການເຕີບໂຕດ້ານການລົງທນພາຍຕັ່ າງປະເທດແລະຜົນກະທົບຕັ່
້
Box K: ການລິເລີັ່ມນະໂຍບາຍໜັ່ ງເສນທາງໜື
ເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ

64
67
73

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ສາລະບານຮູ ບສະແດງ

ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍ
ຮູ ບສະແດງ 1.1
ຮູ ບສະແດງ 1.2
ຮູ ບສະແດງ 1.3
ຮູ ບສະແດງ 1.4
ຮູ ບສະແດງ 1.5
ຮູ ບສະແດງ 1.6
ຮູ ບສະແດງ 1.7

ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທົັ່ວໂລກ ປີ 2018-2019
ການຄ້າ ແລະ ການລົງທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນສະຖາບນການເງ ິນທົັ່ວໂລກ

້
ອດຕາການວັ່ າງງານ ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີ ຂອງສະຫະລ
ດອາເມລິກາ
ັ່
ການຕອບສະໜອງຂອງຕະຫາດຕກບອດຕາທນຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາໃນເດືອນທນວາ 2018
ການຜະລິດ PMI ຂອງປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ

ການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງຄົວເຮືອນອງກິດ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ແລະ ອດຕາແລກປັ່ຽນຂອງອງກິດ

ຮູ ບສະແດງ 1.9

ປະລິມານການຄ້າສິນຄ້າບລິໂພກທົັ່ວໂລກ
້ ັ່ ແທ້ຈິງ
ສະຖານະການເຕີບໂຕໃນພາກພືນທີ

ຮູ ບສະແດງ 1.10

ລາຄາສິນຄ້າຫກຂອງໂລກ

ຮູ ບສະແດງ 1.8

ຮູ ບສະແດງ 1.11
ຮູ ບສະແດງ 1.12
ຮູ ບສະແດງ 1.13
ຮູ ບສະແດງ 1.14
ຮູ ບສະແດງ 1.15
ຮູ ບສະແດງ 1.16
ຮູ ບສະແດງ 1.17
ຮູ ບສະແດງ 1.18
ຮູ ບສະແດງ 1.19
ຮູ ບສະແດງ 1.20
ຮູ ບສະແດງ 1.21
ຮູ ບສະແດງ 1.22
ຮູ ບສະແດງ 1.23
ຮູ ບສະແດງ 1.24
ຮູ ບສະແດງ 1.25
ຮູ ບສະແດງ 2.1
ຮູ ບສະແດງ 2.2

້ ນຂອງໂລກ ໃນປີ 2018
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງນາມ
ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກ ແລະ ສະກຸ ນເງ ິນຕາຂອງຕະຫາດເກີດໃໝັ່

້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ໄດ້ຢັ່ ູອາໃສໃນຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນທົັ່ວໂລກ
ການລົງທນສຸ ດທິຂອງຜູ ທ
ການລົງທນຂອງນກລົງທນທົັ່ວໂລກໃນດ້ານຊບສິນ ແລະ ພນທະບດຂອງຕະຫາດເກີດໃໝັ່
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈີງຂອງຈີນ
ທັ່ າອັ່ ຽງການລົງທນຂອງພາກທຸລະກິດຂອງຈີນ
້
ິນທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ FDI ຂອງຈີນ
ການເພີັ່ມຂນຂອງກະແສເງ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາແລກປັ່ຽນຂອງຈີນ
້ ນຄ້າບລິໂພກຈາກອາຊຽນຂອງຈີນ
ການນາເຂົາສິ

ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງຄົນຈີນຢູັ່ ໃນພາກພືນ້
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈີງຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ

້
້ ກຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ
ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາເງ ິນເຟີ ຫ
ັ່
ສະພາບຄັ່ ອງຂອງເງ ິນທນທີເປນເງ ິນໂດລາ ຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ

ການປັ່ອຍກູ້ໃຫ້ຕັ່ າງປະເທດຂອງທະນາຄານຍີັ່ປຸັ່ ນ
້
ແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງໂລກ (ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ພາກພືນອາຊຽນ+3
ກາລງປະເຊີນ)
້
ການຄາດຄະເນດຸ ນຊາລະປົ ກກະຕິຂອງພາກພືນໃນປີ
2017-19
້
ຄງສາຮອງແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດໃນພາກພືນ

ຮູ ບສະແດງ 2.3

ື ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ວໂລກ
ົ
ການສົັ່ງອອກໃນພາກພືນ້ ແລະ ການນາມາໃຊ້ຄນ

ຮູ ບສະແດງ 2.4

ການພດທະນາໃນການຂາດດຸ ນທາງການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ

ຮູ ບສະແດງ 2.5
ຮູ ບສະແດງ 2.6
ຮູ ບສະແດງ 2.7
ຮູ ບສະແດງ 2.8
ຮູ ບສະແດງ 2.9
ຮູ ບສະແດງ 2.10
ຮູ ບສະແດງ 2.11
ຮູ ບສະແດງ 3.1
ຮູ ບສະແດງ 3.2
ຮູ ບສະແດງ 3.3
ຮູ ບສະແດງ 3.4

ການຂາດດຸ ນທາງການຄ້າດ້ານສິນຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຈາກ 10 ປະເທດທີັ່ໃຫັ່ ຍທີັ່ສຸ ດ
້ ກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຈາກ 10 ປະເທດທີັ່ໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດ
ສດສວັ່ ນການນາເຂົາເຫ
້
ມູນຄັ່ າເພີັ່ມທີັ່ສົັ່ງອອກຕາມຄວາມຕ້ອງການສຸ ດທ້າຍໃນ NAFTA ຕາມປະເທດຕົນທາງ
ລາຄາຂອງຊບສິນທີັ່ຢູັ່ ອາໃສໃນປະເທດພາກພືນ້

ການໃຫ້ສິນເຊືັ່ອແກັ່ ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນສະຖາບນການເງ ິນໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງ
້
ການລົງທນສຸ ດທິໃນຕະຫາດຫກຊບທີັ່ເພີັ່ມຂນ້ (ທຽບກບຕະຫາດອືັ່ນໆຂອງຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນພາກພືນ)
້ ນຂອງລດຖະບານທີັ່ເປນເງ ິນສະກຸ ນທ້ອງຖິັ່ນຂອງພາກພືນ້
ອົງປະກອບຂອງນກລົງທນໃນໜີສິ
້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ແມັ່ ນຜູ ຢ
້ ັ່ ູອາໃສໃນຕະຫາດຫກຊບ ແລະ ຕະຫາດພນທະບດຂອງພາກພືນ້
ເງ ິນລົງທນຂອງຜູ ທ
້ ນການກູ້ຢື ມໄລຍະຍາວຂອງປະເທດອາຊຽນ-4 ແລະ ເກົາຫ ີ
ຕົນທ
ດຸ ນງ ົບປະມານທີັ່ປບຕາມລະດູການ (% ຂອງ GDP) ໃນພາກພືນ້
້
ດຸ ນພືນຖານ
(% ຂອງ GDP) ໃນພາກພືນ້

9
9
10
10
10
11
11
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
20
20
20
20
21
35
35
35
36
36
36
36
39
39
40
40
43
43
44
44

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box A
ຮູ ບສະແດງ A1.

້
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈິງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ເພີັ່ມຂນຈາກ

13

ຮູ ບສະແດງ A2.

ຄາດຄະເນການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາພາຍໃຕ້ TCJA

13

ຮູ ບສະແດງ A4.

ການຄາດຄະເນການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານປະຈາປີ ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາພາຍໃຕ້ TCJA
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍໄດ້ຂອງຄ
ງເງ ິນສະຫະລດອາເມລິກາໃນ 10 ປີ

Box B
ຮູ ບສະແດງ B2.

້ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ມ 2015
ອດຕາການຂາດດຸ ນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ, ຖານຂມູ

ຮູ ບສະແດງ A3.

13
13

23

ຮູ ບສະແດງ B3.

ິ າ.
ສັ່ ວນແບັ່ ງການຄ້າດ້ານບລິການຂອງຈີນກບອາເມລີກ

24

ຮູ ບສະແດງ B4.

ອດຕາການຫຸດລົງຂອງການເກີນດຸ ນການຄ້າດ້ານບລິການຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ, 2016

24

ຮູ ບສະແດງ B5.
ຮູ ບສະແດງ B6.

ເຄືອຂັ່ າຍການຄ້າໂລກ, ໃນເດືອນທນວາ 2017
ຕະຫາດໂລກ: ໃນເສນ້ (ດດຊະນີ: 22 ມງກອນ 2018 = 100)

25
25

Box C
ຮູ ບສະແດງ C1.
ຮູ ບສະແດງ C2.
ຮູ ບສະແດງ C3.
ຮູ ບສະແດງ C4.
ຮູ ບສະແດງ C5.
ຮູ ບສະແດງ C6.
ຮູ ບສະແດງ C7.
ຮູ ບສະແດງ C8.

ເຫດການໄພພິບດທີັ່ສາຄນໃນເຂດອາຊຽນ +3 (1990-2015)
້
ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍລວມໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3, ໂດຍປະເພດໄພພິບດ (%) ໃນລະຫວັ່ າງປີ 1990-2016
ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດລວມໃນພາກພືນ້ (ໂດຍປະເທດ)
ີ ຮບຜົນກະທົບແລະຂະແໜງການຕັ່ າງໆ)
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ປີ ທັ່ ໄດ້

ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແຫນງກະສິກາ (ປີ ແລະ ບນດາປະເທດ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)
ການເຕີບໂຕ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ (ປີ ແລະ ບນດາປະເທດ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)
້ ຫງເກີດໄພພິບດ (ປີ ແລະ ບນດາປະເທດ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)
ງ ົບປະມານແຫັ່ ງຊາດສາລບການຟືນຟູ
ການເຕີບໂຕຂອງການເກບລາຍຮບລາຍຮບພາຍໃນ (ບນດາປະເທດ ແລະ ປີ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)

28
28
29
29
30
30
30
30

Box D
ຮູ ບສະແດງ D1.
ຮູ ບສະແດງ D2.

ຮູ ບແບບວົງຈອນທຸລະກິດ
ຮູ ບແບບວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ

33
33

Box E
ຮູ ບສະແດງ E1.

ຂອບສນຍາການຄ້າທີັ່ສາຄນຂອງອາຊີປາຊີຟິກ

37

ຮູ ບສະແດງ E2.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ CPTPP

38

ຮູ ບສະແດງ E3.

ຜົນກະທົບໂດຍສະເລັ່ ຍໃນການນາໃຊ້ອດຕາພາສີ
ຈານວນສິັ່ງກິດຂວາງໃໝັ່ ທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນອດຕາພາສີ (NTBs) (ປະເທດທີັ່ຖືກເລືອກ)

38

ຮູ ບສະແດງ E4.

38

Box F
ຮູ ບສະແດງ F1.
ຮູ ບສະແດງ F2.
ຮູ ບສະແດງ F3.
ຮູ ບສະແດງ F4.

້ 2018-19 (ບນທດຖານ ແລະ ສະຖານະການ)
ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງພາກພືນປີ
້
ການຄາດຄະເນອດຕາເງ ິນເຟີ ໃນພາກພື
ນ້ ປີ 2018-19 (ບນທດຖານ ແລະ ສະຖານະການ)
້ 2018-19 (ບນທດຖານ ແລະ ສະຖານະການ)
້ ນຂອງການກູຢ້ ືມໄລຍະຍາວຢູັ່ໃນຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນພາກພືນປີ
ຕົນທ
້ 2018-19 (ບນທດຖານ ແລະ ສະຖານະການ)
ການໄຫອອກທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນພາກພືນປີ

42
42
42
42

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຫົວຂ:້ ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ
ຮູ ບສະແດງ 2.1 ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕຂອງ "ການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ"

້
ຮູ ບສະແດງ 2.2 ການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າແຮງງານປະຈາປີ ສະເລັ່ ຍຂອງພາກພືນ້
້
ຮູ ບສະແດງ 3.1 ການເພີັ່ມຂນຂອງການຄ້
າ ແລະ GDP ໂລກ

ຮູ ບສະແດງ 3.2 ສດສັ່ ວນຂອງຜະລິດຕະພນທົັ່ວໂລກ (ໃນແບບການສ້າງມູນຄັ່ າເພີັ່ມ) ໂດຍ GVCs
ຮູ ບສະແດງ 3.3 ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC: ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດປຽບທຽບທີັ່ຖືກຄດເລືອກ

50
50
51
51
52

ຮູ ບສະແດງ 3.4 ສູ ນກາງການຜະລິດເພືັ່ອການເຕີບໂຕແລະຄວາມເລິກຂອງການເຊືັ່ອມໂຍງຂອງ GVC: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາ
ປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກ
52
ຮູ ບສະແດງ 3.5 ການເຊືັ່ອມໂຍງທາງໜ້າ ແລະ ຫງຂອງພາກພືນ້ ແລະ ປະເທດທີັ່ຖືກເລືອກ

53

ຮູ ບສະແດງ 3.6 ການປັ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໃນຮູ ບແບບຕັ່ າງໆຂອງການສ້າງກິດຈະກາມູນຄັ່ າເພີັ່ມ: ປະເທດຈີນ

53

ື
ຮູ ບສະແດງ 3.7 ສດສວັ່ ນຂອງການການົດເງັ່ ອນໄຂໃນການຂະບວນການຜະລິ
ດເພືັ່ອສົັ່ງອອກຂອງປະເທດຈີນ

54

ຮູ ບສະແດງ 3.8 ຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນປະລິມານການສົັ່ງອອກຂອງອາຊຽນ-4 (ຄາດຄະເນ, 2001-2016)

54

້
້
ີ ານປບການນາເຂົາ)
ຮູ ບສະແດງ 3.9 ການປະກອບສວັ່ ນເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈີງ:ອາຊຽນ-4 (ວິທກ

55

ຮູ ບສະແດງ 3.10 ສດສວັ່ ນການການຄ້າຂອງອາຊຽນ+3 ໃນການຄ້າໂລກ

55

ຮູ ບສະແດງ 3.11 ສດສວັ່ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ມຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ທງໝົດຂອງພາກພືນ້ ໂດຍຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານການເງ ິນຂອງພາກພືນ້

55

ຮູ ບສະແດງ 4.1 ສດສວັ່ ນຂອງການຜະລິດໃນ GDP

56

ຮູ ບສະແດງ 4.2 ສດສວັ່ ນຂອງການຈ ້າງງານຢູັ່ ໃນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ຊບພະຍາກອນ

56

ຮູ ບສະແດງ 4.3 ຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າທົັ່ວໄປ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເຕກໂນໂລຊີ

57

ຮູ ບສະແດງ 5.1 ສດສວັ່ ນການບລິການໃນ GDP ແລະ ການຈ ້າງງານ: ປະເທດອາຊຽນ+3, 2016

62

ຮູ ບສະແດງ 5.2 ມູນຄັ່ າເພີັ່ມຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທົັ່ວໂລກ

62

ຮູ ບສະແດງ 5.3 ມູນຄັ່ າເພີັ່ມຂອງການບລິການຂອງການສົັ່ງອອກທງໝົດ: ປະເທດອາຊຽນ+3, 2011

63

ຮູ ບສະແດງ 5.4 ຕາແໜັ່ ງວຽກໃນຂະແໜງການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ: ຕາມຮູ ບແບບອຸ ດສະຫະກາ ແລະ ທຸລະກິດ

65

ຮູ ບສະແດງ 5.5 ສດສັ່ ວນຂອງຄັ່ າຈ ້າງ ແລະ ເງ ິນເດືອນຂອງການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງບລິການຍັ່ ອຍທີັ່ມີຄວາມສັ່ ຽງສູ ງແບບອດຕະໂນມດ

66

ຮູ ບສະແດງ 6.1 ແຜນແບບຈາລອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດອາຊຽນ+3

70

ຮູ ບສະແດງ 6.2 ດດສະນີຄວາມງັ່ າຍຂອງການດາເນີນທຸລະກິດໂດຍທະນາຄານໂລກ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກຄດເລືອກ

70

້ ນໃນການແຈ ້ງພາສີ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກ, 2014
ຮູ ບສະແດງ 6.3a ຕົນທ

71

ຮູ ບສະແດງ 6.3b ຈານວນເອກະສານໃນການແຈ ້ງພາສີ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກ, 2014

71

້
້ງພາສີ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກ, 2014
ຮູ ບສະແດງ 6.3c ຈານວນມືໃນການແຈ

71

້
ຮູ ບສະແດງ 6.4 ຄວາມຕ້ອງການລົງທນໃນພືນຖານໂຄັ່
ງລັ່ າງ: ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ

72

້
ຮູ ບສະແດງ 6.5 ການແຈກຢາຍທນທາງດ້ານຊບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງເສດຖະກິດຕັ່ າງໆໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3 ປະເທດທີັ່ຖືກເລືອກ

76

Box G
ຮູ ບສະແດງ G1. ການຜະລິດລົດຍົນ

58

ຮູ ບສະແດງ G2. ການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງຜະລິດລົດຍົນ

59

້
ຮູ ບສະແດງ G3. ການນາໃຊ້ຫຸັ່ນຍົນເຂົາໃນການຜະລິ
ດລົດຍົນ

59

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box H
ຮູ ບສະແດງ H1.
ຮູ ບສະແດງ H2.

້ າ ແລະ ເກີບ (TCF): ປະເທດອາຊຽນ +3
ການສົັ່ງອອກຂອງຂະແຫນງແຜັ່ນແພ, ເສືອຜ້
້ າ ແລະ ເກີບ (TCF) ທີັ່ມີຄວາມສັ່ ຽງຈາກລະບົບໂອໂຕເມຕິກ: ປະເທດ
ສດສວັ່ ນການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງແຜັ່ນແພ, ເສືອຜ້
ອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກເລືອກ

60
61

Box I
ຮູ ບສະແດງ I1.

ິ ປິ ນ
ລາຍລະອຽດການສົັ່ງອອກບລິການຂອງຟີລບ

64

ການຄາດຄະເນການປະກອບສັ່ ວນທາງເສດຖະກິດຂອງຂະແຫນງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນທົັ່ວໂລກ
້
ການຄາດຄະເນການໃຊ້ຈັ່າຍບລິໂພກຂອງຄົນລະດບກາງຂອງໂລກ (PPP, ຄົງທີັ່ປີ 2011 ຫົວໜັ່ ວຍຕືໂດລາ)

67

Box J
ຮູ ບສະແດງ J1.
ຮູ ບສະແດງ J2.
ຮູ ບສະແດງ J3.
ຮູ ບສະແດງ J4.
ຮູ ບສະແດງ J5.
ຮູ ບສະແດງ J6.

ອົງປະກອບຂອງການເດີນທາງຂາອອກ: ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ (2016)
້
້
ຄຸ ນະພາບຂອງພືນຖານໂຄງລັ່
າງພາຍໃນ ແລະ ໂຄງລັ່ າງພືນຖານການຂົ
ນສົັ່ງທາງອາກາດ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກເລືອກ
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ GDP: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກເລືອກ
ການປະກອບສັ່ ວນດ້ານການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ ການຈ ້າງງານ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3

67
68
68
68
68

Box K
ຮູ ບສະແດງ K1.
ຮູ ບສະແດງ K2.
ຮູ ບສະແດງ K3.
ຮູ ບສະແດງ K4.

້
ັ່ ງເສນທາງໜ
ັ່ ງແລວທາງ
້
ການຄ້າຈີນກບບນດາປະເທດທີັ່ພົວພນກບການລິເລີມນະໂຍບາຍໜ
ັ່
ັ່
້
ັ່
ັ່ ງເລວທາງ
້
10 ປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມການຄ້າກບຈີນທີໃຫຍັ່ ທີສຸ ດໃນການລິເລີມນະໂຍບາຍໜງເສນທາງໜ
ສນຍາການລົງທນ ແລະ ການກັ່ ສ້າງຂອງຈີນໃນປະເທເທດອາຊຽນ (ຕາມຂະແໜງການ)
ການຂະຫຍາຍສນຍາການລົງທນ ແລະ ການກັ່ ສ້າງຂອງຈີນໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ

ຮູ ບສະແດງ K5.

້
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພດທະນາໂຄງລັ່ າງພືນຖານໃນປະເທດອາຊຽນ
(2017-30)

ຮູ ບສະແດງ K6.

ຜົນກະທົບຂອງການລົງທນທງໝົດ ແລະ ບຽດບຽນການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນໃນອາຊຽນ 4 (ການຈາລອງ)
ສນຍາການລົງທນ ແລະ ການກັ່ ສ້າງຂອງຈີນໃນ ສປປ ລາວ

ຮູ ບສະແດງ K7.
ຮູ ບສະແດງ K8.

ສນຍາການລົງທນ ແລະ ການກັ່ ສ້າງຂອງຈີນໃນ ມຽນມາ

73
73
74
74
74
74
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75

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍຂອງອາຊຽນ+3
ຕາຕະລາງ 1
ຕາຕະລາງ 2.1
ຕາຕະລາງ 2.2

ຜົນການວິເຄາະການຄ້າໂດຍ GVAR: ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມການຄ້າລະຫວັ່ າງຈີນ ແລະ ສະຫະລດ
ອາເມລິກາຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ+3
້
ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO ກັ່ ຽວກບການເຕີບໂຕ ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີ ຂອງພາກພື
ນ້ (2018-19)
ວົງຈອນທຸລະກິດ ແລະ ສິນເຊືັ່ອຂອງປະເທດອາຊຽນ+3

27
31
34

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຄາຂອບໃຈ

ການປະເມີນແນວໂນ້ມເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້ ອາຊຽນ + 3 ປີ 2018 ແມັ່ ນສັ່ ວນຫນັ່ ງຂອງການສືບຕັ່ ສກສາການພດທະນາ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານເສດ
ຖະ ກິດທີັ່ສາຄນໃນອາຊຽນ +3. ຈຸດປະສົງແມັ່ ນ ເພືັ່ອສະຫນອງການປະເມີນທີັ່ສົມບູ ນແບບກັ່ ຽວກບການພດທະນາ ແລະ ທັ່ າອັ່ ຽງຂອງເສດຖະກິດໃນ

້ ັ່ ສກສາໂດຍພະນກງານໃນ
ພາກພືນ້ ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງກບເສດຖະກິດໂລກ ລວມທງການເຊືັ່ອມຕັ່ ລະຫວັ່ າງບນດາຕະຫາດການເງ ິນພາຍໃນພາກພືນທີ
້
ກຸັ່ ມການເຝົ າລະວ
ງຂອງ AMRO ແລະ ຜັ່ານການປກສາຫາລື ໂດຍການຢ້ຽມຢາມປະເທດສະມາຊິກ.
້ າຂອງ ທັ່ ານ ປອ. ຈູນຮົງ ຈາງ (Junhong Chang) ຜູ ອ
ື ກະກຽມພາຍໃຕ້ການຊີນ
້ ານວຍການ AMRO, ທັ່ ານ ປອ ໂຮ ອີ ກ
ບົດລາຍງານດັ່ ງກັ່ າວໄດ້ຖກ
້
້
(Hoe Ee Khor), ຫົວຫນ້າເສດຖະກິດຂອງ AMRO, ກບທີມງານບລິຫານອາວຸ ໂສຂອງ AMRO, ທີມງານເຝົ າລະວ
ງຂອງພາກພືນທາງດ້
ານການເງ ິນ
ຂອງ AMRO ນາພາໂດຍທັ່ ານນາງ ຈູນ ເຮວ ງາ (Chuin Hwei Ng).
ພາກກັ່ ຽວກບ "ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍຂອງອາຊຽນ +3" ຖືກຄດເລືອກໂດຍທັ່ ານ ແອນໂທນີ ທານ (Anthony Tan) ແລະ
ື ຄດເລືອກໂດຍທັ່ ານ ຊວນ ຢົງ ຟູ Suan Yong Foo. ສະມາຊິກທີມທີັ່
ພາກກັ່ ຽວກບ "ຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນໂລກທີັ່ປັ່ຽນແປງ" ໄດ້ຖກ
້ ທັ່ ານນາງ ສິຕ ີ ອາທິລາ ອາລີ (Siti Athirah Ali), ທັ່ ານ ແອດມອນ ໂຈ (Edmond Choo), ນາງ ລລ້າ ເກດ ກາບແບວ
ປະກອບສັ່ ວນໃນລາຍງານນີມີ
ລາ (Laura Grace Gabriella), ນາງ ວນນີ ກດ (Vanne Khut), ທັ່ ານ ຈດສະຕິນ ລີມ (Justin Lim) ແລະ ທັ່ ານ ປອ ຊີນຍີ ລຸ ຍ (Dr. Xinyi
້
Liu). ທັ່ ານ ປອ ລີ ລຽນ ອຸ ງ (Li Lian Ong) ທີັ່ປກສາ ADB ໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານເຕກນິກທີັ່ມີຄຸນຄັ່ າ ເພືັ່ອສ້າງ ແລະ ຈດຕງປະຕິ
ບດບນດາເຄືັ່ອງມື
ການຕິດຕາມການເງ ິນມະຫາພາກໃນການວິເຄາະນີ.້ ທັ່ ານ ປອ ເດວິດ ສະກຽວລິງ (David Skilling) ຂອງກຸັ່ ມຍຸ ດທະສາດດິນຖະລົັ່ມ ໄດ້ປະກອບສັ່ ວນ
້
້ ນກັ່ ຽວກບພາກນີ.້
ເຂົາໃນກ
ລະນີສກສາ ແລະ ຂມູ

້
ບົດລາຍງານນີ ້ ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂສະເຫນີ
ແລະ ຄາຄິດເຫນ ຈາກກຸັ່ ມຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ AMRO ຄື ປອ. ຊຸງ ຮຸ ນ (ລຸ ກ) (Dr. Seung
ິ າວາ (Dr. Sumio Ishikawa), ປອ. ແຈ ຢຸ ງ ລີ (Dr. Jae Young Lee), ປອ. ໄຈພດ ພູນພດພິບູນ (Dr.
Hyun (Luke), ປອ. ສຸ ມໂິ ອະ ອິສກ
Chaipat Poonpatpibul), ປອ. ອບດູໂລແມນ (Dr. Abdurohman), ປອ. ຈິນໂຮ ຊອຍ (Dr. Jinho Choi), ປອ. ທນຢາຊອນ ເອກະພິລກ (Dr.
Tanyasorn Ekapirak), ທັ່ ານ. ເປົ າໂລ ເຮີນນໂລ (Mr. Paolo Hernando), ປອ. ຊຽນກົວ ຮວງ (Dr. Xianguo Huang), ປອ. ຮນຈູງ ໂຈເຊບ
ຄີມ (Dr. Hyunjung Joseph Kim), ທັ່ ານ ໂຊອິຈ ິ ກະໂດງະວະ (Mr. Yoichi Kadogawa), ປອ. ເວນລອງ ລີ (Dr. Wenlong Li), ປອ. ລູເປີ ໂຕ

ພາກົວລາ ມາຈູກາ (Dr. Ruperto Pagaura Majuca), ທັ່ ານ ໂມຫາມດ ຟີດາວ ມຸ ດຕາຄິນ (Mr. Muhammad Firdauz Muttaqin), ປອ. ນາງ
ທິ ກີມ ຈຸກ ນູເຢນ (Dr. Thi Kim Cuc Nguyen), ທັ່ ານ ນ. ໄດນາ ເດວ ໂລດຊາລຽວ (Ms. Diana del Rosario), ທັ່ ານ ຊິນເກ ທງ (Mr. Xinke
Tang), ທັ່ ານ ປອ. ເຈດ ວິໄຊນົນ (Dr. Jade Vichyanond), ທັ່ ານ ນ. ວນວິສາ ວລະນິກູນກິ (Ms. Wanwisa Vorranikulkij), ພ້ອມກບເພືັ່ອນ
ຮັ່ ວມງານອືັ່ນໆຂອງ AMRO.

ບົດລາຍງານນີ ້ ຍງໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄາເຫນຂອງຄະນະກາມະການທີັ່ປກສາຂອງ AMRO ທີັ່ນາພາໂດຍທັ່ ານ ປອ. ອາກິລະ ອະລິໂຍຊິ ໃນລາຍ
້ ັ່ ສິງກະໂປ ໃນວນທີ
້ ວມກອງປະຊຸມຮັ່ ວມຂອງ AMRO ແລະ IMF ທີັ່ຈດຂນຢູ
້ ຽນຍງຂຂອບໃຈຜູ ເ້ ຂົາຮັ່
ງານ ວນທີ 15 ມີນາ 2018 ທີັ່ AMRO. ຜູ ຂ
້ ນຂອງບົ
້
້ ວມຕັ່ ຮັ່ າງເບືອງຕົ
້
23 ມງກອນ 2018 ສາລບຄາເຫນ ແລະ ຂສະເໜີ
ຂອງຜູ ້ເຂົາຮັ່
ດລາຍງານນີ.້ ທດສະນະທີັ່ສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານນີ ້ ແມັ່ ນ
ມາຈາກດາຄິດເຫນຂອງພະນກງານ AMRO ເທົັ່ານນ້ ແລະ ກັ່ ຽວຂ້ອງກບສະມາຊິກ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຄານາ
ື ຕັ່
ພາຍຫງຜົນສາເລດຂອງການເປີ ດໂຕຂອງບົດລາຍງານ ແນວໂນ້ມເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້ ອາຊຽນ + 3 (AREO) ໃນປີ ຜັ່ານມາ, AMRO ໄດ້ສບ
້
້
ການເຜີຍແຜັ່ວຽກງານການເຝົ າລະວ
ງ ແລະ ການຄົນຄວ້
າຂອງພວກເຮົາ. ບັ່ ດົນພາຍຫງການເຜີຍແຜັ່ບົດລາຍງານ AREO ປີ 2017 ທີັ່ຜັ່ານມາ, ພວກເຮົາ

້ າອິດໃນເດືອນ ພດສະພາ 2017 ໂດຍການສະໜບສະໜູນຈາກບນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະມີ
ໄດ້ຈດພີມບົດລາຍງານປກສາຫາລືລະດບປະເທດຄງທ
້ ເດືອນມງກອນປີ 2018, ພວກເຮົາໄດ້ເລີັ່ມຕົນການເຜີ
້
້
ບົດລາຍງານ ອືັ່ນໆນາອີກ. ນບຕງແຕັ່
ຍແຜັ່ບົດລາຍງານສນປະຈ
າເດືອນຂອງ AREO ໃນເວບໄຊທ໌
ຂອງພວກເຮົາ.
ໃນບົດລາຍງານຂອງ AREO ປີ 2018 ນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້ຮວບຮວມການປະເມີນຈາກການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້ ແລະ ຂອງປະເທດ, ໂດຍນາ
ສະເຫນີການວິເຄາະວົງຈອນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ວົງຈອນການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອ. ກອບການວິເຄາະນີ ້ ຊັ່ ວຍໃຫ້ການປະເມີນລະຫວັ່ າງປະເທດມີຄວາມ
ສອດຄັ່ ອງ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບກນໄດ້ຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ ແລະ ຊັ່ ວຍປບປຸ ງການວິເຄາະຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກ. ພວກ
້ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາ
ເຮົາສືບຕັ່ ປບປຸ ງເຄືັ່ອງມື ແລະ ກອບການວິເຄາະ ເພືັ່ອປະຕິບດຫນ້າທີັ່ຂອງພວກເຮົາໃນການປະກອບສັ່ ວນສ້າງຄວາມຫມນຄົ

້
້
ພາກ ແລະ ການເງ ິນຂອງພາກພືນໂດຍການຕິ
ດຕາມເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສະໜບສະໜູນການຈດຕງປະຕິ
ບດສນຍາມາດຕະການລິເລີັ່ມຕັ່ າງໆ
ຂອງຊຽງໃໝັ່ (CMIM).
້
ີ ັ່ ານມາ, ພາກພືນອາຊຽນ+3
ເມືັ່ອທຽບກບປີ ທັ່ ຜ
ໄດ້ປະເຊີນກບແນວໂນ້ມສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີັ່ເຕີບໃຫຍັ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ທີັ່ມາຈາກການເຕີບໂຕຢັ່າງ
ແຂງແຮງໃນສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ກຸັ່ ມປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ ຫ ື Eurozone, ແຕັ່ ຍງມີຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກຕັ່ ແນວໂນ້ມດັ່ ງກັ່ າວ. ການສົັ່ງອອກ

້
້ ນແອ ເຖິງ
້
ໄດ້ເຕີບໃຫຍັ່ ຂນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກ,
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງປະເທດສະມາຊິກຍງເຂມແຂງ
ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີອອັ່
ື ນາສະເຫນີໃນແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວ
ແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກິດບາງປະເທດກາລງແຂງແຮງກັ່ ຕາມ. ສອງຄວາມສັ່ ຽງຫກຕັ່ ກບແນວໂນ້ມເສດຖະກິດນີ ້ ໄດ້ຖກ
້
ໂລກຂອງພວກເຮົາໃນບົດລາຍງານນີ,້ ແມັ່ ນການປົ ກປ້ອງການຄ້າ ແລະ ຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານການເງ ິນທີັ່ໄວຂນກວັ່
າທີັ່ຄາດການໄວ້. ແມັ່ ນສິັ່ງທີັ່ຈະຕ້ອງ
້ ງດ້ານການເງ ິນຕັ່ ເປົ າຫມາຍການເຕີ
້
້ ານົດນະໂຍບາຍໃນການຈດລາດບຄວາມສາຄນຂອງຄວາມຫມນຄົ
ໄດ້ລະມດລະວງສາລບຜູ ກ
ບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີັ່
ໄດ້ຮບຄວາມສັ່ ຽງເຫລົັ່ານີ.້ ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າຄວາມຢືດຢຸັ່ ນຂອງນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານທີັ່ມີຢັ່າງຈາກດຫາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ,້
ຄວນມີການນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມືນະໂຍບາຍຢັ່າງເຕມທີັ່ ເພືັ່ອຮບມືກບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກຢັ່າງເໝາະສົມ.

້
ິ ການເສດຖະກິດ
ການສກສາຄົນຄວ້
າສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງ AREO ໃນປີ ຜັ່ານມາ ແມັ່ ນຫົວຂ ້ “ເຂດພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 : 20 ປີ ຫງຈາກວິກດ
້
້
ິ ການເງ ິນໃນອາຊີ (AFC), ບນດາຂຜູ ກພນແລະ ເປີ ດກວ້າງການຄ້າໂລກ, ການລົງທນໂດຍກົງຂອງ
ອາຊີ". ພວກເຮົາສງເກດວັ່ າໃນການຟືນຕົວຈາກວິກດ

້
ຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ການໄຫລຂອງເງ ິນທນ ແມັ່ ນປດໄຈສາຄນທີັ່ເຮດໃຫ້ພາກພືນໄດ້
ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າ ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ ແລະ
້ ວຢັ່າງໄວວາ.
ການຟືນຕົ
້ ສະແດງໃຫ້ເຫນວິທກ
້
ີ ້ ນ "ຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ". ບົດສກສານີໄດ້
ີ ານທີັ່
ຫົວຂການສ
ກສາໃນປີ ນແມັ່
້
ັ່ ເກີດຂນໂລກລວມທ
້
້
້ ນຖານ
ິ
ພາກພືນສາມາດບ
ນລຸ ສັ່ ງທ້າທາຍທີ
ງການປັ່ຽນແປງຂນພື
ແລະ ທົັ່ວໂລກໃນດ້ານເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄືອຂັ່ າຍການຄ້າ ແລະ
້
້ ບວັ່ າພາກພືນສາມາດນ
ການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ. ແລະ ຄົນພົ
າໃຊ້ ແລະ ພດທະນາຊບພະຍາກອນທີັ່ດີທັ່ ສຸີ ດ, ລວມທງຊບພະຍາກອນມະນຸດ, ເພືັ່ອ
ຮກສາຄວາມຢືດຢຸັ່ ນແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ. ແຮງຜກດນຂອງໂລກກາລງທົດສອບແຜນຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕ "ການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງ

້ ຕົວຢັ່າງ, ໃນຂະນະທີັ່ການສ້າງລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການຜະລິດທົັ່ວໂລກໄດ້ເພີັ່ມການຄ້າພາຍ ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງໃນພາກພືນພາຍໃນ
້
ອອກ" ຂອງພາກພືນ.
້
ພາກພືນ,
ຊັ່ ງອາດຈະຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ, ລະບົບການສະຫນອງທງຫມົດ. ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ
້
ລະບົບອດຕະໂນມດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບລິການ ເຮດໃຫ້ມີການເພີັ່ມຂນຂອງບ
ນດາສິັ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສາລບເສດຖະກິດຂອງ
້
້
ົ ສົມບູນຂອງສິັ່ງຂີດ
ປະເທດສະມາຊິກ ໃນການຄົນຫາຄວາມຢື
ດຢຸັ່ ນແລະ ການເຕີບໂຕ. ການເຮດວຽກຢູັ່ ໃນພາກພືນຂອງພວກເຮົ
າ ແມັ່ ນມີຄວາມອຸ ດມ
້
ຂວາງ ແລະ ຊບພະຍາກອນທີັ່ສາມາດນາໃຊ້ເຂົາໃນການລົ
ງໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດໃນພາກພືນ້ ແລະ ເພືັ່ອເສີມຂະຫຍາຍການ
ເຊືັ່ອມໂຍງເພືັ່ອຜົນປະະໂຫຍດລວມ.

ທັ່ານ ປອ. ໂຮ ອີ ້ ຄ (Hoe Ee Khor)
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ັ່ ນ
ສະຫຸບບນຫາພົນເດ
ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສິັ່ງທ້າທ້າຍ

ື ້ ັ່ ໃນປະເທດທີັ່ຈະເລີນ
ແມັ່ ນມີການປບຕົວດີຂນຢູ
້ ັ່ ຄົງທີັ່. ປະ
ແລະ ປະເທດພດທະນາເສດຖະກິດໃໝັ່ , ພາຍໃຕ້ລະດບເງ ິນເຟີ ທີ
້
ເທດສະຫະລດອາເມລິກາ ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີັ່ເຂມແຂງ
ຊັ່ ງ

້
້
ເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາເງ ິນເຟີພາຍໃນ
ທີັ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຢັ່າງຮຸັ່ ນແຮງຕັ່
ີ
ຕະຫາດຖ້າຫາກບັ່ ມີການສືັ່ ສານໃນການປະຕິ
ບດນະໂຍ ບາຍທີັ່ຊດເຈນ. ຜົນ

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດໂລກ

້
ກັ່ ໃຫ້ເກີດການກົດດນທາງດ້ານລາຄາ, ໂດຍມີການນາໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ ນ
ັ່
້
ັ່
ງ ົບປະມານເພີມຂນໂດຍການຫຸດອດຕາພາສີ ແລະ ລາຍຈັ່ າຍທີຄາດວັ່ າຈະເກີດ
້
້
ຂນພາຍໃນປີ
ນີ ້ ແລະ ໃນອານາຄົດ. ໃນກຸັ່ ມປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ, ການຟືນ
້
ໂຕຕາມຮອບວຽນເສດຖະກິດແມັ່ ນມີຄວາມເຂມແຂງກັ່
ອນທີັ່ຄາດການໄວ້,
ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດທີັ່ສູ ງ
້ ແຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອງກິດມີການຂະ ຫຍາຍຕົວຊ້າ ຍ້ອນຄວາມ
ຂນ.
ົ (Brexit).
ບັ່ ແນັ່ ນອນຈາກການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣບ

ການຄ້າໂລກມີການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງແຂງແຮງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະ
ື ສານເຄິັ່ງຊກນາ
ຫາດໂລກ, ບວກກບແຮງຜກດນຈາກການນາກບມາໃຊ້ຄນ

້
ໄຟຟ້າ (semiconductor) ໃນທົັ່ວໂລກ, ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງການໃຊ້
້ ດຂອງຂະແໜງເຕກໂນໂລຊີເຊັ່ ນ: ການຂາຍສານ
ຈັ່ າຍໃນການລົງທນ. ຕົວຊີວ
ເຄິັ່ງຊກນາໄຟຟ້າ (semiconductor) ທົັ່ວໂລກມີແນວໂນ້ມສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍ
ຕົວ ຊັ່ ງເປນສນຍານອນດີໃຫ້ແກັ່ ການຄ້າໂລກ. ລາຄາສິນຄ້າໃນຂະແໜງພະລງ

້ ວ ແລະ ສະໜບສະໜູນການສົັ່ງອອກ.
ງານ ແລະ ໂລຫະໜກ ມີການຟືນຕົ
ທະນາຄານກາງ ສະຫະລດອາເມລິກາ ໄດ້ເລີັ່ມມີການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ
້ ດຕາດອກເບ້ຍ, ບວກກບແຜນ
້ ພາວະປົ ກກະຕິ ແລະ ປບຂນອ
ເພືັ່ອກບເຂົາສູັ່

ົ (ECB), ສະພາບ
ການຫຸດມາດຕະການຜັ່ອນຄາຍຂອງທະນະຄານກາງເອີຣບ
້
້
ັ່
ົ
ການເງ ິນໂລກຈະເຄງຕງຂນ. ບນຫາພາວະເງ ິນເຟີ ໄດ້ກບມາສ້າງຄວາມວິຕກ
ັ່
ກງວົນໃນສະຫະລດສະຫະລດອາເມລິກາ
ຊງອາດກະຕຸ ້ນໃຫ້ມີການນາໃຊ້
້
ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາແບບເຄັ່ ງຄດໄວຂນກວັ່
າເກົັ່າ. ເຖິງວັ່ າໃນທົັ່ວໂລກຈະມີການ
້ ອນກຸ ມພາ 2018, ຕະຫາດເກີດໃໝັ່
້ ອອກຈານວນໜັ່ ງໃນຊັ່ ວງຕົນເດື
ຂາຍຮຸ ນ
້
ໃນອາຊຽນ+3 ແມັ່ ນຍງສືບຕັ່ ມີເງ ິນທນສຸ ດທິໄຫເຂົາມາໃນຕະຫ
າດພນທະບດ
ັ່
ັ່
້
ັ່
ັ່
້
ຢັ່າງຕເນືອງ. ເນືອງຈາກພາກພືນດງກັ່ າວ ມີເງ ິນທນຈານວນມະຫາສານເຂົາມາ

ີ ັ່ ານມາ, ດ້ວຍເຫດນນ້ ສະພາບ
ໃນຕະຫາດພນທະບດ ໃນຊັ່ ວງ 5 ປີ ທັ່ ຜ
ື
ິນໂລກທີັ່ເຄັ່ ງຕງ ອາດຈະກະຕຸ ນ
້ ໃຫ້ເກີດຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ ຜົນ
ເງັ່ ອນໄຂການເງ
ກະທົບຈາກການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນ ຫ ື ຜົນກະທົບຈາກການຂາດຄວາມເຊືັ່ອ
້
ໝນຂອງນ
ກລົງທນຢັ່າງກະທນຫນ ຕ້ອງໄດ້ຮບການຕິດຕາມຢັ່າງໃກ້ຊິດ.
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພືນ້
ແມັ່ ນເປນຜົນມາຈາກສະພາບ
້ ານວຍ,
ເສດຖະກິດຂອງສາກົນທີັ່ເອືອອ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີັ່ເພີັ່ມຂນ້
້ ັ່ ຄົງ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົັ່ງອອກ, ບວກກບລະດບອດຕາເງ ິນເຟີ ທີ
້ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງການດາເນີນທຸ
ທີັ່. ເສດຖະກິດໃນພາກພືນສັ່

ລະກິດ, ຊັ່ ງມີຊັ່ອງຫວັ່ າງການຜະລິດນ້ອຍໃກ້ຄຽງທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕ. ເນືັ່ອງ
້ ຄາດວັ່ າການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ຈາກວັ່ າຄວາມຕ້ອງການຂອງພາຍນອກເພີັ່ມຂນ,
້
ັ່ ໃນລະດບ 5%, AMRO ຄາດຄະເນວັ່ າການເຕີບໂຕຂອງ ພາກ
ພາກພືນຈະຢູ
້
ພືນອາຊຽນ+3 ຈະຢູັ່ ໃນລະດບ 5.4% ໃນປີ 2018 ແລະ 5.2% ໃນປີ

2019. ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງປະເທດ ສປ. ຈີນ ໃນລະດບ
6.6% ແລະ ຍີັ່ປຸັ່ ນ ໃນລະດບ 1.3 % ໃນປີ 2018.
້
ພາກພືນອາຊຽນ+3
ກາລງປະເຊີນກບຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະສນ້ 2 ແບບ ດັ່ ງທີັ່ໄດ້
ສະຫຸບໃນແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກ ຂອງ AMRO ຄື:
•

4

້
ັ່ າທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ເປນຜົນມາຈາກການ
ພາວະການເງ ິນຂອງໂລກທີັ່ປບຕົວຂນໄວກວ
ັ່
ເພີມອດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາ ເພືັ່ອຮບມືກບການ

້
ັ່ ອອກຂອງເງ ິນ
ກະທົບຕັ່ ກບຕະຫາດການເງ ິນໃນພາກພືນຈະມາຈາກການໄຫ
້
້ ນໃນການກູ ້
ທນ, ຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດລດຖະບານສູ ງຂນ,
ຕົນທ
•

້ ແລະ ຄວາມສັ່ຽງໃນການຈັ່ າຍໜີຄື
້ ນ; ແລະ
ຢື ມທີັ່ສູງຂນ
້ ັ່ ອງຈາກສະຫະລດອາເມລິ
ຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານການຄ້າໂລກທີັ່ເພີັ່ມຂນເນື

້ ນຄ້າຫາຍລາຍການທີັ່ນາເຂົາຈາກປະ
້
ີ ານເພີັ່ມອດຕາພາສີນາເຂົາສິ
ກາໄດ້ມກ
້
ເທດຄູັ່ ຄ້າຫກລວມທງປະເທດໃນພາກພືນອາຊຽນ+3
ຊັ່ ງອາດຈະສົັ່ງຜົນຕັ່

້ ັ່ ກາລງເຕີບໂຕຢັ່າງເຂມແຂງ.
້
ການສົັ່ງອອກຂອງພາກພືນທີ
ຜົນກະທົບຂອງ
ັ່
້
ັ່
ຄວາມເຄງຕງທາງດ້ານການຄ້າໂລກຈະເພີມສູ ງຂນໂດຍຜັ່ານຕັ່ອງໂສ້ມູນຄັ່າ

້ ນອກຈາກນນ,
້ ຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານການຄ້າໂລກທີັ່ເພີັ່ມ
ໂລກໃນພາກພືນ.
້
ັ່
ັ່
້
ຂນ ອາດຈະເພີມຄວາມບໝນຄົງແລະສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດໂລກແລະ
ຕະຫາດການເງ ິນ.

້
້ ທີັ່ມີໂອກາດເກີດຂນໜ້ອຍ
ົ ກະທົບຢັ່າງຮຸ ນແຮງ
ຄວາມສັ່ຽງໃນໄລຍະສນ
ແຕັ່ມີຜນ
ັ່
້
(Tail risks) ໄດ້ແກັ່ການເພີມຂນຂອງຄວາມສັ່ຽງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ

້ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ G3 ຕັ່ າກັ່ວາທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ ລວມທງ
ໃນພາກພືນ,
ຄວາມສັ່ຽງອືັ່ນໆຈາກການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ຄວາມສັ່ຽງຈາກການຊະລໂຕ

ຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຈີນ ທີັ່ຕັ່ າກັ່ວາທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ ໄດ້ຖືກ
້
ປະເມີນວັ່າຈະບັ່ ເກີດຂນໃນໄລຍະອ
ນໃກ ້ນີ.້ ນອກນີ,້ ຍງມີຄວາມສັ່ຽງຈາກປດ
ໄຈອືັ່ນໆທີັ່ນອກເໜືອຈາກດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ ນ: ການປັ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ
ແລະ ໄພທາມະຊາດ, ແລະ ການກັ່ ອາດຊະຍາກາທາງດ້ານເຄືອຂັ່າຍຄອມພິວເຕີ.

້
ັ່ ງປ້ອງກນ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກທີັ່ເພີັ່ມຂນ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ ້ພາກພືນສ້າງສິ
ັ່
ເພືອຕ້ານຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. ພິຈາລະນາລະດບຄວາມສາຄນຂອງການມີ

ສັ່ວນຮັ່ວມຂອງນກລົງທນຕັ່າງປະເທດໃນຕະຫາດການເງ ິນພາຍໃນປະເທດພາກ
້
ພືນ,
ການປບລົງຢັ່າງກະທນຫນຂອງຊບສິນທີັ່ເປນສະກຸ ນເງ ິນຕາທ ້ອງຖິັ່ນຂອງຜູ ້
້ ຕັ່າງປະເທດ ແລະ ໃນສະຖານະການຄວາມສັ່ຽງຈາກການໄຫອອກຂອງເງ ິນ
ຖືຮຸນ

ທນ (risk-off) ຈະເຮດໃຫ ້ເກີດການກົດດນດ້ານອດຕາແລກປັ່ຽນ ແລະ ການ
້
ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່າງ ປະ ເທດ. ຢັ່າງໃດກຕາມ, ອດຕາແລກປັ່ຽນໃນພາກພືນໄດ້ມີ
້
ີ ັ່ ານມາ ແລະ ໄດ້ມບ
ີ ດ
ົ ບາດສາຄນໃນການຮອງ
ຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນສູ ງຂນໃນຊ
ຸ ມປີ ທັ່ ຜ
ັ່
ຮບຜົນກະ ທົບພາຍນອກ. ເມືອມີການແຊກແຊງໃນການບລິຫານຈດການຢັ່າງ

້ ບແຮງກະທົບຈາກ
ຖືກ ຕ້ອງຈາກທາງການ, ຄວາມສາມາດໃນການປບໃຫ ້ເຂົາກ
ັ່
ັ່
ັ່
້ ຄອງໄດ້.
ພາຍນອກ ແລະ ຜົນກະທົບຕເສດຖະກິດທີແທ ້ຈິງທີສາມາດຄຸ ມ

້ ານົດນະໂຍບາຍຄວນສືບຕັ່ ສ້າງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະ
ຜູ ກ
ເພາະແມັ່ ນນະໂຍບາຍການເງ ິນ, ເພືັ່ອຮບມືກບສະພາບທາງດ້ານການເງ ິນໂລກທີັ່
້
ັ່ ໜ້າ.
ເຄັ່ ງຄດຂນໃນຕ

ນະໂຍບາຍທີັ່ມີການປະສົມປະສານລະຫວັ່າງນະໂຍບາຍ

ການເງ ິນ, ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກນຄວາມສັ່ຽງທາງດ້ານ
້ ບສະຖານະພາບປະຈຸບນທາງດ້ານເສດຖະກິດນນໆ
້
ການເງ ິນ ອາດຂນກ
ທີັ່ ຢູັ່ ໃນ
ການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ.
• ສາລບປະເທດທີັ່ເສດຖະກິດຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນທຸລະກິດ,

ຈະບັ່

້ ສູ ງຕັ່ ຜູ ກ
້ ານົດນະໂຍບາຍໃນການດາເນີນະໂຍບາຍກະຕຸ ້ນທາງ
ມີແຮງກະຕຸ ນ
ດ້ານເງ ິນຕາ ແລະ ງ ົບປະມານເພີັ່ມເຕີມ. ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ສາລບເສດ
ຖະກິດທີັ່ຢູັ່ ໃນຊັ່ວງທ ້າຍຂອງວົງຈອນທຸລະກິດ ຊັ່ ງມີສນຍານຄວາມກົດດນ
້ ານົດນະໂຍ
ທາງດ້ານອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ຫ ື ສ້າງຄວາມບັ່ ດຸັ່ ນດັ່ຽງພາຍນອກ, ຜູ ກ
ບາຍອາດຈະພິຈາລະນາກັ່ຽວກບການປບປຸ ງລະດບການອານວຍຄວາມສະ

ດວກທາງດ້ານນະໂຍບາຍການເງ ິນ ແລະ ຫຸດຜັ່ອນການກະຕຸ ້ນງ ົບປະມານ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

•

້ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະ
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກິດໃນພາກພືນສັ່
້ ງໄລຍະກາງຂອງວົງຈອນທຸລະກິດ, ແຕັ່ ເນືັ່ອງຈາກການ
ເລີັ່ມຕົນເຖິ
້
ີ ັ່ ານມາ, ຜູ ກ
້ ານົດນະໂຍບາຍຄວນ
ເພີັ່ມຂນຂອງສິ
ນເຊືັ່ອໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ

•

•

ແຫນງການຕັ່ າງໆເຊັ່ ນ ຕະຫາດອະສງຫາລິມະຊບ, ນະໂຍບາຍມາດ
ຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນສາມາດຊັ່ ວຍຮກສາ
ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກທີັ່ຢູັ່ ໃນ
້
ພາກພືນໄດ້
ນາໃຊ້ມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການ
ເງ ິນຢັ່າງວັ່ ອງໄວ.

ື
ໂດຍສະພາບເງັ່ ອນໄຂຂອງ

ໂລກ, ນະໂຍບາຍການເງ ິນຈະຕ້ອງເຮດບົດບາດສາຄນໃນການ
ສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕເພືັ່ອເຮດໃຫ້ນະໂຍບາຍເສດຖະ

ກິດລວມບັ່ ໄດ້ຮບຄວາມກົດດນຫາຍເກີນໄປ. ຢັ່າງໃດກຕາມ,
້ ນຂນກ
້ ບຄວາມ ຢື ດຍຸັ່ ນທາງດ້ານງ ົບປະມານທີັ່ມີຢັ່ ູ ແລະ
ນີແມັ່

ິ ະສິດໃນການສ້າງສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງ ິນໃນ
ການົດບູ ລມ
້ ັ່ ກບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍມີ
ອະນາຄົດອນໃກ້ນີຕ
້
ນະໂຍບາຍການເງ ິນແບບຮດກຸ ມເປນພືນຖານ.
້ ັ່ ໃນຂະ
ື ພດທະນາຂນຢູ
ບັ່ ອນທີັ່ການເງ ິນມີຄວາມອັ່ ອນແອ
ໄດ້ຖກ

ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາທີັ່ຖືກຈາກດ

ລະບຽບການທາງດ້ານງ ົບປະມານ.

•

ການດາເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຈະຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງຂຈ້ າ
້ ງຂອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ກດຈາກປະເດນຄວາມບັ່ ໝນຄົ
້ ນ ແລະ ລະດບການເອືັ່ອຍອີງດ້ານການເງ ິນ
ເຊັ່ ນ: ການກັ່ ໜີສິ
ຈາກພາຍນອກ. ຄວນມີການສືບຕັ່ ການຂບເຄືັ່ອນນະໂຍບາຍ
ສາລບການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ, ເພືັ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຜະລິດ.

ຫົວຂ:້ ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ
້
ສາລບປະເດນພິເສດໃນບົດລາຍງາຍສະບບນີ ້ ໄດ້ເນນໃສັ່
ການຕອບຄາຖາມທີັ່
້
ວັ່ າ ພາກພືນຈະສາມາດຮ
ກສາຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດໄດ້ແນວໃດ ໃນທັ່ າມກາງການປັ່ຽນແປງຂອງໂລກ ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ
ເຄືັ່ອຂັ່ າຍການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ ລວມທງສິັ່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານພູ ມ
ສນຖານ. ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ໄດ້ດາເນີນຍຸ ດທະສາດ "ການຜະລິດ
ເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ "ໃນຫາຍທົດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ, ເລີັ່ມຈາກປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນ
ແລະ ສ.ເກົາຫ,ີ ໄປເຖິງບນດາປະເທດອາຊຽນໃຫຍັ່ ໆ ແລະ ປະຈຸບນປະເທດ
້
ກາລງພດທະນາໃນອາຊຽນ ຊັ່ ງໄດ້ສ້າງແຮງກະຕຸ ້ນທີັ່ເຂມແຂງ
ແລະ ແຮງຂບ

ເຄືັ່ອນໃນໂຕ ເພືັ່ອສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການຈ ້າງງານ,
ການຜະລິດ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານ. ໂຄງສ້າງຕັ່ ອງໂສ້ການຜະລິດ, ໂດຍມີ ສປ
ຈີນ ເປນສູ ນກາງຂອງຖານການຜະລິດ ໃນທົດສະວດວດທີັ່ຜັ່ານມາ, ໄດ້
້
້ ການສົັ່ງອອກ ແລະ ເພີັ່ມພູ ນ
ຊຸກຍູ ເ້ ສດຖະກິດໃນພາກພືນໃນການກະຕຸ
ນ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ອສົັ່ງອອກເພືັ່ອສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດທາງດ້ານການຜະລິດ. ຍຸ ດທະສາດການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກນີ ້
້
ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະທົດລອງຈດຕງປະຕິ
ບດໂດຍການປັ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການ
້
ປະເມີນຕັ່ ອງໂສ້ການຜະລິດ ທີັ່ສະແດງໃຫ້ເຫນສນຍານການເພີັ່ມຂນຂອງ
5

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຂີດຄວາມສາມາດການຜະລິດພາຍໃນ ຊັ່ ງເຮດໃຫ້ປະເທດຫຸດຜັ່ອນການນາເຂົາ້
້
ິ ເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບ. ຕັ່ ອງໂສ້ການຜະລິດ, ທີັ່ເຮດໃຫ້ພາກພືນອາຊຽນ+3
ວດຖຸດບ

້
ຄາແນະນາທີັ່ສາຄນແມັ່ ນ
ການສ້າງຄວາມເຂມແຂງດ້
ານການເຊືັ່ອມຕັ່
ັ່
້
ັ່
ແລະ ເຊືອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນເພືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂນ້

ໄລຍະສນ້ ເຊັ່ ນ ການປົ ກປ້ອງຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງທງໝົດ. ການສ້າງຄວາມ
້ ອງໄດ້ເພີັ່ມຄວາມຕ້ອງການຂນສຸ
້ ດທ້າຍຢູັ່ ໃນພາກ
ົ ຕ້
ສົມດຸ ນຕັ່ ຜົນກະທົບເຫັ່ ານີ

້
້ ງໝົດໃນການຮບມື
ພາກພືນຈະຊັ່
ວຍປບປຸ ງຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນຂອງພາກພືນທ
ກບຜົນກະທົບພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ຊບພະຍາ

ໂດຍ ລວມສາມາດແຂັ່ ງຂນທາງດ້ານການດງດູດການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ ແລະ
້ ຍງກະຕຸ ້ນຜົນກະ ທົບຂອງສິັ່ງທ້າທາຍໃນ
ເປນຖານການຜະລິດຂອງພາກພືນ,

້ ັ່ ເພີັ່ມຂນ້ ແລະ ສາມາດຊັ່ ວຍໃນ
ພືນ້ ເພືັ່ອຮອງຮບການສົັ່ງອອກຂອງພາກພືນທີ
ການປົ ກປ້ອງຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກໄດ້.

ິ ູ ດໃຫ້ເຫນວັ່ າ ມນເປນດາບສອງຄົມ ໃນການກະຕຸ ນ
້ ການ
ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ພສ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
ເຕີບໂຕການຜະລິດເພືອສົງອອກ. ອີກປະການໜງ, ການຜະລິດທີນາໃຊ້ເຕກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບອດຕະໂນມດ ຊັ່ ງຈະຫຸດໂອກາດໃນການສ້າງອາຊີບ

້ ໃນຂະນະທີັ່ພາກພືນຍ
້ ງເປີ ດກວ້າງທາງການຄ້າ ແລະ
ສຸ ດທ້າຍທີັ່ເພີັ່ມຂນ.
້
ການລົງທນຈາກພາຍນອກ, ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ

ົ ບູ ນ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍຂອງການພດທະນາ
ກອນທາມະຊາດທີັ່ອຸ ດມ
້
້
້
ພາຍໃນພາກພືນອາຊຽນ +3 ແມັ່ ນພືນຖານສ້
າງຄວາມເຂມແຂງໃນພາກ
້
ພືນ.
•

ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ສາມາດເພີັ່ມປະສິດທິພາບຂອງ
ຕັ່ ອງໂສ້ການຜະລິດໃນພາກພືນ້ ແລະ ທັ່ າແຮງທາງດ້ານຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍ

ທຽບໃສັ່ ໄລຍະຜັ່ານມາ. ກລະນີສກສາຂະແໜງການຜະລິດລົດຍົນ ແລະ ແຜັ່ນ
້ າ ແລະ ເກີບ ພາຍໃນພາກພືນແມັ່
້
້ ັ່ ນ ຊັ່ ງບນດາປະ
ແຜ, ເສືອຜ້
ນມີຄວາມພົນເດ

້
ໃນການຜະລິດ ເຮດໃຫ້ພາກພືນສາມາດແຂັ່
ງຂນທາງດ້ານການຜະ
ັ່
ັ່
ັ່
ລິດເພືອການສົງອອກ. ສາລບການເຊືອມໂຍງທາງດ້ານຕັ່ ອງໂສ້ການ

ເທດທີັ່ຂາດການພດທະນາລະດບສີມແື ຮງງານ ແລະ ຂາດຄວາມສາມາດໃນ
ການຮຽນຮູ ້ ແລະ ນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ໆຈະບັ່ ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ

້ ດໄຈການຜະລິດແມັ່ ນ
ຜະລິດ, ການຫຸດຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການນາເຂົາປ
ມີຄວາມສາຄນຕັ່ ການສົັ່ງເສີມການສົັ່ງອອກ ແລະ ການສ້າງເຂດເສດ

ຮກສາລະດບການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ົ ລະດບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ
ອີກດ້ານໜັ່ ງ, ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ຍກ
ບລິການ ທີັ່ເປນທັ່ າແຮງໃຫມັ່ ໃນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ ້າງ

ງານ. ໃນຂະນະທີັ່ຂະແໜງການບລິການ ເປນຂະແໜງການທີັ່ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ເຫນ
ວັ່ າ ມີການຜະລິດຕັ່ າ ແລະ ການຈ ້າງງານລາຍໄດ້ຕັ່ າ ຊັ່ ງກັ່ ບັ່ ສະເໝີໄປຖ້າຫາກມີ

ຖະກິດພິເສດໃນພາກພືນ້
ສາມາດອານວຍຄວາມສະດວກການນາ
້ ດໄຈການຜະລິດເພືັ່ອປຸ ງແຕັ່ ງສິນຄ້າສົັ່ງອອກ.
ເຂົາປ
•

ຊີ ສາມາດປັ່ຽນແປງຮູ ບແບບການບລິການໄດ້ໂດຍການໃຫ້ບລິ ການຂ້າມແດນ
ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການພດທະນາສີມແື ຮງງານ, ຊັ່ ງເຫນໄດ້ໃນບາງກລະນີ

ນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການການົດການບລິການ ທີັ່ເປນທີັ່ຕ້ອງການໃນຕະ
ຫາດ, ຕະຫອດທງການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ເພືັ່ອໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບລິການລູກຄ້າ
ໄດ້ຢັ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂນ້ ແລະ ລາຄາຖືກລົງ. ຄືກນກບການຄ້າສິນຄ້າ,
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້
ານການບລິການເຊັ່ ນ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ

ສາມາດເປນສິັ່ງຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້. ເພືັ່ອຮບປະກນ
້ ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ຂະ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນ,
ແໜງການບລິການ, ແລະ ເພືັ່ອສ້າງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
້
້
້
ທງໃນພາກພືນຮຽກຮ້
ອງໃຫ້ມີຄວາມຕງໃຈ
ແລະ ລົງມືຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍ

ບາຍ. ສາລບແຕັ່ ລະປະເທດໃນອາຊຽນ+3, ເນືັ່ອງຈາກມີຄວາມທ້າທາຍຈາກ
ການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານການຄ້າ, ການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ, ຄາແນະນາທີັ່
ສາຄນແມັ່ ນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງຜັ່ານ ການເພີັ່ມກາລງຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ,
ລວມທງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແຫນງການບລິການ. ສາລບອາຊຽນ +3,
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້
ການພດທະນາຂະແໜງການບລິການທີັ່ເຂມແຂງຈະຕ້
ອງມີການກາ
ນົດນະໂຍບາຍທີັ່ຊດເຈນ, ໂດຍເລີັ່ມຈາກການທົບທວນຄືນນະໂຍ

ົ ເສຍຕັ່ ຂະແໜງການບລິການທີັ່ຕິດພນກບ
ບາຍຕັ່ າງໆທີັ່ອາດຈະມີຜນ
ການສົັ່ງເສີມຂະແໜງການຜະລິດ. ການເປີ ດເສລີຂະແໜງການບລິ

້
ັ່ ງກັ່ າວ. ເຕກໂນໂລ
ການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ີ ເໝາະສົມເຂົາໃນຂະແໜງການດ

້
ສກສາຂນຕອນ
ການຈດຈ ້າງພາຍນອກຂອງທຸລະກິດ. ເຕກໂນໂລຊີ ຍງປັ່ຽນ
້
ແປງຮູ ບແບບສິນຄ້າການບລິການ ແລະ ຮູ ບແບບການຊື-ຂາຍບ
ລິການ, ອາ

້
ການປບປຸ ງການເຊືັ່ອມຕັ່ ໂດຍຜັ່ານການລົງທນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງ
້
ັ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພືນ, ໄປ ພ້ອມໆກບນະໂຍບາຍເພືອ ອາ

ການໃຫ້ມີການແຂັ່ ງຂນລະຫວັ່ າງປະເທດຈະຊັ່ ວຍປບປຸ ງຄວາມສາ
ມາດໃນການຜະລິດ, ແລະ ເຕກໂນໂລຊີອາດຈະບງຄບໃຫ້ການເປີ ດ
ົ ຕັ່ ກບຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກັ່ າວ.
ເສລີ ຊັ່ ງມີຜນ
•

ເນືັ່ອງຈາກຊບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສີມແື ຮງງານແມັ່ ນມີການ
ເຊືັ່ອມໂຍງຢັ່າງໃກ້ສິດກບພາກສັ່ ວນທີັ່ມີມູນຄັ່ າເພີັ່ມສູ ງສຸ ດຂອງຂະ

ແໜງການບລິການ, ການເພີັ່ມພູ ນການນາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນທີັ່ມີຢັ່ ູ
້
້
ໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3 ໂດຍມີການຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍບາຍສະ
້ ອງຈະເປນ
ໜບສະໜູນແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດຄົນເຂົາເມື

້
ແນວທາງທີັ່ເໝາະສົມ. ບນດາສິັ່ງທ້າທາຍທີັ່ເກີດຂນຈາກການນ
າໃຊ້
ັ່
ັ່
ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄືອງມືອດຕະໂນມດແທນການຈ ້າງງານທີບັ່ ມີ
ທກສະຈະຕ້ອງໄດ້ຮບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜັ່ານການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍ
ປະສົມປະສານທີັ່ຄວບຄຸ ມລວມທງການພດທະນາສີມແື ຮງງານ, ນະ
້ ອງ ເພືັ່ອສົັ່ງເສີມການເຄືັ່ອນຍ້າຍ
ໂຍບາຍດ້ານການກວດຄົນເຂົາເມື
ແຮງງານທີັ່ມີທກສະໃນທົັ່ວອາຊຽນ+3, ແລະນະໂຍບາຍການສກ
ສາ.

ຄາຫຍ ້ ແລະ ໂຕຫຍ ້
ADB
ADB
AEs
AEs

ທະນາຄານພດທະນາາຊີ
ເສດຖະກິດທີັ່ຈະເລີນ

AFC
AFC

ິ ການທາງດ້ານການເງ ິນອາຊີ
ວິກດ

AI
AI

ປນຍາປະດິດ

BIS
BIS
BOJ
BOJ

ທະນາຄານດ້ານການຊາລະສະສາງສາກົນ
ທະນາຄານກາງຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ

BPO
BPO

ຂະບວນການທຸລະກິດຈາກທາງນອກ

CAPEX
CAPEX

ລາຍຈັ່ າຍລົງທນ

CPI
CPI

້ ລິໂພກ
ດດສະນີລາຄາຜູບ

CPTPP
CPTPP

CBO // CPB
CPB
CBO

ສນຍາຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າສາລບການຮັ່ວມມື

ລະຫວັ່າງບນດາປະເທດປາຊີຟິກ

ສານກງານງ ົບປະມານລດຖະສະພາ / ສານກງານເນເທີ

ແລນສາລບການວິເຄາະນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ
DXY
DXY
EMBIG
EMBIG
EME
EME
EMs
EMs
EIA
EIA

ເງ ິນໂດລາຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ Broad Dollar
້
ັ່ ໃນໂລກ
ດດນີຕະຫາດພນທະບດທີັ່ເກີດຂນໃໝ
້
ັ່
ເສດຖະກິດຕະຫາດເກີດຂນໃໝ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

WTO
3MMA
bps
FY
mb/d
SA
s.w.d.a.
yoy

ອົງການການຄ້າໂລກ

ASEAN

ສະມາຄົມຂອງບນດາປະເທດອາຊີຕາເວນອອກສຽງໄຕ້ (ອາຊຽນ)
ອາຊຽນ + ຈີນ (ລວມທງ ຮົງກົງ), ຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ເກົາຫ ີ

ການເໜງຕີງສະເລັ່ຍ 3 ເດືອນ
້
ຈຸດພືນຖານ
ປີງ ົບປະມານ

ລ້ານບາເລວຕັ່ ມື ້
ການປບລະດູການ

້ ດວຽກ
ການປບລະດູການ ແລະ ມືເຮ
ັ່
ປີຕປີ

ASEAN+3
ASEAN-4

ິ ປິນ
ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລບ

ASEAN-5

ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີ ລບິ ປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ

ASEAN-6
ASEAN-9
Plus-3
BCLM

້
ັ່
ຕະຫາດເກີດຂນໃໝ
້
ການບລິຫານຂມູນພະລງງານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ

BRICS /

ອາຊຽນ-5 ແລະ ສິງກະໂປ

້ ງກະໂປ
ອາຊຽນຍົກເວນສິ
ັ່
ຈິນ, ຍີປຸັ່ ນ ແລະ ເກົາຫ ີ

ບູໄນ, ກາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ
ບາຊີວ, ລດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາຟິກກາໃຕ້/ສະຫະລດອາເມລິກາລາຕິນ

LatAM

ົ
ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

CLMV

ກາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ

ສະກຸ ນເງ ິນຕັ່າງປະເທດ

BN

ບູໄນ

FDI
FDI

ລົງທນໂດຍກົງຂອງຕັ່າງປະເທດ

CN

ສປ ຈີນ

Fed
Fed

ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ

HK

ຮົງກົງ, ຈີນ1

FOMC
FOMC

ຄະນະກາມະການຕະຫາດກາງ

ID
JP

ອິນໂດເນເຊຍ
ຍີັ່ປຸັ່ ນ

KH

ກາປູເຈຍ

ECB
ECB

FCY
FCY

G3
G3

ອດຕາແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ
ມີສະຫະລດອາເມລິກາ, ປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂລ ແລະ ຍີັ່ປຸັ່ ນ

GDP
GDP
GFC
GFC

FX
FX

GFCF
GFCF

ຜະລິດຕະພນມວນລວມພາຍໃນ

KR

ເກົາຫ ີ

ິ ການທາງດ້ານການເງ ິນຂອງໂລກ
ວິກດ
ການສະສົມທນຄົງທີັ່

LA, Lao PDR

ສປປ ລາວ

MM

ມຽນມາ

MY

ມະເລເຊຍ

ICT
ICT

ຕັ່ອງໂສ້ມູນຄັ່າໂລກ
້ ນຂັ່າວສານ, ການສືັ່ສານ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ
ຂມູ

IEA
IEA

ອົງການພະລງງານສາກົນ

GVC
GVC

IIF
IIF
IMF
IMF
KPO
KPO

ສິງກະໂປ

ສະຖາບນການເງ ິນສາກົນ

ໄທ

VN

ຫວຽດນາມ

ຂະບວນການຄວາມຮູ ້ຈາກທາງນອກ

BR

ບາຊິວ

CA

ການາດາ

DE

ເຢຍລະມນ

ິ
ກອງທນການເງນສາກົ
ນ
ສະກຸ ນເງ ິນພາຍໃນ

MOVE
MOVE

ີ ລີນ
ດດສະນີວດຄວາມຜນແປຂອງທາງເລືອກຂອງເມີລວ

NAFTA
NAFTA
NTBs
NTBs

ສນຍາການຄ້າເສລີອາເມລີກາເໜືອ
ສິັ່ງກີດຂວາງທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນພາສີ

ODI
ODI

ການລົງທນໂດຍກົງຈາກທາງນອກ

OECD
OECD

ອົງການຮັ່ວມມື ແລະ ພດທະນາເສດຖະກິດ
້ ມ
້ ະລິດອຸ ປະກອນດງເດີ
ຜູຜ

OPEC
OPEC

້ ນ
ອົງການຂອງປະເທດສົັ່ງອອກນາມ

PBC
PBC

ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ຈີນ

PCE
PCE
PMI
PMI
PPI
PPI
R&D
R&D
SEZ
SEZ
SOEs
SOEs
TCF
TCF
TCJA
TCJA
UNCTAD
UNCTAD
VIX
VIX
WEO
WEO

ິ ປີນ
ຟີລບ

SG
TH

LCY
LCY

OEM
OEM

PH

ການໃຊ້ຈັ່າຍບລິໂພກສັ່ວນບຸ ກຄົນ
ດດຊະນີຜຈ
ູ ້ ດການຝັ່າຍຊື ້
້ ະລິດ
ດດນີລາຄາຜູຜ
້
ການຄົນຄວ້
າ ແລະ ພດທະນາ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ລດວິສາຫະກິດ
້ າ ແລະ ເກີບ
ແຜັ່ນແພ, ເສືອຜ້

ກົດໝາຍລຸ ດພາສີ ແລະ ການຈ ້າງງານ

ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກັ່ຽວກບການຄ້າ ແລະ ການ ພດທະນາ
ຄະນະກາມະການດດສະນີວດຄວາມຜນແປຂອງທາງເລືອກ ຂອງຊີກາໂກ

EU

ົ
ສະຫະພາບເອີຣບ

HU

ຮງກາລີ

IN

ອິນເດຍ

MX

ແມກຊີໂກ

TR

ຕຸ ລາກີ

U.K.

ອງກິດ

U.S.

ສະຫະລດອາເມລິກາ

EUR

ເງ ິນເອີໂລ

ິ
ເງນປອນ

GBP

ເງ ິນເຢນ

JPY
RMB

ເງ ິນຢວນ

USD

ເງ ິນໂດລາ
1

້
ເພືັ່ອຄວາມຫຍ,້ “ຮົງກົງ, ຈີນ” ໝາຍເຖິງ “ຮົງກົງ” ຢູັ່ໃນຂຄວາມ.

ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດໂລກຂອງ IMF

WTO

7

ສະພາບ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ
ສິັ່ງທ້າທາຍ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

1 ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ການກະຈາຍຜົນກະທົບໄປສູັ່ ເສດຖະກິດພາກພືນ້
ື ້ ັ່ ໃນປະເທດທີັ່ຈະເລີນ
ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດໂລກ ແມັ່ ນມີການປບຕົວດີຂນຢູ
້ ເພີັ່ມ ຂນອີ
້ ກ
ແລະ ປະເທດພດທະນາເສດຖະກິດໃໝັ່ . ອດຕາເງ ິນເຟີ ໄດ້

2. ໃນສະຫະລດອາເມລິກາ, ການເຕີບໂຕຂອງວົງຈອນທີັ່ຊກຊ້າ ໄດ້ເຮດໃຫ້
້ ເພີັ່ມເຕີມ ຈາກການ
ເກີດຄວາມກົດດນດ້ານລາຄາ, ໂດຍມີມາດຕະການກະຕຸ ນ

້
ຊັ່ ງເປນຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການໄຫລຂອງທນເຂົາໃນຕະຫ
າດເກີດໃໝັ່ .
້
ການຄ້າສາກົນໄດ້ເພີັ່ມຂນແຕັ່
ອາດຈະເປນອນຕະລາຍຕັ່ ມາດຕະການປົ ກ
ປ້ອງການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນປີ ນ.ີ ້

້ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ທັ່ າອັ່ ຽງ
ເຮືອນ, ໄດ້ສະໜບສະໜູນການສ້າງແຮງກະຕຸ ນ

ອນເນືັ່ອງມາຈາກການເປນຫວັ່ ງທີັ່ອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດການປບຕົວຂອງ
້
ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາໃນປະເທດເສດຖະກິດທີັ່ກ້າວຫນ້າໄວຂນກວັ່
າທີັ່ຄາດ
ໄວ້,

1.

ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດໂລກ

ື ້ ັ່ ໃນປະເທດທີັ່
ແມັ່ ນມີການປບຕົວດີຂນຢູ

້ ັ່ າງຕັ່
ຫຸດພາສີ ແລະ ການໃຊ້ຈັ່າຍດ້ານງ ົບປະມານ. ການຈ ້າງງານທີັ່ເພີັ່ມຂນຢ
້
ເນືັ່ອງເຮດໃຫ້ອດຕາການຫວັ່ າງງານຕັ່ າ, ການເພີັ່ມຂນຂອງການລົ
ງທນໃສັ່ ຊບ
ັ່
ສິນຄົງທີຂອງທຸລະກິດ ແລະ ການປບໃບສະຫຸບດຸ ນການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງຄົວ
້ ທາງ
ທາງບວກຄາດວັ່ າຈະໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກມາດຕະການກະຕຸ ນ

ດ້ານງ ົບປະມານຈາກກົດໝາຍວັ່ າດ້ວຍການຫຸດພາສີ ແລະ ການຈ ້າງງານຂອງ

ຈະເລີນ ແລະ ປະເທດພດທະນາເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ , ພາຍໃຕ້ອດຕາ
້ ັ່ ຄົງທີັ່ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຢູັ່ ໃນປະເທດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ
ເງ ິນເຟີ ທີ

ສະຫະລດອາເມລິກາ (ຕາມ Box A) ແລະ ແຜນການໃຊ້ຈັ່າຍດ້ານງ ົບ
ປະມານໃນສອງປີ ຂາ້ ງໜ້າ. ເມືັ່ອເສດຖະກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃກ້ຄຽງ

ເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ຫງຈາກໜັ່ ງທົດສະວດ (ຮູ ບສະແດງສະແດງທີ 1.1).
ັ່
ໃນເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດທີັ່ຈະເລີນທີັ່ສາຄນ, ການປບປຸ ງຄວາມເຊືັ່ອ

້ ທາງດ້ານການເງ ິນໄດ້ເຮດໃຫ້
(ຮູ ບສະແດງ 1.3). ຜົນກະທົບຈາກການກະຕຸ ນ

ບນດາປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ.
ການເຕີບໂຕຂອງໂລກໃນປດຈຸບນຈະ
້
ຖືກຈດຂມູນໃຫ້ກົງກນໃນປະເທດທີັ່ຈະເລີນ ແລະ ປະເທດພດທະນາ

້
ກບລະດບການຈ ້າງງານເຕມຮູ ບແບບ, ອດຕາເງ ິນເຟີ ການໃຊ້ຈັ່
າຍບລິໂພກສວັ່ ນ
້
ບຸ ກຄົນຫກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນຊັ່
ວງເດືອນທີັ່ຜັ່ານມາ

້
ໜນທາງທຸ
ລະກິດ

ຄວາມກງວົນກັ່ ຽວກບສະພາບຂອງຕະຫາດວັ່ າທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດ
ອາເມລິກາຈະເພີັ່ມຄວາມໄວໃນການເພີັ່ມ 3 ອດຕາ ໃນປີ 2018, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ

(capex),

ໄດ້ເຮດໃຫ້ການໃຊ້ຈັ່າຍດ້ານເງ ິນທນກບຄືນມາ
້ າຍກວັ່ າ
ໂດຍເງ ິນທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທາງດ້ານການເງ ິນເພີັ່ມຂນຫ

5% ໃນປີ 2017, ໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກພາກຕາເວນຕົກຂອງ
ົ ແລະ ຍີັ່ປຸັ່ ນ (ຮູ ບສະແດງ 1.2). ການຂະຫຍາຍຕົວ
ສະຫະພາບເອີຣບ

ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ບັ່ ໄດ້ສະແດງສນຍານຂອງການເພີັ່ມ
ຂນ້ (ຮູ ບສະແດງ 1.4). ການເຫນດີຂອງຕະຫາດໄດ້ເພີັ່ມ 2 ອດຕາ ໃນປີ
້
2018 ຕາມຄວາມຕງໃຈຂອງທະນາຄານກາງໃນການປ
ບ 3 ອດຕາໃນປີ 2018

ຂອງການສົັ່ງອອກຂອງປະເທດກາລງພດທະນາ ແລະ ປະເທດເສດຖະ
ກິດໃໝັ່ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງທົັ່ວໂລກ ແລະການປັ່ຽນແປງວົງຈອນ

(ຮູ ບສະແດງ 1.4).
້ ວໄດ້ເຕີບໃຫຍັ່ ຂນກວັ່
້
3. ໃນປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ, ຮອບວຽນການຟືນຕົ
າທີັ່
້
ຄາດໄວ້ ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກເອກະຊົນທີັ່ຈະສ້າງຄວາມເຂມແຂງ

ຮູ ບສະແດງ 1.1 ການຂະຫຍາຍຕົວລະຫວັ່ າງເສດຖະກິດທີັ່ກ້າວໜ້າ ແລະ
ເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ແມັ່ ນມີການປະສານສົມທົບກນ ຫງຈາກໜັ່ ງທົດສະ

ຮູ ບສະແດງ 1.2 ວົງຈອນການເຕີບໂຕໃນການຄ້າໂລກແລະ capex ແມັ່ ນການ

ການຄ້າໃນທົັ່ວໂລກ.

ສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງໂລກ

ວດ

ການເຕີບໂຕຂອງ Capex ທົັ່ວໂລກຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ (ການຄາດຄະເນປະຈາປີ
2017)

ໝາຍເຫດ: e ແມັ່ ນການປະເມີນ ແລະ p ແມັ່ ນການຄາດຄະເນ
້ ນ: ການຄາດຄະເນສະຖິຕຂ
ິ ອງ Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

້້
ໂດຍ ທີັ່ລາຄາສິນຄ້າການບລິໂພກທີັ່ເຂມແຂງຂ
ນ້ ຊັ່ ງເປນປະໂຫຍດຕັ່ ຜູ ້
້ ນສາລບການຂະຫຍາຍ
ສົັ່ງອອກສິນຄ້າບລິໂພກ. ການຄາດຄະເນຖານຂມູ
ຕົວໃນທົັ່ວໂລກໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ແມັ່ ນ 3,8 % ແລະ 3,7 %

້ ນ: CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, S&P Global
ແຫັ່ ງຂມູ

ຕາມລາດບ.
______
2

້
້ ກລົງລາຍຈັ່ າຍເຫນດີໂດຍຜູກ
້ ານົດນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນເດືອນກຸ ມພາປີ 2018 ເຫນດີໃຫ້ເພີັ່ມການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງລດຖະບານກາງຈານວນ 300 ຕືໂດລາໃນສອງປີ
ຂຕົ
ຂ້າງໜ້າ.
9

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ດດດຊະນີຜູຈ
້ ດການຝັ່າຍຊື ້ (PMI) (ຮູ ບສະແດງ 1.5) ຫງ
ໂດຍອີງໃສັ່ ຕົວຊີວ

ຈາກຫາຍປີ ຂອງການເຕີບໂຕແບບຊ້າໆ, ເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີ
້
ໂຣໄດ້ຮບຄວາມແປກໃຈກບການເພີັ່ມຂນ,

ທີັ່ເປນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ

້
ີ ັ່ ານມາ. ຄວາມເຊືັ່ອໝນທາງທຸ
ກິດທີັ່ສູ ງທີັ່ສຸ ດໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ
ລະກິດໃນທົັ່ວສະຫະ

ົ ໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກລະດບກັ່ ອນ GFC ແລະ ກວມເອົາຂະ
ພາບເອີຣບ
ແຫນງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການຢັ່າງກວ້າງເຖິງແມັ່ ນວັ່ າເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ

້ ອດຕາເງ ິນເຟີຄັ່້ າຈ ້າງຍງຄົງອອັ່ ນ
ຄວາມກົດດນດ້ານລາຄາທີັ່ມີທັ່າອັ່ ຽງເພີັ່ມຂນ,
ໂຕລົງລວມທງໃນປະເທດເຢຍລະມນ

ບັ່ ອນທີັ່ເສດຖະກິດເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

້ ັ່ າ, ນະໂຍບາຍຂອງ ECB ແມັ່ ນການົດເປົ າໝາຍ
້
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າອດຕາເງ ິນເຟີຕ
້ ທາງການເງ ິນໂດຍການພິຈາລະນາຫຸດ
ທາງອອກເພືັ່ອ ຖອນມາດຕະການກະຕຸ ນ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງລະຫວັ່ າງການຜະລິດ ແລະ ການການຈ ້າງງານ.3
ຮູ ບສະແດງ 1.3 ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາແມັ່ ນຢູັ່ ໃກ ້ຄຽງລະດບການຈ ້າງ

້ ນຖານມີ
້
້ ເຖິງແມັ່ ນວັ່າ
ງານຢັ່າງເຕມສັ່ວນ, ໃນຂະນະ ທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີພື
ທັ່າອັ່ຽງເພີັ່ມຂນ,
້
ັ່
ັ່
ຈະເປນພືນຖານທີຕາ

້ ັ່ ທາສີເທົາໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາ GFC.
ໝາຍເຫດ: ພືນທີ
້ ນ: ຫ້ອງການວິເຄາະເສດຖະກິດຂອງ
ແຫັ່ ງຂມູ
ສະຫະລດອາເມລິກາ

້
ລວມທງການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງ

ການຫຸດລົງຂອງໃບສະຫຸບສບສົມບດ, ສະພາບການເງ ິນໂລກ
້
ື ການົດໃຫ້ຮດກຸ ມຂນໃນປີ
ອດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ຖກ
2018.
4

ແລະ
ແລະ

ົ , ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອງກິດ
ກົງກນຂ້າມກບສະຫະພາບເອີຣບ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ
ໄດ້ມກ
ຍ້ອນຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນຈາກການຖອນໂຕ
ົ (Brexit). ຜົນກະທົບຕັ່ ກບລາຍຮບທີັ່ແທ້
ອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣບ
4

ຈິງຈາກການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງ ິນປອນ

ໄດ້ເຮດໃຫ້ການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງຄົວ

ເຮືອນຫຸດລົງ (ຮູ ບສະແດງ 1.6) ແລະ ເຮດໃຫ້ກິດຈະກາຂອງທຸລະກິດ
້ ອດຕາເງ ິນເຟີ ຫ
້ ກຂອງ
້ ນທີັ່ສູງຂນ.
ຊະລໂຕ ຍ້ອນຄວາມກົດດນດ້ານຕົນທ

CPI ໃນອງກິດຍງຄົງສູ ງຂນ້ (ຮູ ບສະແດງ 1.7) ຊັ່ ງບງຄບໃຫ້ທະນາຄານ
ກາງຂອງອງກິດຕ້ອງໄດ້ຮດກຸ ມນະໂຍບາຍໃນເດືອນພະຈິກປີ 2017 ຊັ່ ງ
ອາດຈະເຮດໃຫ້ ອດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຫຸດລົງ.5
້
ຮູ ບສະແດງ 1.4 ກາານເຫນດີຈາກຕະຫາດຕັ່ ການປບອດຕາດອກເບ້ຍຂນຂອງ
Fed ທີັ່ປັ່ຽນແປງຕາມສນຍານຂອງ Fed

້້ ແດງໝາຍເຖິງການຄາດຄະເນສະເລັ່ຍໂດຍ FOMC ສາລບເປົາໝາຍອ
້
ໝາຍເຫດ: ເສນສີ
ດ
ຕາທນຂອງ Fed ໃນປີ 2018 ລະຫວັ່າງ 2% ແລະ 2.25% ຕາມລາດບ.
້ ນ: Federal Reserve,Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ັ່ ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣໄດ້ມກ
ີ ານປບປຸ ງຢັ່າງຫວງຫາຍ
ຮູ ບສະແດງ 1.5 ການຜະລິດ PMI ໃນເຂດພາກພືນປະເທດທີ

ແຫັ່ ງທີັ່ມາ: Markit

້ ບສິນສຸ ດທິຂອງ ECB ໄດ້ຫຸດລົງເປນ 30 ຕື ້ ເອີໂຣ (ຈາກ 60 ຕື ້ ເອີໂຣ). ໂຄງການດັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນເພືັ່ອດາເນີນການຈົນກັ່ ວາທ້າຍເດືອນກນຍາ 2018, ຫ ື ເກີນກວັ່ ານນຖ້
້ າຈາເປນ.
3 ຈາກເດືອນມງກອນ 2018, ການຊືຊ
້ ແມັ່ ນບັ່ ມີການປັ່ຽນແປງຢູັ່ທີັ່ 0%, ໃນຂະນະທີັ່ອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກຂ້າມຄືນຂອງທະນາຄານຍງບັ່ ປັ່ຽນແປງຢູັ່ທີັ່ -0.40%. ອດຕາການກູຢື້ ມຂ້າມຄືນຂອງທະນາຄານແມັ່ ນຢູັ່ທີັ່ 0.25%.
ອດຕາການຍົກລະດບຕົນຕ

້
້
້
ັ່ ເດືອນ, ແລະ ວົງເງ ິນຈະເພີັ່ມຂນໂດຍ
4 ເດືອນຕຸ ລາ 2017, Fed ໄດ້ເລີັ່ມຫຸດດຸ ນງ ົບປະມານຂອງຕົນ ຕາມທີັ່ເປີ ດເຜີຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017, Fed ຄາດວັ່ າຈະຫຸດການຖືເງ ິນໂດຍມີວງົ ເງ ິນເລີັ່ມຕົນປະມານ
6 ຕືໂດລາຕ
້
້
້ ນ ແລະ ການຖືຮຸນ
້ ນປະມານ
້
້
້
ັ່ ເດືອນ. Fed ຍງຈະຫຸດຫນີສິ
້
ັ່ ເດືອນ. ວົງເງ ິນນີຈະໄດ້ຮ
້ ຂອງບລິສດຫກຊບ ທີັ່ມີເງ ິນເບືອງຕົ
ໂດຍ 6 ຕືໃນທຸ
ກໆ 3 ເດືອນ, ຊັ່ ງສູງສຸ ດແມັ່ ນ 30 ຕືໂດລາຕ
4 ຕືໂດລາຕ
ບການເພີັ່ມຂນໂດຍ
4 ຕື ້
້
ັ່ ເດືອນ.
ໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ, ຊັ່ ງມີທນສູງສຸ ດ 20 ຕືໂດລາຕ

້
້ າອິດໃນໄລຍະ 10 ປີ, ເພີັ່ມຂນກາຍອ
5 ໃນວນທີ 2 ເດືອນພະຈິກປີ 2017, ທະນາຄານກາງອງກິດໄດ້ເພີັ່ມອດຕາດອກເບ້ຍຄງທ
ດຕາມາດຕະຖານ ເຖິງ 0,50% (ຈາກ 0,25%).
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ເງ ິນປອນຫຸດລົງ

ຮູ ບສະແດງ 1.7 ຜົນກະທົບຂອງການອອັ່ ນຄັ່ າຂອງເງ ິນປອນເຮດໃຫ້ອດຕາເງ ິນ
້ ັ່ ມຂນ້
ເຟີ ເພີ

້ ັ່ ສີເທົາໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາເລືອກຕງຂອງອ
້
ໝາຍເຫດ: ພືນທີ
ງກິດ.
້
ິ ຫັ່ງຊາດຂອງອງກິດ
ແຫັ່ ງຂມູນ: ຫ້ອງການສະຖິຕແ

້ ັ່ ສີເທົາໝາຍເຖິງເຖິງໄລຍະເວລາເລືອກຕງຂອງອ
້
ໝາຍເຫດ: ພືນທີ
ງກິດ. ອດຕາເງ ິນປອນຕັ່ ເງ ິນໂດ
້
ລາຫຸດລົງຊີໃຫ້ເຫ
ນການອອັ່ນຄັ່າຂອງເງ ິນປອນ.

ຮູ ບສະແດງ 1.6 ການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງຄົວເຮືອນອງກິດໄດ້ຫຸດລົງຍ້ອນວັ່ າຄັ່ າ

້ ນ: Reuters, ທະນາຄານກາງຂອງອງກິດ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box A.

້
ັ່
ການປະຕິຮູບດ້ານອາກອນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຕະຫາດທີັ່ເກີດຂນໃໝ
ໃນພາກພືນ້ 6
້ ານົດຫກໃນການປະຕິຮູບທາງອາກອນ
ຂກ

a. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ກາ

ທັ່ ານ ທຣາ (Trump), ປະທານະທິບດີສະຫະລດອາເມລິກາ ໄດ້ເຊນກົດ

ກດ: ຄະນະກາມະການຮັ່ ວມດ້ານການເກບອາກອນຂອງສະພາສະຫະ
້
ລດສະຫະລດອາເມລິກາ ຄາດຄະ ເນວັ່ າ TCJA ຈະເພີັ່ມຂນການ

ໝາຍຫຸດອາກອນ ແລະ ການຈ ້າງແຮງງານ (TCJA) ໃນວນທີ 22
ເດືອນ ທນວາ ປີ 2017. TCJA ແມັ່ ນການປະຕິຮູບດ້ານອາກອນທີັ່ສາ
້ ຊຸມປີ 1980 ໂດຍການຫຸດອາກອນລາຍໄດ້ສັ່ວນບຸ ກ
ຄນທີັ່ສຸ ດນບຕງແຕັ່

ເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈິງປະຈາປີ ໂດຍສະເລັ່ ຍປະມານ 0.7%
ທຽບກບການເຕີບໂຕຂອງຖານໃນທົດສະວດຕັ່ ໜ້າ. ການຄາດຄະເນ

້
ໂດຍມີການຄາດຄະເນທີັ່ເພີັ່ມຂນຈາກ+

ຄົນ ແລະ ອາກອນກາໄລລົງ, ແລະ ປັ່ຽນຈາກການນາໃຊ້ລະບົບອາກອນ
ສາກົນໄປສູັ່ ລະບົບອານາເຂດບາງສວັ່ ນ. ໃນຂະນະທີັ່ການຫຸດຜັ່ອນອດຕາ

ຂອງພາກເອກະຊົນຕັ່ າກວັ່ າ

ໃນທ້າຍປີ 2025, ການຫຸດອາກອນລາຍໄດ້ຂອງບລິສດຈາກ 35% ມາ
ເປນ 21% ແມັ່ ນຫາຍ ແລະ ຖາວອນ.

ການຈ ້າງງານຢັ່າງເຕມສວັ່ ນ.

ການປັ່ຽນແປງທີັ່ສາຄນອືັ່ນແມັ່ ນການປັ່ຽນຈາກການນາໃຊ້ລະບົບອາກອນ
ົ
ສາກົນທີັ່ນາໃຊ້ທັ່ ວໂລກໄປສູັ່
ລະບົບອານາເຂດບາງສວັ່ ນ,ທີັ່ບລິສດຈະຖືກ

ຕືັ່ມ TCJA ບັ່ ແມັ່ ນລາຍຮບທີັ່ເປນກາງ ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເຮດ

້ ດລົງ
ອາກອນລາຍໄດ້ສັ່ວນບຸ ກຄົນແມັ່ ນໜ້ອຍ ແລະ ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຈະສິນສຸ

ີ ຮບພາຍໃນສະຫະລດອາເມລິກາ. ລະ
ເກບອາກອນສາລບລາຍໄດ້ທັ່ ໄດ້
ັ່ ສືບຕັ່ ເກບອາກອນນາ
້ ັ່ ມີເງັ່ ອນໄຂທີ
ື
ບົບອາກອນແມັ່ ນສັ່ ວນຫນັ່ ງເທົັ່ານນທີ
ບລິສດຂ້າມຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ

ີ ບໄວ້ໃນ
ທີັ່ມີລາຍໄດ້ທັ່ ເກ

ຕັ່ າງປະເທດ.
ທັ່ າແຮງຊັ່ ອງທາງການຂະຫຍາຍ

້
ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງພາກພືນອາ

ຊຽນ +3
ົ ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນຕະຫາດເກີດ
ອາດມີຜນ
້
ໃໝັ່ ລວມທງພາກພືນອາຊຽນ +3, ຜັ່ານ 3 ຊັ່ ອງທາງຫກຄື:
TCJA

a. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສະຫະລດອາເມລິກາໂດຍການຫຸດ
ຜັ່ອນອາກອນເພືັ່ອເພີັ່ມການບລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ການລົງທນຂອງປະ
ເທດສະຫະລດອາເມລິກາ;
້
b. ການເພີັ່ມຂນຂອງການຂາດດຸ
ນງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
້
ໃນອະນາຄົດ, ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍຮ
ບຂອງຄງເງ ິນແຫັ່ ງຊາດ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງຜົ
ນຕອບແທນຂອງລດໃນທົັ່ວໂລກ; ແລະ

ແລະ

c. ຖ້າທະນາຄານກາງ ສະຫະລດອາເມລິກາ ປະເມີນຄວາມກົດດນຂອງ
້
້ ອນຜົນຂອງ TCJA,
ອດຕາເງ ິນເຟີຂອງສະຫະລ
ດອາເມລິກາທີັ່ເພີັ່ມຂນຍ້

ທະນາຄານກາງ ອາດຈະເພີັ່ມອດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ ໃນຈງຫວະ
ໄວກັ່ ວາທີັ່ຄາດໄວ້ ວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນ້ 3 ອດຕາໃນປີ 2018. ຊັ່ ງຈະເຮດໃຫ້
້
ສະພາວະການເງ ິນໂລກຮດກຸ ມໄວຂນກວັ່
າທີັ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ຖ້າບັ່ ມີ
້ ການໄຫ
ການສືັ່ສານກບທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາ, ອາດກະຕຸ ນ
ອອກຂອງທນຈາກຕະຫາດໃໝັ່ .
້ ການເຕີບໂຕຂອງເສດ
ໃນ 3 ຊັ່ ອງທາງນີ,້ ຊັ່ ອງທາງທີັ່ໜັ່ ງຂອງການກະຕຸ ນ
ຖະກິດສະຫະລດອາເມລິກາອາດຈະເປນທາງບວກ, ໃນຂະນະທີັ່ອີກ 2
້
ຊັ່ ອງທາງມີທັ່າອັ່ ຽງທາງລົບຕັ່ ພາກພືນ.
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Box A

12

0.2 ຫາ +0.4% (ຮູ ບສະແດງ A1). ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາມີຄວາມຈາກດຍ້ອນເສດຖະກິດຢູັ່ ໃກ້

ການຄາດຄະເນການເພີັ່ມທະວີການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຂອງສະ
ຫະລດອາດຈະເຮດໃຫ້ອດຕາພາສີຂອງສະຫະລດອາເມລິກາເພີັ່ມຂນ້
b.

ໃຫ້ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາສະຫະລດອາ
້
້
ເມລິກາ ເພີັ່ມຂນດວ້ຍມູ
ນຄັ່ າ 1,46 ພນຕືໂດລາ
ໃນລະຫວັ່ າງສິບປີ ທາ
້
້ ການເພີັ່ມຂນຂອງການຂາດດຸ
ອິດ (2018-2027). ຫງຈາກນນ,
ນ
ງ ົບປະມານຈະຫຸດລົງ ຍ້ອນວັ່ າການຍົກເລີກເກບອາກອນລາຍໄດ້ສວັ່ ນ
້
ບຸ ກຄົນຈະໝົດການົດ (ຮູ ບສະແດງ A2). ການເພີັ່ມຂນຂອງການຂາດ

ດຸ ນງ ົບປະມານອາດຈະໄດ້ຮບການປບປຸ ງໂດຍການຕອບສະໜອງທາງ
້
ດ້ານການສະໜອງໃນທາງບວກ, ຊັ່ ງການເພີັ່ມຂນຂອງການເຕີ
ບໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະເພີັ່ມລາຍຮບຈາກການເກບອາກອນກາໄລ
້
ຫາຍຂນ.
ຄະນະກາມະການຮັ່ ວມດ້ານການເກບອາກອນຂອງສະພາ

ສະຫະລດອາເມລິກາ ຄາດຄະເນວັ່ າເມືັ່ອພິຈາ ລະນາຜົນກະທົບດ້ານ
ການສະໜອງໃນທາງບວກແລ້ວ, TCJA ຍງຈະເພີັ່ມການຂາດດຸ ນ

້ ງ 1.07 ພນຕືໂດລາ
້
ງ ົບປະມານເພີັ່ມຂນເຖິ
ໃນໄລຍະ 2018-2027
້
(ຮູ ບສະແດງ A3). ຕະຫາດມີການປບລາຄາທີັ່ຄາດວັ່ າເພີັ່ມຂນຕາມ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງການຂາດດຸ
ນງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
້ ບຕງແຕັ່
້ ຕົນ້
ຈາກລາຍຮບຂອງຄງເງ ິນແຫັ່ ງຊາດອາເມລິກາທີັ່ເພີັ່ມຂນນ
ປີ 2018 (ຮູ ບສະແດງ A4).
c.

ການຕອບສະຫນອງຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາ:

ການຮກສາຈງຫວະການປັ່ຽນແປງຂອງອດຕາດອກເບ້ຍ ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ
້
ລາຍຮບຂອງຄງເງ ິນແຫັ່ ງຊາດສະຫະລດອາເມລິກາມີການເພີັ່ມຂນ,

ື
ເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນຂອງໂລກທີັ່ບັ່ ຮດກຸ ມຫາຍປານໃດ ຍ້ອນວັ່ າ
ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ (Fed) ສະແດງຄວາມຕງ້

ໃຈທີັ່ຈະຮກສາຈງຫວະການເຕີບໂຕຂອງ 3 ອດຕາໃນປີ 2018. Fed
ສງເກດເຫນວັ່ າການຄາດຄະເນການປັ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍການເງ ິນ
ໃນໄລຍະທີັ່ຜັ່ານມາແມັ່ ນມາຈາກຜົນກະທົບຂອງສະພາບຕະຫາດການ
ເງ ິນ.

້
ໄດ້ສະແດງເຖິງຂຄວາມໃນບົ
ດລາຍງານການປບປຸ ງປະຈາເດືອນຂອງ AMRO ຂອງບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 (AREO), ກຸ ມພາ 2018

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ຮູ ບສະແດງ A1 ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈິງຂອງສະຫະລດ
້
ອາເມລິກາທີັ່ເພີັ່ມຂນຈາກ
TCJA

ຮູ ບສະແດງ A2 ຄາດຄະເນການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ພາຍໃຕ້ TCJA (2018-2027)

້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: Congressional Budget Office, Joint Committee on Taxation
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ A3 ການຄາດຄະເນການປັ່ຽນແປງການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານປະຈາປີ ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາພາຍໃຕ້ TCJA (2018-2027)

້ ນ: ຄະນະກາມະການຮັ່ວມດ້ານພາສີ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຮູ ບສະແດງ A4 ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍໄດ້
ຂອງຄງເງ ິນສະຫະລດອາເມລິກາ

້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ການປະເມີນໂດຍລວມຂອງທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ
້ າກດໃນການກະຕຸ ນ
້ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລດ
ຍ້ອນມີຂຈ
ອາເມລິກາຈາກ TCJA, ການສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງບວກໃນຂົງເຂດໂດຍ
້
ັ່ ງອອກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນການສົ

ການປັ່ຽນແປງທີັ່ສາຄນຫາຍແມັ່ ນ
ການປັ່ຽນຈາກການນາໃຊ້ລະບົບອາ
ັ່
ັ່
ົ
ກອນສາກົນທີນາໃຊ້ທວໂລກໄປສູັ່
ລະບົບອານາເຂດບາງສວັ່ ນ. ໃນຂະນະ

ຈະຖືກຈາກດ. ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທາງດ້ານລົບຈາກການຫຸດ

ທີັ່ TCJA ຍງການົດອາກອນສາລບເງ ິນສົດ ແລະ ຊບສິນທີັ່ສະສົມໄວ້ຢູັ່
ຕັ່ າງປະເທດຂອງບລິສດຂ້າມຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ7.
ດັ່ ງນນ້

ທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາຍງບັ່ ມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,
ມນແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ຄວນຕິດຕາມເນືັ່ອງຈາກວັ່ າຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະ

້ ານົດທີັ່ຄດກບ "ການເຄືັ່ອນຍ້າຍກາໄລ" ແລະ "ການລົມ
້
ຍງມີບນດາຂກ
ັ່ MNCs
້
ົ ກະທົບຕັ່ ບນດາປະເທດເຈົາພາບທີ
ລະລາຍຂອງຖານ" ຊັ່ ງມີຜນ

ລົງຂອງລາຍຮບຂອງຄງເງ ິນແຫັ່ ງຊາດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ການເຕີບໂຕ
້
ທີັ່ໄວກວັ່ າການຄາດຄະເນຈງຫວະຂອງການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍຂອງ

້
ກິດມະຫາພາກຂອງ TCJA ທີັ່ຊດເຈນຂນ.

ທັ່ າແຮງຜົນກະທົບຕັ່ ກິດຈະກາຂອງບລິສດຂ້າມຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
(MNCs) ຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດ

ົ ,້ TCJA ອາດຈະປັ່ຽນແປງ
ນອກຈາກຊັ່ ອງທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກເຫັ່ ານີ

ົ ກະທົບທາງ
ມນບັ່ ແມັ່ ນລະບົບຂອງພາຍໃນຢັ່າງດຽວ - ມນອາດຈະມີຜນ
ລົບຕັ່ ບລິສດຂ້າມຊາດ ທີັ່ມີລາຍໄດ້ຫາຍຝາກໄວ້ຢັ່ ູ ຕັ່ າງປະເທດ. TCJA

ົ ຕົນ" ສາລບຈຸດ
ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ຝາກ "ຊບສິນທີັ່ບັ່ ມີຕວ
ປະສົງທາງອາກອນ (ເຊັ່ ນ: ສິດທິບດ, ລິຂະສິດ ແລະ ເຄືັ່ອງ ຫມາຍການ
ຄ້າ), ຫ ື ບັ່ ອນທີັ່ມີທຸລະກາທາງການເງ ິນທີັ່ມີຄວາມສາຄນພາຍໃນກຸັ່ ມ8.
ົ ຕົນ" ເຫັ່ ານີ
ົ ້ ແລະ ການເຮດທຸລະກາມີຄວາມ
ຕາບໃດທີັ່ "ຊບສິນທີັ່ບັ່ ມີຕວ
ສາຄນສາລບບລິສດຂ້າມຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນຕະຫາດທີັ່

ລົງທນ ຫ ື ການຝາກລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດ. ເຖີງແມັ່ ນວັ່ າອດຕາ
້
ຜົນຕອບແທນຕັ່ ໂອກາດການລົງທນທີັ່ດີໃນບນດາປະເທດເຈົາພາບ
ເຊັ່ ນ ອາຊີ

ົ ຫາຍກວັ່ າ ອາຊີ, ສະຫະພາບ
ພດທະນາແລ້ວເຊັ່ ນ ສະຫະພາບເອີຣບ
້
ົ ອາດໄດ້ຮບຜົນກະທົບຫາຍຂນ. ບລິສດຂ້າມຊາດຂອງສະຫະລດ
ເອີຣບ
ອາເມລິກາາຍງສືບຕັ່ ສກສາຜົນກະທົບຂອງ TCJA ກັ່ ຽວກບສະຖານທີັ່

ອາເມລິກາໃນຕົວມນເອງອາດເຮດໃຫ້ການປັ່ຽນແປງການລົງທນໄປສະຫະລດ
ອາເມລິກາຈາກບນດາປະເທດ OECD ອືັ່ນໆ, ອດຕາອາກອນທີັ່ຫຸດລົງເຖິງ

ອາຊຽນ +3 ຍງບັ່ ແນັ່ ນອນ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ ອດຕາຜົນຕອບແທນຈາກ
້
ໂອກາດການລົງທນທີັ່ດີໃນບນດາປະເທດເຈົາພາບ,
ເຊັ່ ນໃນອາຊີ, ອາດຍງ

ການພິຈາລະນາດ້ານອາກອນຂອງ MNCs ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນການ

ອາດຍງຄົງມີຄັ່າຫາຍກວັ່ າການພິຈາລະນາອາກອນພາຍໃຕ້ TCJA, ໃນຂະນະ
ື ແນະນາວັ່ າການຍົກເລີກເກບອາກອນກາໄລບລິສດຂອງສະຫະລດ
ທີັ່ມນໄດ້ຖກ

ກັ່ ເຮດໃຫ້ອດຕາຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃກ້ຄຽງກບອດຕາສະເລັ່ ຍ
້ ຈືັ່ງບັ່ ໜ້າເປນໄປໄດ້ໄດ້ວັ່າການຍົກເລີກ
ຂອງ OECD ທີັ່ບັ່ ຕັ່ າຫາຍ. ດັ່ ງນນ,
ອາກອນກາໄລຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຈະສົັ່ງຜົນຕັ່ ການແຂັ່ ງຂນດ້ານອາກອນ
21%

ຂອງການດາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ,
ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າ
ຜົນກະທົບທີັ່ແທ້ຈິງຕັ່ ກິດຈະກາການລົງທນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນ

ຄົງມີຄັ່າຫາຍກວັ່ າການພິຈາລະນາອາກອນພາຍໃຕ້ TCJA.

້
ທົັ່ວໂລກຂນ.

______

7 TCJA ການົດພາສີ 15.5 % ສາລບເງ ິນສົດ ແລະ ຊບສິນທີັ່ສະສົມຈາກຕັ່າງປະເທດໃນລະຫວັ່າງເດືອນທນວາ 1986 ແລະ ເດືອນທນວາ 2017 ແລະ ພາສີ 8% ສາລບລາຍໄດ້ຈາກການ
້
້
ັ່ MNC ໃນສະຕະວດຕັ່ ໄປ.
ລົງທນຕັ່າງປະເທດໃນໄລຍະດຽວກນ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນໂດຍຄະນະກາມະການຮັ່ວມກັ່ຽວກບພາສີ, ຜົນກະທົບຕັ່ ຄງອາດຈະມີ
ມູນຄັ່າ 339 ຕືໂດລາຕ

້ ັ່ າ ໂດຍການົດໃຫ້ບລິສດສາມາດຄິດໄລັ່ລາຍໄດ້
8 TCJA ຍງແນະນາ " ການທາລາຍຖານ ແລະ ການຕັ່ ຕ້ານການລັ່ວງລະເມີດພາສີ" (BEAT). "TCJA ເຮດວຽກຄືກບທາງເລືອກພາສີຂນຕ
ທີັ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນຂອງພວກເຂົາໃນສະຫະລດອາເມລິກາຖ້າພວກເຂົາບັ່ ເອົາໃຈໃສັ່ຫກເງ ິນເພືັ່ອຈັ່ າຍຂ້າມແດນໃຫ້ກບບລິສດໃນເຄືອຕັ່າງປະເທດ. ໃນຂອບເຂດທີັ່ວັ່າອາກອນທີັ່ມີອດຕາ
10 % ສາລບຖານອາກອນທາງເລືອກທີັ່ສູງກວັ່າພາສີໃນອດຕາ 21% ສາລບຖານອາກອນປົກກະຕິ, ບລິສດຕ້ອງຈັ່ າຍຄັ່າຄວາມແຕກຕັ່າງ. BEAT ຈະຖືກປະເມີນຄັ່າໃຊ້ຈັ່າຍຂອງ MNCs
້
ປະມານ 150 ຕືໂດລາໃນໄລຍະທົ
ດສະວດຕັ່ ໄປ.
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້
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ື ສານ
ຂອງຕະຫາດໂລກ, ບວກກບແຮງຜກດນຈາກການນາກບມາໃຊ້ຄນ
ເຄິັ່ງຊກນາໄຟຟ້າ (semiconductor) ໃນທົັ່ວໂລກ. ຕົວຊີວ້ ດຂອງອົງ

ົ້
ໄດ້ຄນຄວ້
າຕືັ່ມອີກໃນພາກນີ.້
້
6 ລາຄາສິນຄ້າ, ເຊັ່ ນ: ພະລງງານ ແລະ ໂລຫະອຸ ດສາຫະກາ, ຍົກເວນກະສິ
້ ວໃນປີ ນ.ີ ້ ໃນຕະຫາດພະລງງານ, ການຫຸດການຜະລິດ
ີ ານຟືນຕົ
ກາ, ໄດ້ມກ

ື ຂອງໂລກຈະມີການເຕີບໂຕ 5%
ສົມມຸ ດວັ່ າການຄ້າສິນຄ້າທີັ່ກບມາໃຊ້ຄນ
້
ໃນປີ 2018-2019 (ການຄາດຄະເນພືນຖານຂອງ
AMRO: + 4%),

້ ນ ໂດຍອົງການຄຸ ມ
້ ນພະລງງານຂອງສະຫະ
້ ຄອງຂມູ
ແລະ ການສະໜອງນາມ
້
ລດ (EIA) ຊີໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າຄວາມບັ່ ສະເໝີພາບດ້ານການສະໜອງອາດຈະສືບຕັ່

5 ການຄ້າໂລກມີການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງແຂງແຮງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ

້
້
ັ່ ງ
ການການຄ້າໂລກ (WTO) ຊີໃຫ້ເຫ
ນການເຕີບໂຕທີັ່ເຂມແຂງໃນການສົ
ອອກ, ການຂົນສົັ່ງທາງອາກາດ ແລະການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ (ຮູ ບສະແດງ1.8).

້
ການເຕີບໂຕທາງບວກຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3 ຈາກການ
ັ່
ັ່
ື ໃນໂລກທີຍືນຍົງຄາດວັ່ າປະມານ 0.8% ທຽບ
ຄ້າສິນຄ້າທີກບມາໃຊ້ຄນ
້
ກບຖານການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພືນປະມານ
5.5% (ຮູ ບສະ

້ ງມີ
ແດງ19). ເຖີງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການຄ້າໂລກນີຍ
້
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເກີດຂນຈາກການປົ
ກປ້ອງການຄ້າ,
້
ັ່
ຮູ ບສະແດງ 1.8 ປະລິມານການຄ້າສິນຄ້າທົວໂລກສືບຕັ່ ເພີັ່ມຂນກາຍທັ່
າ
9

້ ນທົັ່ວໂລກນບຕງແຕັ່
້ ຕົນປີ
້ ນີ ້ (ຮູ ບ
ຂອງ OPEC ໄດ້ສະໜບສະໜູນລາຄານາມ
້ ນ
ສະແດງ 1.10). ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ ນາມ

້ ລາຄາຂອງໂລຫະອຸ ດສາຫະກາ (ເຊັ່ ນ: ທອງແດງ, ອາລູມນ
ິ ຽມ
ຢູັ່ ໃນໄລຍະສນ.
ັ່
ແລະ ເຫກ) ໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນທາງນະໂຍບາຍການສະໜອງທີດີຈາກ
ການຫຸດລົງຂອງລະດບຜະລິດຕະພນ.10
ຮູ ບສະແດງ1.9 ການຄ້າໂລກໄດ້ສະໜບສະໜູນການສົັ່ງອອກ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ +3

ອັ່ ຽງໃນໄລຍະກາງ

ໝາຍເຫດ: ການອັ່ ານຄັ່ າຂອງ 100 ໂຕຊີວ້ ດການເຕີບໂຕຕາມແນວໂນ້ມໃນໄລຍະກາງ; ອັ່ ານຫາຍກວັ່ າ
້
100 ແນະນາວັ່ າການເຕີບໂຕຂອງແນວໂນ້ມ, ໃນຂະນະທີັ່ເສດຖະກິດຕັ່ າກວັ່ າ 100 ຊີໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າມີການ

ໝາຍເຫດ: ສະຖານະການການຄ້າໂລກຄາດຄະເນວັ່ າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າທົັ່ວໂລກໂດຍສະເລັ່ ຍເພີັ່ມ
້ 5% ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 (ສະເລັ່ ຍເບືອງຕົ
້ ນຂອງ
້
ຂນ
AMRO: +4 %), ຊັ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງການ

້ ັ່ ອ WTOI (ເສນສີ
້ ຟາ້ ) ສູງກວັ່ າດດຊະນີການຄ້າສິນຄ້າ (ເສນ
້
ປະລິມານການຄ້າມີແນວໂນ້ມເພີັ່ມຂນເມື
ແດງ) ແລະ ຫຸດລົງເມືັ່ອ WTOI ຕັ່ າກວັ່ າດດຊະນີການຄ້າ.

້
2019. ການຄາດຄະເນເລີັ່ມຕົນຈາກ
Q1 2018.
້ ນ: Oxford Economics, ຄິດໄລັ່ ໂດຍພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ປັ່ຽນແປງ. ທິດທາງຂອງການປັ່ຽນແປງສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງ ການປັ່ຽນແປງເມືັ່ອທຽບກບເດືອນທີັ່ຜັ່ານ
້ ນການຄ້າທີັ່ແທ້ຈງິ . ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ມາ. ຕາຕະລາງທຽບໃສັ່ ມູນຄັ່ າປະຫວດຂອງ WTOI ກບຂມູ

້ ນ: ອົງການການຄ້າໂລກ, CPB
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຮູ ບສະແດງ 1.10 ລາຄາພະລງງານ ແລະ ໂລຫະອຸ ດສາຫະກາໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນປີ
ນີ້

້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງໃນການຄ້າໂລກທີັ່ເຫນໄດ້ໃນ H1 2017. ການຄາດຄະເນເລີັ່ມຕົນຈາກ
Q4 2017.
້
້ ນຖານຄາດວັ່
ສະຖານະການຂນພື
າການຂະຫຍາຍຕົວທົັ່ວໂລກໂດຍທົັ່ວໄປແມັ່ ນ 3.5 %ໃນປີ 2018 ແລະ

້ ນ ແລະ ການບລິໂພກໃນ
ຮູ ບສະແດງ 1.11 ຄວາມບັ່ ສົມດຸ ນຂອງຄວາມຕ້ອງການນາມ
ທົັ່ວໂລກຄາດວັ່າຈະຍງຄົງຢູັ່ ໃນປີ 2018

້ ນ: EIA
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ມມຸ ດວັ່ າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍພືນຖານ
້
9 ແບບຈາລອງນີສົ
3 %ໃນສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ 2.5% ໃນເຂດທີັ່ໃຊ້ເງ ິນເອີໂຣ ໃນປີ 2018-19.
ັ່
10 ອີງຕາມ Bloomberg, ນກລົງທນໄດ້ຊອາໂລມິ
ື້
ນຽມໃນທັ່ າມກາງສນຍານຕັ່ າງໆທີັ່ວັ່ າມາດຕະການຂອງຈີນໃນການຫຸ ດການຜະລິດລົງ ແລະ ການຄວບຄຸ ມສິັ່ງແວດລ້ອມ ຈະເຮດໃຫ້ການສະໜອງຫຸ ດລົງ, ໃນຂະນະທີັ່ໂລຫະອຸ ດສາຫະກາອືັ່ນໆເຊັ່ ນສງກະສີໄດ້ຮບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຸ ດລົງຂອງຜົນຜະລິດບັ່ ແຮັ່ .

15

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້
ັ່ ຫນ ້າ
7. ສະພາບການເງ ິນຂອງໂລກຍງຄົງປບໂຕດີຕັ່ ໄປເຖິງແມັ່ ນວັ່າຈະຮດກຸ ມຂນໃນຕ
ັ່
້
ເພືອສະໜບສະໜູນຕະຫາດໂລກແລະການໄຫຂອງເງ ິນທນເຂົາໃນຕະຫ
າດໃໝັ່ (EM)

້
ໃນປະຈຸບນ (ຮູ ບສະແດງ1.12 ແລະ 1.13). ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ການຂາຍໄລຍະສນ
11
້
ໃນຕະຫາດໂລກທີັ່ເກີດຂນຈາກຄວາມກ
ງວົນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ. ສະແດງໃຫ ້
ເຫນວັ່າ ຄວາມອັ່ອນໄຫວຂອງຕະຫາດ ທີັ່ຄາດວັ່າຈະປັ່ຽນແປງໄວກວັ່າອດຕາດອກເບ້ຍ
້
ຂອງທະນາຄານກາງສະຫາລດສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ສູ ງຂນ.
ຫງຈາກຊັ່ວງເວລາທີັ່ຕະ
້ ອກນະໂຍບາຍຄວນຈະກະກຽມສາລບການປັ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ
ຫາດສະຫງ ົບ, ຜູ ອ
ໃນຂະນະທີັ່ສະພາບການເງ ິນໃນໂລກຮດກຸ ມໃນໄລຍະຕັ່ ຫນ ້າ.

້
8. ຜົນກະທົບຂອງການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍໂລກທີັ່ໄວກວັ່າທີັ່ຄາດໄວ້
້ າຍ, ຄວນໄດ້ຮບການຕິດຕາມ. ຮູ ບສະ
ໃນ EM, ຊັ່ ງສງເກດເຫນການໄຫເຂົາຫ
້ , ນກລົງທນໂລກໄດ້ຮບ
ແດງທີ 1.14 (b) ສະແດງໃຫ ້ເຫນວັ່າ ບັ່ ຄືກບຕະຫາດຮຸ ນ
້ ກຊບໃນ EM, ດ້ວຍຫກຊບເຫັ່ ານີ
້ ັ່ ກວມເອົາ 12 %
ົ ທີ
ຄວາມສັ່ຽງສູ ງໃນໜີຫລ
ຂອງການກອງທນພນທະບດໂລກ ໃນເດືອນ ມງກອນ ປີ 2018 ຊັ່ ງເປນລະດບ
ສູ ງຫງ GFC. ອາດຈະມີການປັ່ຽນແປງທີັ່ບັ່ ເປນລະບຽບກັ່ຽວກບການຈດສນເງ ິນ
້ ັ່ າງໄວວາເນືັ່ອງ
ກູ ້ ແລະ ການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນ ຖ້າອດຕາດອກເບ້ຍເພີັ່ມຂນຢ
້
ັ່
ັ່
ັ່
ຈາກການຖືຫນີຫກຊບ ໄລຍະຍາວຈະກາຍເປນເລືອງທີບຫນ ້າສົນໃຈ.

້
ຮູ ບສະແດງ 1.12 ການເພີັ່ມຂນການຂະຫຍາຍຕົ
ວຂອງໂລກໄດ້ສະໜບສະໜູນການ
ລະດົມຊບສິນໃນ EM, ສະໜບສະໜູນເງ ິນສະກຸ ນຂອງ EM

້ ນ: Bloomberg, ການຄາດຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
້
້ເຫນ
ໝາຍເຫດ: ສາລບຄວາມສັ່ຽງທົັ່ວໂລກ, ການອັ່ານຄັ່າບວກທີັ່ສູງຂນສະແດງໃຫ
ັ່
ັ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນກລົງທນຫາຍຕຊບສິນທີມີຄວາມສັ່ຽງ. ມນຖືກຄາດຄະເນໂດຍ
ຜົນລົບຂອງອົງປະກອບຫກທາອິດຂອງດດຊະນີ VIX ທົັ່ວໂລກ, ດດຊະນີ MOVE,
ດດຊະນີການປັ່ຽນແປງ FX ທົັ່ວໂລກ, ການຂະຫຍາຍພນທະບດ BBB ຂອງອາເມລິກາ,
້
ແລະ ການຂະຫຍາຍ EMBIG. ສາລບ FX ໃນ EM, ການເພີັ່ມຂນໝາຍເຖິ
ງການແຂງ
ຄັ່າຂອງ FX.

້ ກຊບໃນ EM
ຮູ ບສະແດງ 1.14 ນກລົງທນໂລກໄດ້ຮບຄວາມສັ່ ຽງສູ ງໃນໜີຫ

_______
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AMRO (2018) ການປບປຸ ງປະຈາເດືອນຂອງສະພາບເສດຖະກິດອາຊຽນ 3 (AREO) (ກຸ ມພາ).
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້ ຕະຫາດເກີດໃໝັ່
ຮູ ບສະແດງ1.13 ເງ ິນລົງທນໃນຕະຫາດຫກຊບໄດ້ສບື ຕັ່ ເຂົາສູັ່

ໝາຍເຫດ: ວນທີໝາຍເຖີງກະແສເງ ິນທນສຸ ດທິຂອງຕັ່າງປະເທດ

້ ນ: IIF
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018
/

ັ່ ອມໂຍງການຄ້າພນທະບດລະຫວັ່ າງຮົງກົງກບຈີນ.
້
ການສ້າງຕງການເຊື
້
ກັ່ ອນຫນ້ານີຄວາມກ
ງວົນກັ່ ຽວກບການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຈາກປະເທດຈີນ

ົ ດີຕັ່ ຈີນ ແລະ ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ທີັ່
ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແມັ່ ນມີຜນ
້ າ. ການເຕີບໂຕຂອງຈີນ
ເປນເສດຖະກິດທີັ່ສາຄນໃນລະບົບຂອງພາກພືນເຮົ

ແລະ

ລິການ.

ຜັ່ານນະໂຍບາຍການເງ ິນມະຫາພາກ.

້
ແມັ່ ນຖືກຂບເຄືັ່ອນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວທີັ່ເຂມແຂງ
ໃນການບລິ ໂພກ
້
ຂອງພາກເອກະຊົນ, ການລົງທນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ຂະ ແໜງບ

້ ງ
ເລີັ່ມຫຸດລົງໄປຄຽງຄູັ່ ກບທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດທີັ່ດີ, ມີອດຕາແລກປັ່ຽນທີັ່ໝນຄົ
້ ຄອງຕ້ານການໄຫຂອງເງ ິນທນຂ້າມຊາຍແດນ
ຫາຍ, ເຊັ່ ນດຽວກນກບການຄຸ ມ
ເມືັ່ອທຽບກບສະກຸນເງ ິນໃນພາກພືນ້

ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຈີນແມັ່ ນການຂະຫຍາຍຕົວ
ຢັ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບລິໂພກ, ການລົງທນ ແລະ ການສົັ່ງອອກ. ອດ

ເງ ິນຢວນ (RMB) ແມັ່ ນແຂງຄັ່ າທຽບກບເງ ິນໂດລາ USD (ຮູ ບສະແດງ

(ຮູ ບສະແດງ1.15),

ຊັ່ ວຍຫດ
ຸ ຜັ່ອນການປັ່ຽນແປງອດຕາແລກປັ່ຽນຫາຍເກີນໄປ. ບົດບາດການຂະ

້
ເອກະຊົນໄດ້ຫຸດລົງໃນປີ 2016, ໄດ້ເພີັ່ມຂນປານກາງໃນປີ
2017 ຈາກ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາ
ແລະ ກາໄລຂອງບລິສດ (ຮູ ບສະແດງ 1.16)
ເມືັ່ອພິຈາລະນາຈາກມູມມອງໃນທາງບວກ, AMRO ໄດ້ປບປຸ ງການຄາດ

RMB ຈະຊັ່ ວຍຮກສາຄວາມຄາດຫວງຂອງຕະຫາດ.

9.

ຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈິງເພີັ່ມຂນ້ 6,9% ໃນປີ 2017

ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ
້
ບລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງ,
້
ັ່ ງອອກ. ການເຕີບໂຕຂອງການລົງທນຂອງພາກ
ການເພີັ່ມຂນຂອງການສົ

ຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈິງສາລບປະເທດຈີນໃນປີ 2018
ເປນ 6,6 % ແລະ 6,4% ໃນປີ 2019.

້ ັ່ ວໄປຂອງຈີນແມັ່ ນຍງຄົງຊະລໂຕເມືັ່ອທຽບກບອດຕາ
10. ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້
້ ັ່ າງໄວວາໃນຕົນປີ
້
ເງ ິນເຟີ PPI ຊະລໂຕຫງຈາກການເພີັ່ມຂນຢ
2017.
້ ດ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ຫ
ຸ ລົງໃນປີ 2017 ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ສົັ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອາຫານຫຸດ
້ ນຕ
້
້ ໄດ້ເພີັ່ມຂນຕາມການເຕີ
ລົງ. ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ອດຕາເງ ິນເຟີ ຕົ
ບໂຕ
ັ່
ັ່
້
ຂອງເສດຖະກິດທີເຂມແຂງ.
ພາຍຫງທີການເຕີບໂຕຕິດລົບຍາວນານ,

້ ເດືອນກນຍາ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ PPI ໄດ້ກບມາມີສະເຖຍລະພາບນບຕງແຕັ່
້ ວທີັ່ແຂງແຮງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຂະນະທີັ່ພາວະ
2016 ຍ້ອນການຟືນຕົ
ການຫຸດລົງຂອງກາລງການຜະລິດ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ໃນບາງຂອບ
້
ເຂດຂອງຜົນກະທົບພືນຖານ.
11. ບນຊີເງ ິນທນ ແລະ ບນຊີທາງການເງ ິນຂອງຈີນທີັ່ໄດ້ຈົດທະບຽນມີ
້ າອິດໃນສາມ
ການເກີນດຸ ນໃນໄຕມາດ 1 ຫາທີ 3 ຂອງປີ 2017 ເປນຄງທ

1.18). ການປບໃຊ້ປດໄຈການປບຕົວແບບຕອບໂຕ້ຮອບໂຕໃນກົນໄກການກາ
ນົດລາຄາທີັ່ເທົັ່າທຽມກນຂອງ RMB/USD ໃນເດືອນພດສະພາ 2017 ໄດ້
ຫຍາຍຕົວຂອງ RMB ໃນຖານະເປນສະກຸ ນເງ ິນສາລບການຕົກລົງທາງການຄ້າ
້ ານົດນະໂຍບາຍໃນ
ແລະ ໃນຕະຫາດການເງ ິນ, ການສືັ່ສານທີັ່ຊດເຈນໂດຍຜູ ກ

12. ໃນຂະນະທີັ່ເສດຖະກິດຂອງຈີນຍງສືບຕັ່ ປະຕິບດການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ,
ຄວາມເປນໄປໄດ້ຂອງການເຕີບໂຕທີັ່ຫຸດລົງຢັ່າງໄວວາ (ການຊະລໂຕຂອງເສດ
້ ຄວາມສັ່ ຽງໃນຂະແໜງອະສງ
ຖະກິດ) ທີັ່ກາລງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າໃນໄລຍະສນ.

ຫາລິມາຊບ, ທຸລະກິດ ແລະ ຂະແໜງການເງ ິນໄດ້ຮບການຫຸດຜັ່ອນໂດຍມາດ
ຕະການດ້ານນະໂຍບາຍ. ມາດຕະການທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີັ່ຈາກດການຄາດ

ຄະເນໄດ້ຊັ່ວຍຫຸດການເຕີບໂຕຢັ່າງໄວວາຂອງລາຄາຊບສິນທີັ່ຢູັ່ອາໄສໃນຕົວ
ເມືອງເຂດ 1 ແລະ 2. ພາກທຸລະກິດທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທາງດ້ານການເງ ິນ, ການເພີັ່ມຂນ້
້ ນໄດ້ຫຸດລົງຍ້ອນກາໄລບລິສດເພີັ່ມຂນທັ່
້ າມກາງການເພີັ່ມຂນຫ
້ າຍຂອງ
ໜີສິ
້ ນເປນທນ ແລະ ການຫນຊບສິນເປນທນ
້ ະລິດຕາມນະໂຍບາຍໜີສິ
ລາຄາຜູ ຜ

້ ນ. ໃນຂະ
້
ຕາມລາຄາຕະຫາດ ຊັ່ ງໄດ້ປະກອບສວັ່ ນເຂົາໃນການຫ
ຸດຜັ່ອນໜີສິ
ແໜງການເງ ິນ,
ການລົງທນຂອງທະນາຄານໃນບລິສດໃນຂະແໜງການທີັ່ມີ
້ ນຫາຍເຊັ່ ນ ຂະແໜງທີັ່ຜະລິດເກີນຄວາມຕ້ອງການ (ແມັ່ ນຖືກປະເມີນ
ຫນີສິ
້ ຄວາມສາຄນສາລບ
ໃນລະດບກາງ, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການເປີ ດເຜີຍນີມີ
້
ຮູ ບສະແດງ1.16 ການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017

້ ຂອງ
ປີ (ຮູ ບສະແດງ 1.17). ຊັ່ ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງການລົງທນໃນຮຸ ນ
້
້
ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ເພີັ່ມຂນໃນຕະຫ
າດທນຂອງຈີນ, ຊັ່ ງລວມທງຕະຫາດຮຸ ນ
ຊັ່ ຽງໄຮ້ໃນດດຊະນີ MSCI ໃນວນທີ 20 ມິຖຸນາ 2017
ຮູ ບສະແດງ1.15 ຈີນສາມາດຮກສາຈງຫວະການເຕີບໂຕໃນປີ 2017

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕຂ
ິ ອງຈີນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕຂ
ິ ອງຈີນ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ1.17 ບນຊີເງ ິນທນ ແລະ ບນຊີການເງ ິນຂອງຈີນ (ກະແສການໄຫ
້
້ 2017
ເຂົາຂອງການລົ
ງທນໂດຍກົງ) ແມັ່ ນເກີນດຸ ນໃນຊັ່ ວງຕົນປີ

ຮູ ບສະແດງ1.18 ສອດຄັ່ ອງກບເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດອືັ່ນໆ, ເງ ິນຢວນໄດ້ແຂງ
້
ຄັ່ າຂນທຽບກ
ບເງ ິນໂດລາ

້ ນ: ການບລິຫານການແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດຂອງລດຖະບານຈີນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ຄອງ
ທະນາຄານຂະໜາດນ້ອຍ.12 ລະບຽບການທີັ່ເຄັ່ ງຄດໂດຍໜັ່ ວຍງານທີັ່ຄຸ ມ
້
້
ການເງ ິນຂອງຈີນ ລວມທງການຈດຕງປະຕິບດການປະເມີນນະໂຍບາຍປ້ອງ
້
ກນຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນ (MPA) ທີັ່ເລີັ່ມຕົນໃນປີ
2016 ໄດ້ການົດ
ັ່
ັ່
້
ັ່
ຂຈາກດຕກິດຈະກາທີມີຄວາມສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານແລະເພີມຄວາມລະມດ

້
້
ໝາຍເຫດ: ສາລບ USD / RMB, ການເພີັ່ມຂນຫມາຍເຖິ
ງ RMB ການແຂງຄັ່າ. ເສນສີ
ັ່
ົ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2016, ການ
ເທົາແມັ່ ນການທີອງກິດລົງມະຕິອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣບ
ອະນຸມດໂຊມຕັ່ ລະຫວັ່າງ Shenzhen-Hong Kong ໃນເດືອນສິງຫາ 2016 ແລະ ການ
້
ເລືອກຕງປະທານາທິ
ບດີສະຫະລດອາເມລິກາໃນເດືອນພະຈິກ 2016.
້ ນ: ທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ຈີນ
ແຫັ່ ງຂມູ

ລະວງໃນການໃຫ້ກູ້ຢື ມໂດຍສະເພາະໃນທະນາຄານຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ.

13. ໃນຂະນະທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງພາຍໃນປະເທດຈີນໄດ້ຮບການຫຸດລົງ, ຄວາມ
້
ສັ່ ຽງພາຍນອກຂອງການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າທີັ່ມີເປົ າໝາຍແມັ່
ນຈີນ, ຊັ່ ງມີການ
້
ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຫວງຫາຍໃນພາກພືນ້ ແມັ່ ນເພີັ່ມຂນໂດຍການໃຊ້
ນະໂຍບາຍ
ັ່
ການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ. ຈີນ, ຍີປຸັ່ ນ ແລະ ເກົາຫ,ີ ແມັ່ ນຫນັ່ ງໃນ
ບນດາຄູັ່ ຄ້າໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນແງັ່ ຂອງການຂາດດຸ ນການ
້
ຄ້າສອງຝັ່າຍຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ອາດຈະຍງສືບຕັ່ ເປນເປົ າໝາຍ

ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນການດາເນີນການຄ້າ. ໃນເດືອນມີນາ, ປະທານາ
ທິບດີ ທາ ໄດ້ເດີນຫນ້າດ້ວຍການນາໃຊ້ອດຕາພາສີ 25% ໃນພາສີນາເຂົາ້

້
ິ ຽມຈາກທົັ່ວໂລກ, ລວມທງຈີນ.
ເຫກ ແລະ 10% ໃນການນາເຂົາອາລູ
ມນ
້
ກັ່ ອນໜ້ານນໃນເດື
ອນມງກອນປີ 2018, ສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ການົດ

(ຮູ ບສະແດງ 1.19). ການບລິໂພກ ແລະ ການບລິການຂອງຈີນຈາກພາກ
້
້
ພືນໄດ້
ເພີັ່ມຂນ.
ກິດຈະກາທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງປະຊາຊົນຈີນໃນ

້
້ ັ່ າງຫວງຫາຍ (ຮູ ບສະແດງ 1.20), ຊັ່ ງໄດ້ສະໜບ
ພາກພືນໄດ້
ເພີັ່ມຂນຢ

ສະໜູນການພດທະນາຂະແໜງການບລິການ ແລະ ເປນແຫັ່ ງສາຄນຂອງ
ລາຍໄດ້ ທີັ່ເປນເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນສາລບເສດຖະກິດ
ອາຊຽນ ທີັ່ກາລງພດທະນາ. ນອກຈາກນີ ້ ຈີນ ຍງມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ເປນນກລົງທນ

້ ນຄ້ານາໃຊ້ຈາກອາຊຽນຂອງຈີນເພີັ່ມຂນ້
ຮູ ບສະແດງ 1.19 ການນາເຂົາສິ
ຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ

້
ອດຕາພາສີກັ່ຽວກບການນາເຂົາແຜງພະລ
ງງານແສງອາທິດ ແລະ ເຄືັ່ອງຊກຜ້າ,
ັ່ ສາຄນໃນພາກພືນ).
້
້ ັ່ ງອອກທີ
ົ
ຊັ່ ງສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ທຸລະກິດໃນຈີນ (ລວມທງຜູ ສ

ການປະຕິບດນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ການປະຕິບດ
້
ການແກ້ແຄ້ນທີັ່ອາດເກີດຂນຈາກພາກພື
ນ້ ອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ ງຕງ
ື ຂອງປີ .
ທາງການຄ້າຫາຍຂນ້ ທີັ່ຍງຄົງມີຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະເວລາທີັ່ເຫອ
14.

ການຕ້ານຄວາມສັ່ ຽງນອກຂອງການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃນໄລ
້ ບຈີນທີັ່ເປນແຫັ່ ງຄວາມຕ້ອງ
້
ຍະສນນີ,້
ໄດ້ເພີັ່ມການຄ້າລະຫວັ່ າງພາກພືນກ
້ ການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະ
ການສຸ ດທ້າຍຈະສືບຕັ່ ສົັ່ງຜົນດີຕັ່ ກບພາກພືນ.
ກິດຂອງຈີນຕັ່ ການເຕີບໂຕຂອງການບລິໂພກຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການຫາຍຂນ້
້ ການນາເຂົາສິ
້ ນຄ້າບລິໂພກ ແລະ ການບລິການຈາກພາກພືນ.
້ ນ
ເພືັ່ອນາເຂົາສິ
້ ັ່ າງໄວວາ
ຄ້າບລິໂພກຈາກອາຊຽນຂອງຈີນເພີັ່ມຂນຢ
12

້ ນ: UN Comtrade
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ໃຫຍັ່ ຂອງຫນີສິ້ ນລວມຂອງບລິສດເຊັ່ ນ ການຜະລິດ (20%), ອະສງຫາລິມະສບ (15%), ບລິການສາທາລະນະ (14%), ການກັ່ ສ້າງ (12%) ແລະ ການຂົນສົັ່ງ
ບນດາຂະແຫນງການທີັ່ຖືຮຸນ
້ ນຂອງບລິສດສູງໄດ້ຫຸດລົງຍ ້ອນສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ມາດຕະການນະໂຍບາຍທີັ່ດີຂນ,
້
້ ງດ້ານການເງ ິນທີັ່ມີຄວາມສັ່ຽງຈາກຫນີສິ
(12%). ເຖິງແມັ່ ນວັ່າຄວາມຫມນຄົ
ເນືັ່ອງຈາກການ

້ ນ, ກາໄລ ແລະ ການຈັ່ າຍຫນີສິ
້ ນໄດ້ຫຸດລົງໃນບາງຂະແຫນງການເຊັ່ ນ: ການຂຸ ດຄົນບ
້ ັ່ ແຮັ່, ອະສງຫາລິມະສບ, ເຫກ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພນຍງສືບຕັ່ ຊກຊ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງຫນີສິ
້ ດທີັ່ອັ່ອນແອກວັ່າບນດາຜູທ
້
້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ແມັ່ ນບລິສດ. ການເພີັ່ມຂນຂອງເງ
ິນກູ ້ຢືມກວັ່າການຄາດຄະເນໃນ
ແລະ ການກັ່ ສ້າງ. ພາຍໃນຂະແຫນງອຸ ດສາຫະກາ, SOEs ເບິັ່ງຄືວັ່າຈະສະແດງຕົວຊີວ
້ ດໃຫ້ເກີດຄວາມສບສົນ.
້
ື
ົ ເຮ
ທັ່າມກາງເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນທີັ່ເຂມງວດສາມາດສ້
າງຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກຂອງບລິສດ, ຊັ່ ງອາດຈະເຮດໃຫ້ຄວາມອັ່ອນແອຂອງບລິສດເຫັ່ ານີ
້
ັ່
ຂອງ AMRO, "ຫນີສິນຂອງບລິສດທີສູງໃນປະເທດຈີນ: ການປະເມີນຄວາມສັ່ຽງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ", ພະຈິກ 2017.
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ຕາມການສືກສາ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ັ່ າງໄວວາໃນປະເທດຕັ່ າງໆໃນພາກພືນ້
ຮູ ບສະແດງ 1.20 ນກທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກຈີນ (ບັ່ ລວມເອົາຮົງກົງ) ກວມເອົາອດຕາການເພີັ່ມຂນຢ
້
ສດສັ່ວນນກທັ່ອງທັ່ຽວຂອງຈີນໃນຈານວນນກທັ່ອງທັ່ຽວທງໝົດທີັ່ເຂົາໄປໃນ
້
ພາກພືນ (%)
2009
2012
2016

ຈານວນນກທັ່ອງທັ່ຽວຈີນໃນ
ປີ 2016 (ລ້ານຄົນ)
ບູ ໄນ*

0.04

0.4

0.5

0.5

ກາປູ ເຈຍ

0.8

6.3

9.3

16.6

ອິນໂດເນເຊຍ*
ຍີັ່ປຸັ່ ນ

1.2

6.2

8.5

12.0

5.0

14.8

17.1

26.5

ເກົາຫ ີ

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

ິ ປີ ນ
ຟີ ລບ

0.7

5.1

5.9

11.3

ສິງກະໂປ

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

ລວມທງໝົດ

32.0

7.8

12.0

20.6

້ ນສາລບປະເທດມຽນມາໃນປີ 2016; ຂມູ
້ ນສາລບບູໄນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍໃນປີ 2015; ຂມູ
້ ນສາລບ ສປປລາວ ໃນປີ 2014. ຂມູ
້ ນສາລບປະເທດມາເລເຊຍລວມມີນກທັ່ອງ
ໝາຍເຫດ: * ຂມູ
ທັ່ຽວມາຈາກຮົງກົງ.
້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ລດ, ການຄິດໄລັ່ຂອງເຈົາໜ້
້ າທີັ່ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ທີັ່ນາໃຊ້ເງ ິນຝາກປະຢດມາການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ.
ການລົງທນໂດຍກົງຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ (ODI) ທີັ່ຕິດພນກບການລິ
້
ເລີັ່ມນະໂຍບາຍໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ທີັ່ຈະຊັ່ ວຍຫຸດຜັ່ອນ
້
ຄວາມຫຸດໂຕນຂອງການລົງທນໃສັ່ ພືນຖານໂຄງລັ່
າງໃນບາງປະເທດອາ
ພາຍນອກໃຫຍັ່ ,

້
ຊຽນ (ເບິັ່ງ Box K ກັ່ ຽວກບການລິເລີມນະໂຍບາຍ
ໜັ່ ງແລວທາງໜັ່ ງ
້
ເສນທາງ
).
ປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນຍງສືບຕັ່ ເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງສູງກວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງຂອງການຂະ
ຫຍາຍຕົວຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກທີັ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີນະໂຍບາຍ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກສະໜບສະໜູນທີັ່ດີ.

້ ບ
້ ລິໂພກໃນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນຍງຫຸດລົງ ເຖີງແມັ່ ນວັ່ າສະ
16 ອດຕາເງ ິນເຟີ ຜູ
້ CPI (ລາ
ພາບຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທົັ່ວໂລກຈະສູງຂນ.

ຄາອາຫານສົດໃໝັ່ ຫຸດລົງ
ແຕັ່ ລວມທງລາຄາສິນຄ້າທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງກບພະ
້ ບຕງແຕັ່
້ ທ້າຍປີ 2016 ເນືັ່ອງມາ
ລງງານ) ອດຕາເງ ິນເຟີ ຄັ່້ ອຍໆເພີັ່ມຂນນ
້
ຈາກລາຄາສິນຄ້າທົັ່ວໂລກເພີັ່ມຂນແຕັ່
CPI (ອາຫານສົດ ແລະ ພະລງ
້
ງານໜ້ອຍ) ຍງຕັ່ າ (ຮູ ບສະແດງ 1.22). ອດຕາເງ ິນເຟີຄາດວັ່
າຈະເພີັ່ມຂນ້

້
ປະມານ 0.7-0.8% ໃນໄລຍະສນດ້ວຍອ
ດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ
້
ທີັ່ມີທັ່າແຮງສູ ງກວັ່ າ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກລາຄາສິນຄ້າທົັ່ວໂລກທີັ່ສູ ງຂນ.
້
້
ໃນໄລຍະກາງ, ອດຕາເງ ິນເຟີຄາດວັ່
າຈະຢູັ່ ພາຍໃຕ້ເປົ າຫມາຍ
2%, ຊັ່ ງ
ຫຸດລົງດ້ວຍລາຄາຕາມໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ ນ: ຄັ່ າເຊົັ່າເຮືອນ ແລະ ຄັ່ າບລິຫານ

15. ໃນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຍງສືບຕັ່ ແຂງແຮງ,
ດີກວັ່ າອດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທີັ່ມີທັ່າແຮງສະໜບສະໜູນໂດຍຄວາມ

ພາກລດ).

1.21)13. ການສາຫວດຫ ້າສຸ ດຂອງ ທັ່ ານ ທນກນ (Tankan) ໃນໄຕ
້
້ ະລິດຍີັ່ປຸັ່ ນມີຄວາມໝນໃຈ
ມາດທີ 3 ປີ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າຜູ ຜ

ື ຕັ່ ການຄົນ້
ຕາອດຕາດອກເບ້ຍ ຕິດລົບ ຫາ 0, ສະຖາບນການເງ ິນໄດ້ສບ

ຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກຢັ່າງແຂງແຮງ (ຮູ ບ

ກບສະພາບທຸລະກິດຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນປະຈຸບນກວັ່ າພວກເຂົາມີໃນໜັ່ ງສະຕະວດ
ທີັ່ຜັ່ານມາ. ການບລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນພາກເອກະຊົນ ຍງໄດ້ເພີັ່ມຂນ້
້ ັ່ ອລະກ້າວ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍ
ຍ້ອນລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນ ທີັ່ເພີັ່ມຂນເທື

ຕົວຂອງຕະຫາດແຮງງານ. ການຄາດຄະເນທາງບວກຍງສະທ້ອນໃຫ້ເຫນ
ເຖິງຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກທີັ່ສະໜບສະໜູນ,
້ ເສດຖະກິດ
ລວມທງການປະຕິບດໂຄງການກະຕຸ ນ

ສົກປີ

201614.

AMRO ຄາດວັ່ າການເຕີບໂຕຈະຊ້າລົງເຖິງ 1,3 % ໃນສົກປີ 2018
ຍ້ອນການປະກອບສັ່ ວນຂອງການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງພາກລດຕັ່ ການຫຸດລົງຂອງ

ສະພາບການເງ ິນໃນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນຍງຄົງມີຄວາມສອດຄັ່ ອງກບສະ
້ ານວຍ ແລະ ອດ
ພາບເງ ິນທນທີັ່ພຽງພ. ເນືັ່ອງຈາກສະພາບຄັ່ ອງທີັ່ເອືອອ
17

ຫາຜົນຜະລິດຂອງຕົນໂດຍການຂະຫຍາຍການກູ້ຢື ມໃຫ້ກບຂະແໜງອະ
ສງຫາລິມະຊບ ແລະ ຄົວເຮືອນທີັ່ມີການຈານາ. ສາລບທຸລະກິດ, ຄວາມ
້ ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ ມີສະພາບ
ຕ້ອງການດ້ານການເງ ິນຂອງບລິສດໄດ້ເພີັ່ມຂນ.
ເງ ິນທນທີັ່ພຽງພ ແຕັ່ ທະນາຄານຍງສືບຕັ່ ປະເຊີນກບຄວາມທ້າທາຍດ້ານ

ກາໄລທີັ່ມີອດຕາດອກເບ້ຍຕັ່ າໃນການໃຫ້ກູ້ຢື ມພາຍໃນປະເທດ, ຊັ່ ວຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢື ມ ແລະ ລົງທນຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ອຜົນໄດ້ຮບ ແລະ ອດຕາ
ດອກເບ້ຍທີັ່ສູ ງກວັ່ າ.

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ. ສາລບສົກປີ 2019, ການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ທີັ່ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່ 0.7%.
13
14

ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນແມັ່ ນ 0.7 ຫາ 0.9 %.
ສົກງ ົບປະມານຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນແມັ່ ນແຕັ່ເດືອນ ເມສາ ຫາ ມີນາ.
19

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້
ຮູ ບສະແດງ 1.21 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນສືບຕັ່ ມີຄວາມເຂມແຂງ

ຮູ ບສະແດງ1.22 CPI ຍງຄົງຊະລໂຕໃນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນ

ແລະ ສູ ງກວັ່ າທັ່ າແຮງ

້ ນ: ຫ້ອງການສານກງານນາຍົກລດຖະມົນຕີຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
18. ທະນາຄານຍີັ່ປຸັ່ ນຍງສືບຕັ່ ເປນຜູ ໃ້ ຫ້ກູ້ຢື ມທີັ່ສາຄນໃນຂົງພາກພືນ.
ການ

ຫຸດຜັ່ອນການສະໜອງເງ ິນໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນ
ການປະກນຄວາມສັ່ ຽງ ໄດ້ກວມເອົາຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການລົງທນທີັ່ເປນເງ ິນໂດ
້
ລາຂອງທະນາຄານຍີັ່ປຸັ່ ນ ຊັ່ ງສະໜບສະໜູນເງ ິນກູ້ຢື ມເງ ິນໂດລາໃນພາກພືນ.

ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການລົງທນທີັ່ເປນເງ ິນໂດລາ ທີັ່ວດແທກຜັ່ານສະກຸ ນເງ ິນແລກ
້
ປັ່ຽນເງ ິນຕາພືນຖານ
ໄດ້ຫຸດລົງຈາກຈຸດສູ ງສຸ ດໃນທ້າຍປີ 2016 (ຮູ ບສະແດງ

້ ນ: ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ການສືັ່ສານ, ສູນຄົນຄວ້
້
ແຫັ່ ງຂມູ
າເສດຖະກິດຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ

້
ຄວາມເຄັ່ ງຄດທີັ່ອາດຈະເກີດຂນໃນກົ
ດລະບຽບນະໂຍບາຍທນ
ັ່
ັ່
ົ . ຊງມນຈະເພີມຄວາມກົດດນໃຫ້ສະຖາບນການ
ຂອງທະນາຄານເອີຣບ
ແລະ

ເງ ິນຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນໃນການສະໜອງເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີັ່
້
້
ເພີັ່ມຂນຂອງຫ
ກຊບຕັ່ າງປະເທດ. ການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າໃຊ້ຈັ່າຍຂອງທະ
້ ນຂອງທະນາຄານຍີັ່ປຸັ່ ນໃນການປັ່ອຍກູ້ຢູັ່ ໃນ
ນາຄານອາດຈະເຮດໃຫ້ຕົນທ

1.23),

ຂົງເຂດ,

້ ກຄງ້ ເນືັ່ອງຈາກ
ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການລົງທນທີັ່ເປນເງ ິນໂດລາອາດຈະເພີັ່ມຂນອີ
ຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນໃນການປະຕິຮູບລະບຽບການດ້ານການເງ ິນຂອງອາເມລິກາ

ຮູ ບສະແດງ 1.24 ທະນາຄານຍີັ່ປຸັ່ ນແມັ່ ນຜູ ໃ້ ຫ້ກູ້ຍືມທີັ່ສາຄນຕັ່ ສະມາຊິກ

ສັ່ ວນຫນັ່ ງແມັ່ ນມາຈາກການຫຸດລົງຊົັ່ວຄາວຂອງການລົງທນໃນພນ
ທະບດຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງນກລົງທນຍີັ່ປຸັ່ ນໃນປີ 2017. ເຖີງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,

ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າທຸລະກິດຍງຄົງມີທາງເລືອກໃນການຊອກຫາລາຍ
ຮບຈາກຕັ່ າງປະເທດທີັ່ສູງ. (ຮູ ບສະແດງ 1.24).

ຮູ ບສະແດງ 1.23 ສະພາບຄັ່ ອງຂອງການລະດົມເງ ິນທນໂດລາໄດ້ຜັ່ອນຄາຍ
້
ເມືັ່ອທຽບກບໄລຍະເວລາການເລືອກຕງປະທານາທິ
ບດີສະຫະລດອາເມລິກາ

ອາຊຽນ 9 ປະເທດ

້
ັ່ ຽນເງ ິນຕາຂ້າມສະກຸ ນເງ ິນແມັ່ ນການຄິດໄລັ່ທີັ່ສະແດງໃຫ້ເຫນ
ໝາຍເຫດ: ພືນຖານການແລກປ
ຫາຍປານໃດຄັ່າທານຽມ (-) / ສັ່ວນຫຸດ (+) ທີັ່ຈາເປນຕ້ອງຈັ່ າຍ / ໄດ້ຮບການໂອນເງ ິນກູ ້ຢືມໃນ

້ ເທົາແມັ່ ນເປນໄລຍະເວລາວິກດ
້ ນຂອງ GFC ແລະ EU.
ິ ການໜີສິ
ໝາຍເຫດ: ເຂດພືນສີ
້ ນ: ທະນາຄານສາລະສາສາງສາກົນ (BIS)
ແຫັ່ ງຂມູ

ສະກຸ ນເງ ິນທ້ອງຖິັ່ນເປນໂດລາ. ອດຕາການແລກປັ່ຽນນສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງຄັ່າໃຊ້ຈັ່າຍທາງການ
້ ເຂດພືນທາສີ
້
້
ີ
ເງ ິນສູງຂນ.
ທັ່ ສະແດງການລົ
ມລະລາຍຂອງ
Lehman ໃນເດືອນຕຸ ລາ 2008, ວິ
້
ກິດການຂອງ EU ໃນເດືອນທນວາ 2011 ແລະການເລືອກຕງປະທານາທິ
ບດີສະຫະລດອາເມລິ
ກາໃນເດືອນພະຈິກ 2016.
້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ
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ການແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດແມັ່ ນຖືກນາໃຊ້ເປນເຄືັ່ອງມືສາລບການລະດົມທນ ຫ ື ການຮກສາຄວາມປອດໄພເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ນກລົງທນ.
ື ວາມກງວົນກັ່ຽວກບຄວາມສັ່ຽງຂອງຄູັ່ ຮັ່ວມງານເນືັ່ອງຈາກຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນກັ່ຽວກບການປະຕິຮູບດ້ານລະບຽບການສາມາດເຮດໃຫ້ການ ເພີມ
ຕົວຢັ່າງ, ການເພີັ່ມຄວາມສັ່ຽງແລະ / ຫຄ
້
້
ຂນຂອງຈຸ
ດພືນຖານ.
້ ການມີ JGBs ໃນຕະຫາດທີັ່ຈະນາໃຊ້ເປນຫລກຊບຄາປະກ
້
ນອກຈາກນນ,
ນສາລບການແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ ໄດ້ຫຸດລົງໃນບນດາທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້
ແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກຂອງ AMRO ລຸັ່ ມນີໄດ້ສະຫ
ຸບການປະເມີນ
ັ່
ຄວາມສັ່ ຽງຂອງອາຊຽນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ+3, ຊງມີຄວາມສັ່ ຽງສັ່ ວນໃຫຍັ່
ແມັ່ ນມາຈາກພາຍນອກ.
້
້ ຂອງພາກພືນອາຊຽນ
19. ຄວາມສັ່ ຽງຕົນຕ
+3 ແມັ່ ນການປະເຊີນກບ
້
້
ພາຍນອກດ້ວຍຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສນ 2 ແບບຄື: ການປບຕົວຂນຂອງ

້
ສະພາວະການເງ ິນໂລກທີັ່ໄວຂນກວັ່
າທີັ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ການເພີັ່ມຂນ້
ຂອງຄວາມເຄັ່ ງຕງດ້ານການຄ້າໂລກຈາກການປະຕິບດການປົ ກປ້ອງທາງ
ການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ (ຮູ ບສະແດງ 1.25). ຄວາມສັ່ ຽງໃນ
້
ໄລຍະສນຈະສາມາດເສີ
ມສ້າງຊັ່ ງກນ ແລະ ກນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງ
້ ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນ
ື າຍເຫດການຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເກີດຂນ.
ການພົວພນຂອງໜັ່ ງຫຫ
້
້
ັ່ ງຕງການຄ້າໂລກທີັ່ເກີດຂນໂດຍການກ
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມເຄ
ານົດ

ພາສີນາເຂົາ້ ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ທີັ່ສາມາດໂຕ້ຕອບກບການເພີັ່ມ
້
້
ຂນຂອງຄວາມສັ່
ຽງທາງພູ ມສາດການເມືອງໃນພາກພືນ,
ຊັ່ ງຈະເຮດໃຫ້
ຄວາມສັ່ ຽງເຄັ່ ງຕງສູ ງຂນ້ ແລະ ການໄຫອອກຂອງທນຈານວນຫາຍຈາກ
້
ພາກພືນ.
ຄວາມສັ່ ຽງຈະຕັ່ າກວັ່ າການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງເສດ
ຖະກິດຂອງ G3 ທີັ່ໄດ້ຮບການປະເມີນວັ່ າຈະມີໂອກາດຕັ່ າລົງ ຍ້ອນການ
້
ປບປຸ ງທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດໂລກ, ແຕັ່ ອາດເກິດຂນແບບດຽວກ
ນທີັ່ມາຈາກ

ຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ນໆ. ຄວາມສັ່ ຽງຈາກການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງຈີນທີັ່ຫຸດ
້ ວຍຄວາມ
ລົງຫາຍກວັ່ າການຄາດຄະເນໄວ້ວັ່ າຈະຫຸດລົງໃນໄລຍະສນດ້
ຄາດຫວງຂອງການເຕີບໂຕທີັ່ດີໃນປະເທດຈີນ.

ຮູ ບສະແດງ 1.25 ແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກ (ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ປະເທດອາຊຽນ

ຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະສນ້

ສະພາບການເງ ິນໂລກທີັ່ເຄັ່ ງຕືງຢັ່າງໄວກວັ່ າທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້
(ຄວາມເປນໄປໄດ້ປານກາງ / ຜົນກະທົບສູງ) ໂດຍການເພີັ່ມຂນ້
a.

ຂອງອດຕາດອກເບ້ຍຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນການຮບມືກບ
້
ິ ຍ
ິ າຕັ່ ຕະຫາດ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ພາຍໃນ
ອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດປະຕິກລ

້
ຢັ່າງໄວ ຖ້າຫາກບັ່ ມີການປະສານງານໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍ
້
ບາຍເປນຢັ່າງດີ.
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກພືນຈະອາດມາຈາກ

້ ຕົນທ
້ ນໃນການກູ້
ການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນ, ຜົນຜະລິດສູງຂນ,
້ ນ.
ຢື ມທີັ່ສູ ງຂນ້ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງຈາກການຜັ່ອນໜີສິ
້
ັ່ ງຕງຂອງການຄ້າໂລກຈາກການປະ
b. ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມເຄ
້
ຕິບດພາສີນາເຂົາຂອງສະຫະລ
ດອາເມລິກາ (ຄວາມເປນໄປໄດ້ປານ
້
ກາງ/ຜົນກະທົບສູ ງ) ຕັ່ ການນາເຂົາຈາກປະເທດຄູັ່
ຄ້າ ໂດຍສະເພາະ
ແມັ່ ນ ພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 ອາດສົັ່ງຜົນຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
້ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຄັ່ ງຕງດ້ານການ
ການສົັ່ງອອກຂອງພາກພືນ.
້ ວຍຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າໂລກຢູັ່ ໃນຂົງເຂດ. ນອກຈາກນີ,້
ຄ້າຈະເພີັ່ມຂນດ້
້
ັ່ ງຕືງດ້ານການຄ້າຈະເພີັ່ມທະວີຄວາມບັ່
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມເຄ
ແນັ່ ນອນ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ

ໂລກ ແລະ ຕະຫາດການເງ ິນ. Box B ໄດ້ອະທິບາຍກັ່ ຽວກບ
້
“ກະແສຂອງສົງຄາມການຄ້າ” ແລະ ຊີແຈງໃຫ້ເຫ
ນສາຍພົວພນ
ທາງດ້ານການຄ້າລະຫວັ່ າງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ແລະ
ປະເທດ ອືັ່ນໆໃນພາກພືນ້ ແລະ ນາສະເໜີການຄາດຄະເນຂອງ

AMRO ກັ່ ຽວກບຜົນກະທົບຂອງຄວາມເຄັ່ ງຕງການຄ້າຕັ່ ການເຕີບ
້
ໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ.

+3)

້
້ ງທາງດ້ານການເງ ິນຂອງໂລກ.
ື ຄ
ີ ວາມສາຄນຕັ່ ຄວາມໝນຄົ
ໝາຍເຫດ: ຄວາມສັ່ຽງແມັ່ ນຄວາມສັ່ຽງທີັ່ສູງທີັ່ອາດຫຸ ດການຄາດຄະເນພືນຖານສ
າລບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກແລະ / ຫມ
້
ັ່ ວງເວລານນ້ ແມັ່ ນເປນໄປບັ່ ໄດ້ທັ່ ແນັ່
ີ ນອນກັ່ຽວກບຄວາມເປນໄປໄດ້; ຫາຍກວັ່າຕາແໜັ່ງທີັ່ກັ່ຽວຂ້ອງກບຄວາມສັ່ຽງແມັ່ ນສາຄນ
ຄວາມເປນໄປໄດ້ (ແກນ y): ໂອກາດທີັ່ຄວາມສັ່ຽງຈະເກີດຂນໃນຊ
ກວັ່າ.

້ ນ: AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້
c. ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມສັ່
ຽງທາງພູ ມສາດການເມືອງໃນພາກ
້ ບຮູ ບແບບ
ພືນ້ (ຄວາມເປນໄປໄດ້ຕັ່ າ/ ຜົນກະທົບສູ ງ) ແມັ່ ນຂນກ
້
ທີັ່ເຮດໃຫ້ມີການເພີັ່ມຂນ,
ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ອນຈດອນດບ

້ ການໄຫອອກຂອງເງ ິນ ທນ
ຂອງຕະຫາດຈາກຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ສູ ງຂນ,
ທັ່ າມກາງການຕັ່ ສູ ເ້ ພືັ່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕ້ານກບຜົນກະທົບ
ທາງເສດຖະກິດທີັ່ຮຸ ນແຮງ.
d. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງ G3 ທີັ່ຕັ່ າກວັ່ າການຄາດ
ຄະເນ (ຄວາມເປນໄປໄດ້ຕັ່ າ / ຜົນກະທົບປານກາງ), ຄຽງຄູັ່ ກບ
ຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ນໆຂອງການປົ ກປ້ອງການຄ້າ, ຈະເຮດໃຫ້ການເຕີບ

ໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກຫຸດລົງ
ົ ກະທົບຮອບທີັ່ສອງຕັ່ ເສດຖະກິດ ແລະ ການສົັ່ງອອກ
ໂດຍມີຜນ
້
ຂອງພາກພືນ.

ຄວາມສັ່ ຽງໄລຍະກາງ
e. ການຫຸດລົງທີັ່ໄວກວັ່ າການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດຈີນ ແລະ ການແຂັ່ ງຂນທາງດ້ານການເງ ິນ (ຄວາມເປນໄປໄດ້
ຕັ່ າ / ຜົນກະທົບສູງ) ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການປະຕິຮູບໂຄງ
ສ້າງອາດຈະເຫນວັ່ າຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກທາງດ້ານການເງ ິນທີັ່ເກີດໃໝັ່
້ ງກວັ່ າການຄາດຄະເນໄວ້. ຊັ່ ງເປນການທາ
ທີັ່ຄາດວັ່ າຈະຫຸດໜີລົ

ັ່ ສາຄນ
້
ື
ລາຍຄວາມເຊືັ່ອໝນໃນເສດຖະກິ
ດ ແລະ ການຂບເຄືັ່ ອນທີ
້ ເງ ິນ
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໃນໂລກ ແລະ ພາກພືນ.
ທນໄຫອອກຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ທີັ່ສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕັ່ ເງ ິນຢວນ ແລະ ຄງສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ
້
ົ ກະທົບຢັ່າງຫວງຫາຍຕັ່ ຄວາມໝນໃຈຂອງຕະຫ
ຈະມີຜນ
າດໃນຂົງ
ເຂດ.

ນອກເໜືອຈາກຄວາມສັ່ ຽງໃນເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫາດການເງ ິນ, ຍງມີ
້
ັ່ ງທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກິດ, ເຊັ່ ນ ຄວາມເຄັ່ ງຕງ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເກີດຂນຈາກແຫ
້ ັ່ ນດຽວກນກບ
ທາງພູ ມສາດການເມືອງ-ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ມີຢັ່ ູ ໃນໄລຍະສນ-ເຊ
"ຄວາມສັ່ ຽງຕະຫອດການ" ເຊັ່ ນການປັ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການ

ໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນດ. ຄວາມເປນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມສັ່ ຽງ
້ ນມີຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການປະເມີນ, ເຖິງ
ົ ແມັ່
ທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກິດເຫັ່ ານີ
ແມັ່ ນວັ່ າຊັ່ ອງທາງການກະຈາຍຄວາມສັ່ ຽງຈະດີກວັ່ າ.
້
20. ໜັ່ ງໃນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນເສດຖະກິດໃນໄລຍະສນແມັ່
ນຄວາມ
ັ່
ັ່
ເຄງຕງທາງດ້ານພູ ມສາດການເມືອງ ແລະ ຜົນກະທົບຕທັ່ າອັ່ ຽງຂອງການ
ເຕີບໂຕ. ໃນຂະນະທີັ່ເວລາ ແລະ ຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງເຫດການຄວາມ
ສັ່ ຽງດັ່ ງກັ່ າວມກຈະມີຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການການົດ ຜົນກະທົບທາງກົງ

ແລະ ທາງອອ້ມຕັ່ ເສດຖະກິດທີັ່ແທ້ຈິງ (ການຄ້າ ແລະ ການລົງທນ) ແລະ
້
ຕະຫາດການເງ ິນ (ລາຄາສິນຊບ ແລະ ຄວາມໝນໃຈ)
ທີັ່ຕິດລົບຢັ່າງຊດ
ເຈນ. ສາລບຕົວຢັ່າງ, ໃນກລະນີຂອງຄວາມສັ່ ຽງທາງພູ ມສາດການເມືອງ,
ຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດສາມາດແຜັ່ຂະຫຍາຍຢັ່າງໄວວາໄປສູັ່ ລະບົບທະ

ນາຄານ ແລະ ຕະຫາດການເງ ິນ ແລະ ເປນສາເຫດເຮດໃຫ້ເສດຖະກິດ
ີ ລັ່ ຽງ
ຍຸ ດສະງກ.
ໃນຂະນະທີັ່ມນອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກທີັ່ຈະຫກ

້
້ ຄອງ
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເພີັ່ມຂນ,
ການຄຸ ມ
ັ່
ັ່
ັ່
ຄວາມສັ່ ຽງທີຫ້າວຫນ ແລະ ການວາງແຜນຢັ່າງຕເນືອງຂອງທຸລະກິດ
ເພືັ່ອຫຸດຜັ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບຢັ່າງຮອບຄອບ. ໃນຂະແໜ
ຄວາມສັ່ ຽງ,

ງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫາດການເງ ິນ, ມາດຕະການຫຸດຜັ່ອນທີັ່ເປນໄປໄດ້
ິ ດຂວາງສະພາບຄັ່ ອງ ແລະ ຖັ່ວງດງລະບົບທີັ່ສາຄນຂອງ
ອາດຈະມີສັ່ ງຂີ
ທະນາຄານ. ການສືັ່ສານນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະສານງານທີັ່ມີປະສິດ
ິ ການສາມາດປົ ກປ້ອງ ແລະ ຮກ
ທິພາບໃນເວລາທີັ່ມີການຄວບຄຸ ມວິກດ
້
ສາຄວາມໝນໃຈໃນເສດຖະກິ
ດ.

21. ຄວາມສັ່ ຽງຕະຫອດການແມັ່ ນຜົນກະທົບຂອງການປັ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ, ການເພີັ່ມຂນ້ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພພິບດທາມະຊາດທີັ່
້ ເສດຖະກິດສູ ງຂນ.
້
ົ ້ ນຂອງການຟືນຟູ
ເຮດໃຫ້ຕນທ
ເສດຖະກິດທີັ່ມີລາຍ
ໄດ້ຕັ່ າໂດຍສະເພາະແມັ່ ນມີຄວາມສັ່ ຽງຫາຍຕັ່ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດທາ

ມະຊາດດັ່ ງກັ່ າວໂດຍພິຈາລະນາຂະໜາດຂອງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດ
ຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊບພະຍາກອນທີັ່ຫາຍ ແລະ ເງ ິນທນເພືັ່ອ
້
ຈດສນສາລບກິດຈະກາການຟືນຟູ

ີ ະໂຍບາຍເພືັ່ອສ້າງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມນ
້
ັ່ ເໝາະ
ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຜັ່ານການລົງທນໃນໂຄງລັ່ າງພືນຖານທີ

ສົມກບການປັ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ມາດຕະການປບໂຕ, ໃນຂະ
້ ວຈາກໄພພິ
ນະດຽວກນ, ການກຽມພ້ອມສາລບຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການຟືນຕົ
ບດໂດຍການວາງແຜນງ ົບປະມານຢັ່າງພຽງພ ເພືັ່ອການກັ່ ສ້າງ ແລະ ການ

້ ຄອງສງຄົມ Box C ແມັ່ ນກັ່ ຽວກບ “ໄພທາມະຊາດ
ໃຊ້ຈັ່າຍໃນການຄຸ ມ
້
ແລະ ການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກພືນອາຊຽນ+3:
ຜົນກະທົບ
ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງ” ໄດ້ສກສາຜົນກະທົບຂອງໄພທາມະຊາດໃນພາກພືນ້

ອາຊຽນ+3 ລວມທງການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະ
ພາບການເງ ິນ ແລະ ຄວາມສາຄນຂອງການສ້າງສິັ່ງປົ ກປ້ອງເສດຖະກິດ
ຢັ່າງພຽງພໂດຍ ຄານງເຖິງຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດດັ່ ງກັ່ າວ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box B.

ກະແສຂອງສົງຄາມການຄ້າ

້ ກ." ໂດຍທັ່ ານ George Santayana, ຊີວດ
້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ຈົດຈາບົດຮຽນອາດີດແມັ່ ນຈະເຮດຊາອີ
ິ ຂອງເຫດຜົນ, 1905-06
"ສາລບຜູ ທ
ສອງປະເທດ ທີັ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດໃນໂລກ ມີສາຍພົວພນທາງການ
ຄ້າທີັ່ໃກ້ຊິດ ຊັ່ ງທງສອງປະເທດ ແລະ ປະເທດອືັ່ນໆໃນໂລກ ໄດ້ຮບຜົນ

ົ ປະໂຫຍດທີັ່
(i) ຜົນໄດ້ຮບຂອງຕະຫາດທີັ່ທງສອງປະເທດຕ້ອງການນາໃຊ້ຜນ

ລົງ. ໃນເດືອນມງກອນ, ລດຖະບານສະຫະລດອາເມລິກາມີຄວາມກງວົນ

້
້ ະລິດແລະ ຜູ ບ
້ ລິໂພກ
ຖານ; ແລະ (iii) ຄວາມຕ້ອງການທີັ່ເຂມແຂງຂອງຜູ
ຜ
ັ່
ັ່
ັ່
້
ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາສາລບສິນຄ້າຂອງຈີນ. ດງນນຈງຈະເປນເລືອງງັ່ າຍທີັ່

ົ ້ ມີຄວາມສັ່ ຽງວັ່ າຈະຫຸດ
ປະໂຫຍດຢັ່າງຫວງຫາຍ, ແຕັ່ ຜົນປະໂຫຍດເຫັ່ ານີ

ຈາກຄວາມໄດ້ປຽບແບບທຽບຖານໃນດ້ານປດໄຈການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນ
ໂລຊີ; (ii) ການເປີ ດຕະຫາດເພືັ່ອຮບປະໂຫຍດຈາກຄວາມໄດ້ປຽບແບບທຽບ

ກັ່ ຽວກບການຂາດດຸ ນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍັ່ ກບຄູັ່ ຄ້າຫກຂອງຕົນ-ການກາ
້
ນົດພາສີນາເຂົາຂອງສະຫະລ
ດອາເມລິກາ ຂອງເຄືັ່ອງຊກຜ້າ ແລະ ແຜງພະ

ຈະສະແດງຄວາມເສຍຫາຍຕັ່ ຜົນຜະລິດ ແລະ ວຽກງານຂອງສະຫະລດອາເມ

ລງງານແສງຕາເວນ. ໃນວນທີ 1 ມີນາ ປະທານາທິບດີ Trump ໄດ້ປະ
້ ນຄ້າ 25% ສາລບການນາເຂົາເຫ
້ ກ ແລະ 10% ສາລບ
ກາດພາສີນາເຂົາສິ
້
ິ ຽມຈາກທຸກປະເທດ (ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າບາງປະເທດຈະໄດ້
ການນາເຂົາອາລູ
ມນ
້
້ ກໂນໂລ
ຮບການຍົກເວນ).
ຕາມໂດຍການສະເໜີເກບພາສີການນາເຂົາເຕ
້
ຊີ ປະມານ 50 ຕືໂດລາຈາກປະເທດຈີ
ນໃນວນທີ 22 ມີນາ. ສາລບການ
້
ຈີນສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າຈີນຈະເກບພາສີການນາເຂົາຈາກອາເມ
ື ງ, ລົດ ແລະ ເຮືອບິນ. ໃນວນທີ 6 ເມສາ, ປະທາ
ລິກາລວມທງຖົັ່ວເຫອ
ໂຕ້ຕອບ,

້ າງໜ້າການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມ
ນາທິບດີ Trump ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ ຕ
້
ລິກາພິຈາລະນາກັ່ ຽວກບການເພີັ່ມພາສີນາເຂົາຈາກປະເທດຈີ
ນເຖິງ 100
້
ຕືໂດລາ.

ສະຫະລດອາເມລິກາມີບນຫາການຂາດດຸ ນການຄ້າກບຈີນ, ແຕັ່ ສັ່ ວນຫາຍ
້
ແມັ່ ນສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ດວ້ຍຫກການພືນຖານ
ຂອງການພດທະນາ

ລິກາໃນການເຮດການຄ້າກບຈີນ.
ການຂາດດຸ ນການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາກບຈີນແມັ່ ນບັ່ ເຫນຊດເຈນເມືັ່ອ
້
ມີປດໄຈອືັ່ນໆເຂົາມາ
ຊັ່ ງເປນຕົວແທນຂອງການພດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະ
ເທດຈະເລີນ ແລະ ການຕັ່ າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົາ້ ຊັ່ ງປະກອບມີ:

້
ການເພີັ່ມຂນຂອງການຄ້
າສາລບສິນຄ້າມູນຄັ່ າເພີັ່ມ. ການຄ້າສິນຄ້າຂອງສະ
ຫະລດອາເມລິກາກບຈີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງສັ່ ວນຫນັ່ ງຂອງການຄ້າຂາຍ
•

ພາຍໃນຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງອາຊີ ທີັ່ສຸ ມໃສັ່ ຈີນເປນສູນກາງໃນການປຸ ງ
້ ດທ້າຍ. ການຄາດຄະເນຕະຫາດໃນເມືັ່ອກັ່ ອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າ
ແຕັ່ ງຂນສຸ
້ ນຄ້າປະເພດວດຖຸດບ
ິ ແລະ ສິນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບຈາກປະເທດ
ຈີນນາເຂົາສິ
ັ່ ອນາໃຊ້ເຂົາໃນການຜະລິ
້
ື
ອາຊີອັ່ ນໆເພື
ດແລ້ວສົັ່ງອອກໄປສະຫະລດອາເມລິກາ

ແລະ ຕັ່ າງ ປະເທດ (ຮູ ບສະແດງ B2). ໃນອີກດ້ານຫນັ່ ງ, ການຂາດດຸ ນການຄ້າ

ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຍຸ ກໂລກາພິວດ. ນບ
້ ຈີນເຂົາເປ
້ ນສະມາຊິກຂອງ WTO ໃນປີ 2001, ສິນຄ້າສົັ່ງອອກໄປ
ຕງແຕັ່
້ ັ່ າງໄວວາ, ນາໄປສູັ່ ການເຕີບໂຕຂອງ
ສະຫະລດອາເມລິກາ ໄດ້ເພີັ່ມຂນຢ

ຂອງ ສະຫະລດສະຫະລດອາເມລິກາ ກບ ຈີນ ອາດຖືໄດ້ວັ່ າເປນຜົນລວມຂອງ
້
ການຂາດດຸ ນການຄ້າກບປະເທດອືັ່ນໆໃນອະດີດ ທີັ່ສົັ່ງອອກສິນຄ້າຂນກາງໄປ

ຄ້າຂະໜາດໃຫຍັ່ ອືັ່ນໆ (ຮູ ບສະແດງ B1). ຄວາມບັ່ ສົມດຸ ນການຄ້າລະ

ຮູ ບສະແດງ B2. ອດຕາການຂາດດຸ ນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າຂອງສະຫະລດ
້ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ມ 2015
ອາເມລິກາ,ຖານຂມູ

້ ປະຈຸບນ, ຈີນກວມເອົາ 47% ຂອງການ
ການຄ້າສອງຝັ່າຍທີັ່ເພີັ່ມຂນ.
ຂາດດຸ ນຂອງສິນຄ້າທງໝົດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ, ຊັ່ ງສູງກວັ່ າບນດາຄູັ່
ຫວັ່ າງຈີນກບສະຫະລດອາເມລິກາສະທ້ອນໃຫ້ເຫນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນ:

້ ດທ້າຍໄປສະຫະລດອາເມລິກາ.
ປະເທດຈີນສາລບການສົັ່ງອອກຂນສຸ

ຮູ ບສະແດງ B1. ອດຕາການຂາດດຸ ນການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ,
2017

້ ນ: Deutsche Bank, ອີງຕາມຂມູ
້ ນຈາກພາສີຂອງຈີນ, IMF ແລະ WIND.
ແຫັ່ ງຂມູ
* "-" refers to U.S. trade surplus with "Others".
້ ນ: ຫ້ອງການສາຫວດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ, ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານ
ແຫັ່ ງຂມູ
AMRO.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

•

້ ະລິດ ແລະ ຜູ ບ
້ ລິໂພກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ.
ຜົນປະໂຫຍດຕັ່ ຜູ ຜ
ບລິສດໃນສະຫະລດອາເມລິກາຍງໄດ້ຮບປະໂຫຍດທີັ່ສາຄນຈາກການ

້ ນຄ້າຈີນທີັ່ມີລາ ຄາຖືກກວັ່ າເປນວດຖຸດບ
ິ ສາລບການຜະລິດຂອງ
ຊືສິ
້
້ ນຂອງເພືັ່ອແຂັ່ ງຂນກບສາ
ົ ຕ້ອງຮ
ພວກເຂົາ. ບລິສດເຫັ່ ານີ
ກສາຕົນທ
ີ ງ
ກົນ ແລະ ການທີັ່ຊືອຸ້ ປະກອນທີັ່ລາຄາແພງກວັ່ າຍ້ອນອດຕາພາສີທັ່ ສູ
້
ຂນຈະເຮດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງການແຂັ່ ງຂນ ແລະ ກາໄລຫຸດລົງ.
ການຄ້າສິນຄ້າທີັ່ຜະລິດດວ້ຍຕົນເອງ

ຄາດວັ່ າຈະເຮດໃຫ້ເງ ິນຝາກປະ

ຢດປະຈາທຸກປີ ຂອງຄົນສະຫະລດອາເມລິກາທຸກຄົນມີມູນຄັ່ າສະເລັ່ ຍ
ປະມານ 1.000 ໂດລາ ແລະ ປະເທດຈີນມີສວັ່ ນແບັ່ ງເຄິັ່ງໜັ່ ງຂອງຈາ

ນວນເງ ິນດັ່ ງກັ່ າວ.18 19
້
ັ່ ງອອກດ້ານການບລິການຂອງອາ
• ຂໄດ້ປຽບແບບທຽບຖານຂອງການສົ
ເມລິກາ. ການຂາດດຸ ນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແມັ່ ນພຽງແຕັ່ ສັ່ ວນຫນັ່ ງ
ຂອງຮູ ບການການຄ້າສອງຝັ່າຍລະຫວັ່ າງສະຫະລດອາເມລິກາ

ແລະ

ຈີນ. ເຫນໄດ້ຢັ່າງຈະແຈ ້ງວັ່ າໃນອາດີດສະຫະລດອາເມລິກາແມັ່ ນເກີນ
້ ັ່ າງ
ດຸ ນທາງການຄ້າດ້ານບລິການກບຈີນ ໃນປີ 1999, ຊັ່ ງໄດ້ເພີັ່ມຂນຢ
ຕັ່ ເນືັ່ອງ ແລະ ຢູັ່ ໃນຈງຫວະທີັ່ໄວກວັ່ າການຂາດດຸ ນສິນຄ້າທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງ
້ ປີ 2008 (ຮູ ບສະແດງ B3). ໃນປີ 2016, ຈີນກວມເອົາ 7%
ຕງແຕັ່

ຂອງການບລິການທງໝົດທີັ່ສົັ່ງອອກໂດຍສະຫະລດອາເມລິກາ (ພຽງ
້ ລິການ) ແລະ ເປນຜູ ໃ້ ຫ້ບລິການລາຍ
ແຕັ່ 3% ຂອງການນາເຂົາບ
ໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດໃນສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ເກີນດຸ ນ 15% (ຮູ ບສະແດງ
້
ັ່ ຈີນຍງສືບຕັ່
B4). ອດຕາສັ່ ວນເກີນທີັ່ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນໃນຂະນະທີ
ເປີ ດຕະຫາດຂອງຕົນເພືັ່ອການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ.
້
ັ່ ງພາຊັ່ ງກນ ແລະ ກນ ລະຫວັ່ າງຈີນ ແລະ ສະ
ຍ້ອນການເພີັ່ມຂນໃນເພິ
ຫະລດ, ລວມທງປະເທດອືັ່ນໆໃນໂລກ, ສົງຄາມກາງເມືອງທີັ່ເປນປ

້
ແລະ ຍືດເຍືອຍາວນານທາງການຄ້
າອາດເປນອນຕະລາຍຕັ່
ເສດຖະກິດໂລກ. ຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດໃດໜັ່ ງສະເພາະອາດເກີດ
ລະປກ

້
• ການສູ ນເສຍຄວາມເຊືັ່ອໝນທາງທຸ
ລະກິດ (ແລະ ການລົງທນ) ຍ້ອນ
້
ັ່
ຄວາມບແນັ່ ນອນໃນທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕເພີັ່ມຂນ;

• ການຫຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການສາລບການສົັ່ງອອກທີັ່ໃຊ້ເປນປດໄຈ
ການຜະລິດໂດຍກົງຕັ່ ການສົັ່ງອອກຂອງຈີນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິ
້
ກາ, ລວມທງການຂະຫຍາຍທີັ່ເພີັ່ມຂນຈາກຕະຫ
າດສົັ່ງອອກອືັ່ນໆ;
ແລະ/ຫ ື

• ການຫຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການໂລກທີັ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບທະວີຄູນ
ຂອງການຫຸດລົງຂອງການລົງທນຂະໜາດໃຫຍັ່ ໃນການຄ້າສອງຝັ່າຍ
ລະຫວັ່ າງສອງປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍັ່ ກບປະເທດອືັ່ນໆຂອງໂລກ,
ໂດຍຜັ່ານການເຊືັ່ອມໂຍງການຄ້າ ແລະ ການລົງທນລະຫວັ່ າງປະເທດ
ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕັ່ ຕະຫາດການເງ ິນທົັ່ວໂລກ.
້
ຜົນກະທົບທີັ່ເກີດຂນຈະເປ
ນສິັ່ງສາຄນສາລບບນດາສະມາຊິກອາຊຽນ
+3, ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າຄວາມສາຄນຂອງການຄ້າເພືັ່ອການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດໃນພາກພືນ້ (ຮູ ບສະແດງ B5).
ບັ່ ໜ້າແປກໃຈທີັ່ການນາສະເຫນີຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນໄປສູັ່ ສະພາບສະທ້ອນ

້
້
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເກີດຂນໃນຕະຫ
າດ. ການສະແດງອອກທີັ່ອາດເກີດຂນຈາກ
ໜັ່ ງໃນຄວາມສັ່ ຽງຫກຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວ-ການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າ - ທີັ່
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຜນການຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກຂອງ AMRO (ຮູ ບສະແດງ
້ ທ້າຍເດືອນມງ
້ ອອກ. ນບຕງແຕັ່
1.25), ເຮດໃຫ້ນກລົງທນເທຂາຍຮຸ ນ

ກອນ, ຕະຫາດຫກຊບອາຊີປາຊິຟິກ ແລະ ຕະຫາດຫກຊບສະຫະພາບເອີ
ຣົບ ຫຸດລົງປະມານ 5% (ຮູ ບສະແດງ B6). ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ບອກວັ່ າຕະຫາດ
້
ຫກຊບສະຫະລດອາເມລິກາເອງໄດ້ຫຸດລົງຫາຍທີັ່ສຸ ດໃນໄລຍະນີປະມານ
6%.

ຄວາມເປນຫັ່ ວງທີັ່ສາຄນຂອງບນດາສະມາຊິກອາຊຽນ +3 ກັ່ ຄືພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມການຄ້າລະຫວັ່ າງປະເທດຈີນ ແລະ ອາ
ີ ລ້ຽງບັ່ ໄດ້. ການເຊືັ່ອມໂຍງການຄ້າລະຫວັ່ າງອາຊີ ແລະ
ເມລິກາຢັ່າງຫກ

້ ັ່ ານຫາຍຊັ່ ອງທາງໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ:
ຂນຜ

ິ າ.
ຮູ ບສະແດງ B3. ສັ່ ວນແບັ່ ງການຄ້າດ້ານບລິການຂອງຈີນກບອາເມລີກ

້ ນ: ສານກງານສະຖິຕສ
ິ ະຫະລດອາເມລິກາ
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ B4. ອດຕາການຫຸດລົງຂອງການເກີນດຸ ນການຄ້າດ້ານ
ບລິການຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ, 2016

້ ນ: ສານກງານສະຖິຕສ
ິ ະຫະລດອາເມລິກາ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
້ ະລິດເຮືອບິນຂອງອາ
ເປນຕົວຢັ່າງຫນັ່ ງ, ກອງເຮືອບິນທົັ່ວໂລກຄາດຄະເນວັ່າຈະເພີັ່ມຂນໃນໄລຍະສອງທົ
ດສະວດຕັ່ ໜ້າຊັ່ ງເປນໂອກາດທີັ່ສາລບການຈະະເລີນເຕີບໂຕທີັ່ສາຄນສາລບຜູຜ
ັ່
້
້
ິ ຽມປະມານ 80 % ຂອງເຮືອບິນການຄ້າ ແລະ ການປະກາດອດຕາພາສີກັ່ຽວກບການນາເຂົາອາລູມນ
ິ ຽມເຂົາໄປໃນສະຫະລດ
ເມ ລິກາເຊນ Boeing. ເຖິງຢັ່າງໃດກຕາມ, ອາລູມນ
18

ົ ກະທົບທາງທຸລະກິດທີັ່ສາຄນສາລບບລິສດເຫັ່ ານີ
ົ .້ ປະມານ 7 % ແລະ 15 % ຂອງການສົັ່ງອອກໄປສະຫະລດອາເມລິກາຈາກປະເທດຈີນປະກອບມີໂທລະສບມືຖື
ອາເມລິກາຈະມີຜນ
້
ັ່
້ ນມາຈາກບລິສດຕັ່າງປະເທດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຕົນທ
ັ່
້ ນການຜະລິດ ແລະ ການ
ົ ແມັ່
ແລະ ຄອມພິວເຕີຕາມລາດບ ແລະສັ່ວນແບັ່ງທີສາຄນຂອງການສົງອອກເຫັ່ ານີ
ປະກອບສິນຄ້າໃນລາຄາຕັ່ າຢູັ່ໃນຈີນເພືັ່ອຜະລິດສິນຄ້າລາຄາຖືກກວັ່າສາລບຜູ ້ບລິໂພກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ.

Peter Navarro ນກເສດຖະສາດ (2017, ມງກອນ) ໄດ້ກາຍເປນໜັ່ ງໃນນກເສດຖະສາດທີັ່ມີອານາດຫາຍທີັ່ສຸ ດໃນໂລກ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ B5. ເຄືອຂັ່ າຍການຄ້າໂລກ, ໃນເດືອນທນວາ 2017

້ ນ: ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານ IMF, DOTS, IFS ແລະ AMRO.
ແຫັ່ ງຂມູ

ໝາຍເຫດ: ຮູບສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງການພົວພນການຄ້າລະຫວັ່າງສະຫະລດອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ບນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ອືັ່ນໆ ແລະ ກບບນດາປະເທດອືັ່ນໆ (ໃນດ້ານການສົັ່ງອອກຂອງ
້
ົ ໃນເຄື
ປະເທດເປນອດຕາສັ່ວນຂອງ GDP). ຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຈຸດ ແລະ ຂອບ ສະແດງເຖິງ "ຄວາມເປນກາງ" ຂອງບນດາປະເທດເຫັ່ ານີ
ອຂັ່າຍການຄ້າໂລກ. ທິດທາງຂອງແຕັ່ລະລູກສອນ
ໝາຍເຖິງການສົັ່ງອອກຈາກປະເທດໜັ່ ງໄປອີກ.

້
ຮູ ບສະແດງ B6. ຕະຫາດໂລກ: ໃນເສນສະແດງ
(ດດຊະນີ: 22 ມງກອນ 2018 = 100)

້ ນ: Bloomberg, MSCI, ຂັ່າວການເງ ິນຕັ່າງໆ ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານ AMRO.
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ໃຫ້ເຫ
້
ຕະຫາດສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ມີຄວາມສາຄນໃນຂົງເຂດນີຊີ
ນເຖິງ
ັ່
ັ່
ັ່
ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍທີບແນັ່ ນອນຕກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ.
ສາລບບນດາປະ

ໄດ້ຮບດັ່ ງກັ່ າວອາດຈະມີລກສະນະກົງກນຂ້າມກບເນືັ່ອງຈາກການຫຸດ
ລົງຂອງການສົັ່ງອອກຂອງຈີນເປນຈານວນຫາຍ. ເສດຖະກິດຂອງອາ

ຄ້າຈີນກບສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມນແມັ່ ນສາຄນ.
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ງອອກຂອງຈີນໄປສະຫະລດອາເມລິກາກວມອດຕາ

ເທດຄູັ່ ຄ້າອືັ່ນໆ. ນອກຈາກນນ້ , ຈີນໄດ້ປະສົບຜົນສາເລດໃນການນາ

ເທດທີັ່ໄດ້ຮບກະທົບ, ຄາດຄະເນຂະໜາດການສູ ນເສຍທີັ່ແທ້ຈິງຂອງການ

ເມລິກາແມັ່ ນມີການເປີ ດກວ້າງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີັ່ຈະໄດ້ຮບຜົນກະ
້
ທົບຫາຍຂນຈາກຜົ
ນກະທົບທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນຂອງປະ

ສັ່ ວນຂັ່ ອນຂ້າງໜ້ອຍຂອງ GDP ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກນສາລບສະຫະລດ
້
ອາເມລິກາ, ຂະໜາດຂອງ "ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫກຊບຄາປະກ
ນ" ອາດ
ຈະມີຄວາມສາຄນຕັ່ ບນດາປະເທດນ້ອຍ ອືັ່ນໆ ທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງກບການເຕີບ
ໂຕ (ຕາຕະລາງ B1).
ພວກເຮົາໄດ້ນາໃຊ້ແບບຈາລອງ Global Vector Autoregressive
(GVAR), ທີັ່ພດທະນາມາກັ່ ອນໃນ AMRO (2017) ເພືັ່ອປະເມີນຜົນ

ກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍ ແລະ ຜົນຕອບກບໃນເວລາທີັ່ມີເກີດການສະ
ເທືອນໄປຫາການສົັ່ງອອກຂອງຈີນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິກາເພືັ່ອໃຫ້
້
ເປນຮູ ບປະທາ. ສາລບບົດຝກຫດນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້ເນນໃສັ່
ສົມມຸ ດຖານ
ການກະທາຂອງເສດຖະກິດສອງປະເທດທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການສົັ່ງອອກ

ສິນຄ້າໃນແຕັ່ ລະປະເທດຫຸດລົງ ແລະ ຜົນກະທົບທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະ
12 ຫາ 36 ເດືອນຕັ່ ໄປ:
ການຫຸດລົງຂອງການສົັ່ງອອກຂອງຈີນໄປຍງສະຫະລດອາເມລິກາ
້
ໄດ້ຫຸດລົງເຖິງ 100 ຕືໂດລາ
ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງລດ
ີ້
ຖະບານຂອງທັ່ ານ ທາ (Trump) ໄດ້ຊໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າຄວາມຕ້ອງການ



ໃນການຫຸດການຂາດດຸ ນການຄ້າສອງຝັ່າຍຂອງສະຫະລດອາເມລິ
້
ກາກບຈີນລົງຈານວນ 100 ຕືໂດລາ
(ຕົວຢັ່າງ: ທຽບເທົັ່າກບໄຕ
ມາດຂອງການສົັ່ງອອກຂອງຈີນກບສະຫະລດອາເມລິກາ ຫ ື ຫາຍ

ກວັ່ າ 4 % ຂອງການສົັ່ງອອກທງໝົດຂອງຈີນ).
ການຫຸດລົງຂອງສດສັ່ ວນການສົັ່ງອອກການສົັ່ງອອກຂອງສະຫະລດ



້
ອາເມລິກາປະມານ 30 ຕືໂດລາ
(ຕົວຢັ່າງ: ສດສວັ່ ນການສົັ່ງອອກ
ຂອງອາເມລິກາໄປຈີນຫຸດລົງປະມານ 2% ຂອງການສົັ່ງອອກທງ
ໝົດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ) ຈາກມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງ
ຈີນ.

້
ຜົນການຄົນຄວ້
າຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫນບົດຮຽນຈາກປະຫວດ
ັ່
້ ັ່ ສາຄນທີັ່ເກີດຂນ້
້
ສາດວັ່ າບມີຜູຊະນະໃນສົງຄາມການຄ້າ.21 ຫາຍຫົວຂທີ
ຈາກຜົນດັ່ ງກັ່ າວ (ຕາຕະລາງ B1), ມີຄ:ື

ທງສອງປະເທດຈີນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິກາຈະໄດ້ຮບຜົນກະ



ທົບທາງລົບ. ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທາອິດຂອງການຄາດຄະເນຜົນ
ກະທົບຄວາມເສຍຫາຍ,

ການສູ ນເສຍຈະຄ້າຍຄືກນສາລບທງຈີນ

ແລະ ອາເມລິກາ, ຍ້ອນວັ່ າພວກເຂົາຈະສູນເສຍອດຕາການເຕີບໂຕ
ົ ກະທົບຂ້ອນຂ້າງຫາຍສາລບປະເທດສະ
ປະມານ 0,2 %, ຊັ່ ງມີຜນ
ຫະລດອາເມລິກາ.

ຜົນກະທົບອາດຈະຍາວນານສາລບປະເທດ
ສະຫະລດອາເມລິກາ ຊັ່ ງອາດຈະເຫນວັ່ າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດຫຸດລົງອີກ 0,2 % ໃນໄລຍະເວລາ 36 ເດືອນ. ໃນຂະນະທີັ່ຜົນ

ໃຊ້ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ຍ້ອນຊັ່ ອງຫວັ່ າງນະໂຍບາຍ
ທີັ່ສາຄນ) ເພືັ່ອຫຸດຜັ່ອນຜົນກະທົບ.


ໂລກາພິວດຈະຊັ່ ວຍຮບປະກນການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍຂນ້ ແລະ ສົັ່ງ
ຜົນຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອືັ່ນໆ. ຜົນຂອງຕົກໃຈຕັ່ ຄວາມຕ້ອງ
ການຈາກທງສອງປະເທດຍກໃຫຍັ່ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະເພີັ່ມຂນ້
ໃນທົັ່ວໂລກ. ສາລບສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ+3, ການຫຸດລົງຂອງການ

ິ ທິພນ
ົ ຕັ່ ການເຕີບໂຕຂະໜາດໃຫຍັ່ ກວັ່ າ
ສົັ່ງອອກຂອງຈີນ
ຈະມີອດ
ເມືັ່ອທຽບໃສັ່ ກບການສົັ່ງອອກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ-ແນວໂນ້ມ
້ ກເວນເສດຖະກິ
້
ົ ກະທົບທາງລົບໃນທົັ່ວພາກພືນຍົ
ທີັ່ຈະມີຜນ
ດທີັ່ມີ
ຄວາມຫາກຫາຍໃນຕະຫາດສົັ່ງອອກ. ຜົນກະທົບຕັ່ ບນດາສະມາຊິກ

້ ັ່ ງຕັ່ ການສົັ່ງອອກ
ຈາກການຄາດຄະເນວັ່ າຈະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຄງໜ
້ ອນ ຫ ື
ຂອງຈີນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິກາ ຊັ່ ງອາດຈະແມັ່ ນຂນກັ່
້ ດລົງໃນປີ ທສ
ີ າມສາລບຫາຍໆປະ
ຫງ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຈະສິນສຸ
ເທດ.

ສາລບບນດາກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີັ່ຈະເລີນໃນບນດາປະເທດອາ

ຊຽນ+3, ຜົນກະທົບດ້ານລົບຈະຢູັ່ ໃນລະຫວັ່ າງ -0,2 ຫາ -0,8%
ຂອງການເຕີບໂຕ. ສາລບເສດຖະກິດຂອງຕະຫາດເກີດໃໝັ່ , ພວກ
ເຮົາຄາດຄະເນຜົນກະທົບໃນລະຫວັ່ າງ0 ຫາ -0,5% ໃນໄລຍະ 12
ເດືອນທາອິດ.22
ເຫນໄດ້ຢັ່າງຈະແຈ ້ງວັ່ າຄວາມເສຍຫາຍຕັ່ ການເຕີບໂຕຂອງໂລກຈະຍິັ່ງ
້ ັ່ ອງຈາກວັ່ າວັ່ າສົງຄາມການຄ້າລະຫວັ່ າງຈີນ ແລະ ສະຫະລດ
ຫາຍຂນເນື

້ ມນຈະກັ່ ຮ້າຍແຮງ
ອາເມລິກາອີກຍງຄົງດາເນີນຕັ່ ໄປ ແລະ ສືບຕັ່ ເພີັ່ມຂນ.
້ ັ່ ນໆຖືກບງຄບໃຫ້ເຂົາສູັ່
້ ລະບົບ. ສົງ
ກວັ່ າເກົັ່າຖ້າປະເທດ ຫ ື ພາກພືນອື
ຄາມການຄ້າທີັ່ໂດດເດັ່ ນທີັ່ສຸ ດຂອງສະຕະວດທີ

20

ທີັ່ເກີດຈາກການ

ອອກກົດໝາຍພາສີ (Smoot-Hawley Tariff Act) ໃນປີ 1930

ເຮດໃຫ້ເຫນໄດ້ຢັ່າງຈະແຈ ້ງວັ່ າມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍາວນານຂອງ
້ ຍ ຊັ່ ງຍງຄົງມີເຄືັ່ອງໝາຍທີັ່ບັ່ ສາມາດລບລ້າງ
ເສດຖະກິດທີັ່ຕົກຕັ່ າຄງໃຫັ່
ຄວາມຄິດທາງດ້ານການເມືອງຂອງບນດາປະເທດຕາເວນຕົກໄດ້ເຮດໃຫ້
ການສ້າງຕງ້ GATT / WTO ແລະ ລະບົບການຄ້າແບບຫາຍຝັ່າຍທີັ່ມີ
ີ ັ່ ານມາ. ເນືັ່ອງ
ນະໂຍບາຍສະໜບສະໜູນການຄ້າສາກົນສາລບ 70 ປີ ທັ່ ຜ
ຈາກວັ່ າໂລກາພິວດໄດ້ເຮດໃຫ້ມີການເຊືັ່ອມໂຍງການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນ
້
ີ ັ່ ານມາ,
ລະຫວັ່ າງປະເທດຫາຍຂນໃນໄລຍະປີ
ທັ່ ຜ

ທຸກໆຜົນກະທົບຈາກ

ສົງຄາມການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍັ່ ໃນປດຈຸບນແນັ່ ນອນຈະຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງ
້ ເພືັ່ອຜົນ
ກວ້າງຂວາງໃນແງັ່ ຂອງລວງເລີກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ດັ່ ງນນ,

້ ດແຍັ່ ງດ້ານການຄ້າຄວນໄດ້ຮບການແກ້
ປະໂຫຍດຮັ່ ວມກນທົັ່ວໂລກ, ຂຂ
້
ັ່ ຈະດາເນີນການປະຕິ
ໄຂໂດຍຜັ່ານລະບົບຫາຍຝັ່າຍທີັ່ຖືກສ້າງຂນແທນທີ
ບດການຝັ່າຍດຽວ.

_______

້ ານົດຂອງມນປະກອບມີປດໄຈເສດຖະກິດເຊັ່ ນ: ການຜະລິດອຸ ດສາຫະກາ (ເປນຕົວແທນຂອງ GDP ທີັ່ແທ້ຈງິ ), ລາຄາຜູ ້
ແບບຈາລອງໄດ້ຄານືງເຖີງການຂະຫຍາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມຄິດເຫນ; ຂກ
ັ່
ັ່
ັ່
້
້ ນ ແລະ ລາຄາອາຫານ (ເບິັ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ິນທ້
ັ່
ບລິໂພກ, ການຄ້າ (ການສົງອອກແລະນາເຂົາໃນສະກຸນເງ ອງຖິນ), ອດຕາແລກປຽນທີມີປະສິດທິພາບຊືັ່ (NEER) ແລະ ອດຕາດອກເບ້ຍ, ຕົວປັ່ຽນແປງເຊັ່ ນ: ລາຄານາມ
້ ນປະຈາເດືອນຈາກປີ 2001.
A ຂອງ AMRO (2017) ສາລບລາຍລະອຽດ). ຕົວຢັ່າງທີັ່ນາໃຊ້ເພືັ່ອປະຕິບດການຄາດຄະເນປະກອບມີ 33 ປະເທດ, ລວມທງອາຊຽນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິກາ, ນາໃຊ້ຂມູ
20

Bouet, A. & Laborde, D. (2017). ສົງຄາມການຄ້າລະຫວັ່ າງສະຫະລດອາເມລິກາກບບນດາປະເທດທີັ່ເກີດໃໝັ່ ໃນສະຕະວດ 21: ເຮດໃຫ້ສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ຄູັ່ ຮັ່ ວມງານຂອງຕົນສູນເສຍອີກ.
້
IFPRI Discussion Paper 01669, ສະຖາບນຄົນຄວ້
ານະໂຍບາຍອາຫານສາກົນ, ວຊິງຕນ, DC.
21
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້ ດຂອງພະນກງານ ECB ຊີໃຫ້
້ ເຫນວັ່ າການຈດຕງອ
້ ດຕາພາສີອາດຈະເຮດໃຫ້ການຄ້າໃນສິນຄ້າໂລກຫຸດລົງເຖິງ 3% ໃນ 12 ເດືອນທາອິດແລະການເຕີບໂຕຂອງໂລກເຖິງ 1% (Coeure, B. (2018).
ຕົວຊີວ

ເສດຖະກິດແລະການເງ ິນ. ກອງປະຊຸມ, ສະບບທີ 29, Villa d'Este, Cernobbio, 6-7 ເມສາ).
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Box C.

້
ໄພພິບດທາມະຊາດ ແລະ ການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3: ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງ
ການປັ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງຂອງໂລກໂດຍມີເຫດ
ການເກີດຂນ້ ແລະ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄພພິບດທາງທາມະຊາດທີັ່ເພີັ່ມ
້ ງ, ຊັ່ ງກັ່ ໃຫ້ເກີດໄພພິບດທີັ່ບັ່ ຄາດຄິດທີັ່ຮ້າຍແຮງຕັ່ ເສດຖະກິດ. ໃນ
ຂນສູ
້
້
ພາກນີຈະທົ
ບທວນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດທາມະຊາດໃນພາກພືນອາ

ຊຽນ+3 ລວມທງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຖານະທາງ
ການເງ ິນ
ແລະ ຄວາມສາຄນໃນການສ້າງສິັ່ງປົ ກປ້ອງເສດຖະກິດໃຫ້
ົ .້
ພຽງພເພືັ່ອຮບມືກບຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດເຫັ່ ານີ

້
້ ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍຸ ແລະ ແຜັ່ນ
ໃນພາກພືນອາຊຽນ+3,
ໄພນາຖ້
້
ັ່ ສຸ ດ (ຮູ ບສະແດງ
ດິນໄຫວ ແມັ່ ນປະເພດໄພທາມະຊາດທີັ່ພົບເລືອຍທີ

້ ວມ ແລະ ພະຍຸ ແມັ່ ນມີປະມານ 74% ຂອງ
C1) ຍ້ອນວັ່ າໄພນາຖ້
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທງໝົດໃນໄລຍະໜັ່ ງທົດສະຕະວດ
ທີັ່ຜັ່ານມາ (ຮູ ບສະແດງ C2). ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ
UNESCAP, ໄພພິບດທາມະຊາດໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດເພີັ່ມ

້ າຍກວັ່ າ 1 ພນຕືໂດລາໃນຂົ
້
ຂນຫ
ງເຂດອາຊຽນ +3 ໃນໄລຍະປີ 1990້
2016, ຫ ື ສະເລັ່ ຍປະມານ 0.4% ຕັ່ ປີ (37.5 ຕືໂດລາ)
ຂອງ GDP
້
ຂອງພາກພືນ.

ໃນຂະນະທີັ່ໄພພິບດທາງທາມະຊາດອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
້
ຮ້າຍແຮງຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີັ່ມີກະສິກາເປນພືນຖານ
ແລະ ມີ
ລາຍໄດ້ຕັ່ າຢູັ່ ໃນພາກພືນ້ , ບັ່ ມີປະເທດໃດສາມາດປ້ອງກນຜົນກະທົບຈາກ
ົ .້ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ, ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານ
ໄພພິບດເຫັ່ ານີ

ເສດຖະກິດຈາກໄພພິບດທາມະຊາດພຽງຢັ່າງດຽວກັ່ ເກີນ 10% ຂອງ
້ ໃນກລະນີທັ່ ເກີ
ີ ເຫດການເກີດຂນ.
ີ ດຢູັ່ປະເທດໄທແມັ່ ນ
GDP ໃນປີ ທັ່ ມີ
້ ວມໃນປີ 2011 ຊັ່ ງເປນນາຖ້
້ ວມທີັ່ຮ້າຍ
ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນາຖ້
ແຮງທີັ່ສຸ ດໃນປະຫວດສາດ
ຊັ່ ງຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍປະມານ
12,6% ຂອງ GDP (ຮູ ບສະແດງ C3). ໃນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນ, ແຜັ່ນດິນ
ໄຫວທີັ່ໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດໃນພາກຕະວນອອກ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສນາມິໃນປີ

້
ຮູ ບສະແດງ C1. ເຫດການໄພພິບດທີັ່ສາຄນໃນເຂດພາກພືນອາຊຽນ
+3 (1990-2015)

້ ນ: ຫຊົມດາວຂອງໂລກ, EM-DAT, ຂມູ
້ ນຕົວຈິງ ແລະ ລາຍລະອຽດ, ມູນນິທອ
ິ າຊີ, UNOCHA, ເວບໄຊທ໌ Relief, ຫຊົມດາວຂອງ Hong Kong, Telegraph, Reuters
ແຫັ່ ງຂມູ
ແລະ ຍຸ ດທະສາດສາກົນສາລບການຫຸດຜັ່ອນໄພພິບດ

້
ຮູ ບສະແດງ C2. ສັ່ວນແບັ່ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍລວມໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3,
ໂດຍປະເພດໄພພິບດ (%) ໃນລະຫວັ່າງປີ 1990-2016

2011 ໄດ້ເຮດໃຫ້ການສູ ນເສຍທາງເສດຖະກິດປະມານ 3,4% ຂອງ
GDP,

ໃນຂະນະດຽວກນໃນປະເທດຈີນ,

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ

ແຜັ່ນດິນໄຫວເສສວນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີັ່ບັ່ ດີແມັ່ ນປະມານ 2,4%
ີ ດເຫດຂນ້ ເຮດໃຈຈີນກາຍເປນປະເທດທີັ່ໄດ້ຮບ
ຂອງ GDP ໃນປີ ທັ່ ເກີ
້
ຜົນກະ ທົບຫາຍທີັ່ສຸ ດໃນພາກພືນໃນແງັ່
ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນປີ 2008.

້ ນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ESCAP
ແຫັ່ ງຂມູ
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ີ ດໄພພິບດ, ເສດຖະກິດທີັ່ຖືກເລືອກ) ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນ
ຮູ ບສະແດງ C3. ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດທງໝົດ (ໃນປີ ທັ່ ເກີ

້
ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກນີສະແດງໃຫ້ເຫ
ນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດເປນສັ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ສາລບ 5 ເຫດການໄພພິບດໃນແຕັ່ລະປະເທດ.
ັ່ ລດ, ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານຂອງ AMRO.
້
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ESCAP, ທະນາຄານໂລກ, ເຈົາໜ້າທີ

ີ ຮບຜົນກະທົບ ແລະ ຂະແໜງການຕັ່ າງໆ)
ຮູ ບສະແດງ C4. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູ ນເສຍ (ປີ ທັ່ ໄດ້

້ ນ: ທະນາຄານພດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ, Wall Street Journal; ອດຕາແລກປັ່ຽນຈາກ IMF IFS
ແຫັ່ ງຂມູ

ຊັ່ ອງທາງສົັ່ງຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດທາມະຊາດສູັ່ ລະບົບເສດຖະກິດທີັ່
້
້
ແທ້ຈິງເກີດຂນໄດ້
ທນທີ ແລະ ເກີດຂນໂດຍກົ
ງຈາກການເສຍຫາຍຕັ່ ການ

້
ກະສິກາ, ການຜະລິດອຸ ດສາຫະກາ, ພືນຖານໂຄງລັ່
າງ ແລະ ທີັ່ພກອາໄສ.
້
ັ່ ວຂະແໜງກະສິກາ, ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ
ຜົນກະທົບດັ່ ງກັ່ າວເກີດຂນໃນທົ

ການບລິການ (ຮູ ບສະແດງ C4) ຊັ່ ງຈະເຮດໃຫ້ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ
ຫຸດລົງໂດຍການຫຸດການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ລາຍຮບຈາກການທັ່ ອງ
ົ ກະ
ທັ່ ຽວ. ເສດຖະກິດທີັ່ມີຂະແໜງກະສິກາຂະໜາດໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຈະມີຜນ
ັ່
ັ່
ທົບທນທີຕການຂະຫຍາຍຕົວ. ເຊນໃນປະເທດກາປູ ເຈຍ, ຂະແໜງກະສິ
ກາປະກອບສັ່ ວນປະມານ 35% ຂອງ GDP ໃນປີ 2011, ການຜະລິດ
້ ວມ (ຮູ ບສະແດງ C5).
ກະສິກາຫຸດລົງໃນປີ 2011 ເນືັ່ອງຈາກໄພນາຖ້
ໃນປີ 2015, ໄພແຫ້ງແລ້ງທີັ່ເກີດຈາກ El Niño ໄດ້ເຮດໃຫ້ການຜະລິດ

ກະສິກາຂອງປະເທດກາປູ ເຈຍຫຸດລົງ 0,2%, ຈາກ 10 ປີ ສະເລັ່ ຍ 5,1%
ໃນໄລຍະແຕັ່ ປີ 2005-2014. ເຊັ່ ນດຽວກນກບພາຍຸ ໃຕ້ຝຸັ່ນໄຮຍານ ໃນ

2013 ເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢັ່າງໜກຕັ່ ຂະແໜງກະສິກາໃນ
ິ ປິນ, ຊັ່ ງກັ່ ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍປະມານ 225 ລ້ານໂດລາ
ປະເທດຟີ ລບ
ປີ

ກວມເອົາຈານວນຫາຍ (70%) ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີັ່ຄາດໄວ້ທງໝົດ (ຮູ ບ
ສະແດງ C6).23 ໃນຂະແໜງການບລິການຂອງໄທ, ການສູນເສຍໃນຂະແໜງ
້
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢັ່າງດຽວແມັ່ ນປະມານ 3 ຕືໂດລາ
ທີັ່ມີຄວາມເສຍຫາຍໃນການ

້ ັ່ ອງ ແລະ ການບນ
ຂົນສົັ່ງ, ທີັ່ພກອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ອງດືັ່ມ, ການຊືເຄື
ເທີງ.
ໃນດ້ານງ ົບປະມານຜົນກະທົບທາງລົບຕັ່ ງ ົບປະມານແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນເນືັ່ອງ
ຈາກການໃຊ້ຈັ່າຍງ ົບປະມານທີັ່ບັ່ ມີແຜນສາລບການບນເທົາໄພພິບດ
ແລະ

້
ການຟືນຟູ
ໃນເວລາທີັ່ການເກບລາຍໄດ້ອາດຈະຫຸດລົງຍ້ອນໄພພິບດ. ຕົວຢັ່າງ
້
ໃນປະເທດໄທ, ລດຖະບານຕ້ອງຈດສນງ ົບປະມານປະມານ 13 ຕືໂດລາ
ຫື
້
້
3.5% ຂອງ GDP ສາລບການກັ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງລັ່
າງ ແລະ ການຄຸ ມ
້
ຄອງນາ (ຮູ ບສະແດງ C7) ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍໄດ້ງ ົບ

ປະມານໄດ້ຫຸດລົງຢັ່າງຫວງຫາຍໃນປີ 2011 (ຮູ ບສະ ແດງທີ C8) ເຮດ
້ ງ 2.5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2011
ໃຫ້ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານເພີັ່ມຂນເຖິ
ຈາກ 0,7% ຂອງ GDP ໃນປີ 2010.

ິ ຂອງມະນຸດຈານວນຫວງຫາຍ.
ແລະ ການສູ ນເສຍຊີວດ

ໃນແງັ່ ຂອງການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ເສດຖະກິດຄວນສ້າງຄວາມຍືນ
້
ຍົງໃນໄລຍະຍາວໂດຍການລົງທນໃນພືນຖານໂຄງລັ່
າງທີັ່ມີການປ້ອງກນສະ

ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຄວາມສາມາດຂອງ
້ ວມ
ອຸ ດສາຫະກາ ອາດເປນໄປໄດ້ໃນວົງກວ້າງ ແລະ ຍາວນານ. ໄພນາຖ້

ພາບອາກາດ, ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການ
້
້
ເຊືັ່ອມໂຍງເຂົາໃນພາກພື
ນ້
ເພືັ່ອເພີັ່ມທະວີຄວາມຍືນຍົງຂອງພາກພືນອາ

ໃນປະເທດໄທໃນປີ

2011

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນອຸ ດສາຫະກາການ
້
ຜະລິດ ແລະ ການສູ ນເສຍໃນຂະແໜງການຜະລິດ (33 ຕືໂດລາ)
ຊັ່ ງ

້ ບຂະແໜງກະສິກາ, ລດຖະບານ
ຊຽນ +3. ໃນປະເທດທີັ່ເສດຖະກິດຂນກ
້
ັ່ ມີການປ້ອງກນສະພາບອາກາດ ເພືັ່ອຫຸດ
ຄວນລົງທນໃນໂຄງລັ່ າງພືນຖານທີ
ຜັ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດທາມະຊາດ ແລະ ນາໃຊ້ຍຸດທະສາດຂອງການ
ຫາກຫາຍທາງເສດຖະກິດຕັ່ ອຸ ດສາຫະກາ

້ ແລະ ການກັ່ ສ້າງຄືນ.
້ ວມໄທປີ 2011: ການປະເມີນຢັ່າງໄວວາເພືັ່ອການວາງແຜນສາລບການຟືນຟູ
23 ທະນາຄານໂລກ (2012). ນາຖ້
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ແລະ ການບລິການ. ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານການພດທະນາທາງພູ ມ
ສາດໂດຍກຸັ່ ມອຸ ດສາຫະກາຢູັ່ ໃນສະຖານທີັ່ແຕກຕັ່ າງກນພາຍໃນປະເທດ

ດຽວກນກັ່ ສາມາດແຍກ ແລະ ຫຸດຜັ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດໄດ້. ສະ
້
້ ້ ເພີັ່ມການເຊືັ່ອມໂຍງກບພາກພືນອາຊຽນໂດຍສະເພາະແມັ່
ນນ,
ນເຊືັ່ອມຕັ່
້
ໂຄງລັ່ າງພືນຖານລະຫວັ່
າງບນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ສາມາດເພີັ່ມຄວາມ
້
ສາມາດຮບມືກບຜົນກະທົບຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3
ໂດຍລວມໃນການ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດໃນຫາຍຂົງເຂດຊັ່ ງ
ສະຖານທີັ່ໜັ່ ງສບຕັ່ ຜະລິດໃນຄະນະທີັ່ສະຖານທີັ່ອືັ່ນອາດຈະໄດ້ຮບຜົນ
ກະທົບຊົັ່ວຄາວຈາກເຫດການປັ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

້
ບນດາປະເທດຄວນຈະມີສັ່ວນຮັ່ ວມໃນການຄຸ ມ
ຄອງໄພພິບດໂດຍການຈດສນງ ົບປະມານທີັ່ຈາເປນເພືັ່ອຍົກລະດບຄຸ ນນະ
້
ພາບໂຄງລັ່ າງພືນຖານ
ໃນຄະນະດຽວກນກັ່ ຍງຮກສາງ ົບປະມານສາລບ
ໃນຂະນະດຽວກນ,

ການໃຊ້ຈັ່າຍໃນການສ້າງເຄືັ່ອຄັ່ າຍຄວາມປອດໄພທາງສງຄົມ ແລະ ການ
ຮູ ບສະແດງ C5. ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງ
ກະສິກາ (ປີ ແລະ ບນດາປະເທດ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)

ໝາຍເຫດ: ຮູ ບສະແດງວົງມົນແມັ່ ນສັ່ ວນແບັ່ ງສະເລັ່ ຍຂອງຂະແຫນງກະສິກາຂອງ GDP.
້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ລດ, ທະນາຄານໂລກ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ຫງໄພພິບດ
ຮູ ບສະແດງ C7. ງ ົບປະມານແຫັ່ ງຊາດສາລບການຟືນຟູ

້ ນ: CNN, Reuters, ທະນາຄານໂລກ, ສູນອາຊຽນ - ຈີນ, The Guardian
ແຫັ່ ງຂມູ
Reliefweb

້ ຫງເກີດເຫດການປັ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີັ່ຮຸນແຮງເພີັ່ມຂນ.
້
ຟືນຟູ
ສິັ່ງ
້
້
ັ່ ສາມາດນາໃຊ້ເພືັ່ອ
ປ້ອງກນຖືກສ້າງຂນລະຫວັ່
າງຮອບວຽນການຟືນໂຕທີ
້
ປບປຸ ງຄຸ ນນະພາບພືນຖານໂຄງລັ່
າງ

ເພືັ່ອຫຸດຜັ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິ
້ ານໃຊ້ຈັ່າຍທີັ່ບັ່ ຄາດຄິດຕັ່ ເຫດການປັ່ຽນແປງ
ບດທາມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ ກ
ດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນຍຸ ດທະສາດອຸ ດສາຫະກາ, ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມຄວນເປນ
ັ່ ສາຄນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີການຮັ່ ວມມືຂາ້ ມປະເທດໃນລະ
ື
ເງັ່ ອນໄຂທີ
້ ເພືັ່ອຮບປະກນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີັ່ຍືນຍົງ, ພາກ
ດບພາກພືນ.
້
ພືນຄວນຈະສ້
າງຄວາມສົມດຸ ນລະຫວັ່ າງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
ດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະການລົງທນໃນການພດທະນາແບບຍືນ
ຍົງຄວບຄູັ່ ກນກບຍຸ ດທະສາດການຫຸດການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນນະ
້
ໂຍບາຍພດທະນາແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ໃນການຮັ່ ວມໃນລະດບພາກພືນ.
ຮູ ບສະແດງ C6. ການເຕີບໂຕ ແລະ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງຂະແໜງອຸ ດສາຫະ
ກາ (ປີ ແລະ ບນດາປະເທດ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)

ໝາຍເຫດ: ຮູ ບສະແດງວົງມົນແມັ່ ນສັ່ ວນແບັ່ ງສະເລັ່ ຍຂອງຂະແຫນງອຸ ດສະຫະກາຂອງ GDP.
້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ລດ, ທະນາຄານໂລກ
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ C8. ການເຕີບໂຕຂອງການເກບລາຍຮບລາຍຮບພາຍໃນ
(ບນດາປະເທດ ແລະ ປີ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ)

ັ່ ລດ
້ ນ: ເຈົາໜ້າທີ
້
ແຫັ່ ງຂມູ

ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນສາລບອາຊີຕາເວນອອກສັ່ຽງໃຕ້, ການສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດທີັ່ອາດຈະປັ່ຽນແປງສະພາບອາກາດອາດເຮດໃຫ້ GDP ຂອງຕົນຫຸດລົງເຖິງ 11% ໃນປີ 2100
ຖ້າບັ່ ມີການປະຕິບດເພືັ່ອແກ້ໄຂບນຫາການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເບິັ່ງ Raitzer, D. A. , Bosello, F. , Tavoni, M. , Orecchia, C. , Marangoni, G. , &
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Samson, J. N. G. (2015). ສະເຖຍລະພາບອາກາດໃນອາຊີຕາເວນອອກສັ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງທົັ່ວໂລກ. ທະນາຄານພດທະນາອາຊີ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ທັ່ າອັ່ ຽງ ແລະ ການປະເມີນເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້

2

້ ງແຂງແຮງ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາກພືນຍ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ໄດ້
ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານນະໂຍບາຍເສດ
້
້
້ ຫາຍຂນຈາກການຟື
ຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການກະຕຸ ນ
ນໂຕຂອງເສດ
້
ຖະກິດໂລກ. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ການເງ ິນໃນພາກພືນສວັ່
ນຫາຍ
ຍງຄົງເປນທີັ່ໜ້າພໃຈໃນທັ່ າມກາງການຢື ດຍຸັ່ ນຂອງກະແສເງ ິນທນໂດຍ

້ ນໃນຕະຫາດທນ.
ສະເພາະແມັ່ ນໜິສິ
ທັ່ າອັ່ ຽງໃນທາງບວກຄາດວັ່ າຈະ
້
ສືບຕັ່ ໃນໄລຍະສນ,
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າ
້ ັ່ າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.
້
ື
ແລະເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນທີັ່ເຂມງວດໄດ້
ເພີັ່ມຂນຢ

້
ັ່ ອນໄຂທີ
ັ່
ື
22. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນເພີັ່ມຂນໂລກໂດຍເງ
້ ານວຍ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພືນໄດ້
້
ເອືອອ
ຮບ
ຄວາມຍືນຍົງທີັ່ສະໜບສູ ນໂດຍຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ຢື ດຍຸັ່ ນ

ໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແລະ ການ
້
ສົັ່ງອອກທີັ່ເພີັ່ມຂນ.

ໃນດ້ານຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ,

ການ

ບລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນຍງມີຄວາມສະເຖຍລະພາບ ໂດຍການປບປຸ ງ
ຕະຫາດແຮງງານ,

້
ັ່ ມ
້ ັ່ ງອອກສິ
ົ
ລາຍຮບຂອງຜູ ສ
ນຄ້າເພີັ່ມຂນຈາກການເພີ

້
້
ຂນຂອງລາຄາສິ
ນຄ້າແລະການຫຸດຜັ່ອນໜີຂອງຄົ
ວເຮືອນໃນບາງປະເທດ.

້ ນການປະຕິບດໂຄງການ
ກັ່ ຽວກບການລົງທນ,
ທັ່ າອັ່ ຽງຍງຄົງເປນສິັ່ງທີັ່ດີຍອ
້
້
ພດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່ າງຂອງລດໃນບາງປະເທດໃນພາກພືນ.
ການລົງທນ
້ ວຂອງການສົັ່ງອອກ
ຂອງພາກເອກະຊົນຄາດວັ່ າຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການຟືນຕົ
້
ຊັ່ ງສົັ່ງຜົນເຮດໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ຄວາມສາມາດເຂົາໃນຂະແໜງການຜະລິ
ດຫາຍ
້ ັ່ ຈະສົັ່ງຜົນເຮດໃຫ້ມີການຊຸກຍູ ຫ
້ ັ່ ການໃຊ້ຈັ່ າຍເງ ິນທນ.
້ າຍຂນຕ
ຂນທີ

້
23. ຍ້ອນຄວາມເຂມແຂງຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ
ແລະ ທັ່ າອັ່ ຽງການ
ັ່
້
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົງອອກໃນໄລຍະສນ,
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
້
ເສດຖະກິດຂອງພາກພືນຄາດວັ່
າຈະຢູັ່ ໃນລະດບປະມານ 5% ໃນປີ 2018້ ງທີັ່, ປະມານ 2% (ຕາຕະລາງ 2.1) ເສດຖະ
19, ໃນຂະນະທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ຄົ
້ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນວົງຈອນເສດຖະກິດໄລຍະກາງທີັ່ມີຊັ່ອງ
ກິດໃນພາກພືນສັ່

ຫວັ່ າງການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍມີທັ່າອັ່ ຽງໃນການເຕີບໂຕ.
ບາງປະເທດໃນ
້
ພາກພືນແມັ່
ນຢູັ່ ໃນວົງຈອນເສດຖະກິດໄລຍະສຸ ດທ້າຍ ທີັ່ມີສນຍານຂອງອດຕາ
ເງ ິນເຟີ ້ ແລະ ຄວາມບັ່ ສົມດຸ ນຈາກພາຍນອກ. ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ
້
້
ພືນຖານຂອງ
AMRO ສາລບພາກພືນອາຊຽນ+3
ແມັ່ ນ 5,4% ໃນປີ 2018
້
້
ແລະ 5,2% ໃນປີ 2019. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າອດຕາເງ ິນເຟີ ໃນພາກພື
ນຄາດວັ່
າຈະຢູັ່
ັ່ທີ 2,1% ໃນປີ 2018 ແລະ 2% ໃນປີ 2019. ອດຕາເງ ິນເຟິພື
້ ນຖານຍ
້
ງຄົງຢູັ່
ໃນລະດບດີ.

ຕາຕະລາງ 2.1 ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO ສາລບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ (2018-19)
(a) Real GDP Growth (% yoy)

(b) Headline Inflation (% yoy)

2017

2018 p/

2019 p/

2017

2018 p/

2019 p/
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5.4
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1.8
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ບູ ໄນ

0.6

1.6
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-0.2

0.2

0.4

ກາປູ ເຈຍ

6.9

6.8

6.8

2.9

3.2

3.4

ຈີນ

6.9

6.6

6.4

1.6

2.0

1.8

ຮົງກົງ

3.8

3.4

3.0

1.5

2.1

2.3

ອີນໂດເນເຊຍ

5.1

5.2

5.3

3.8

4.0

4.0

ຍີັ່ປຸັ່ ນ

1.8

1.3

0.7

0.7

0.8

0.9

ເກົາຫ ີ

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

ິ ປີນ
ຟີລບ

6.6

6.8

6.9

3.2

4.3

3.3

ສິງກະໂປ

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

້
ພາກພືນອາຊຽນ+3

້ ດໃນເດືອນມີນາ 2018 ແລະ 2019 ຕາມລາດບ. ສາລບປະເທດທີັ່ມີ
້ ນ GDP ແມັ່ ນອີງໃສັ່ປີງ ົບປະມານສິນສຸ
ໝາຍເຫດ: p / ການຄາດຄະເນ. ສາລບຍີັ່ປຸັ່ ນແລະມຽນມາ, ປີ 2017 ແລະ 2018 ຂມູ
້ ນທີັ່ບັ່ ມີໃນ 2017 ຍງມີຢັ່ ູ, ຂມູ
້ ນແມັ່ ນການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.
ຂມູ
້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ລດ, AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

25

້
້
້
ັ່ າງຂະໜາດໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຄາດຫວງວັ່າຈະເພີັ່ມກາລງການເຕີບໂຕເພີັ່ມຂນໃນອານາຄົ
ໃນບາງປະເທດເຊັ່ ນ: ປະເທດໄທ, ການເລີັ່ມຕົນໂຄງການພື
ນຖານໂຄງລ
ດ.

31

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box D.

ການນາໃຊ້ວງົ ຈອນທຸລະກິດ ແລະ ສິນເຊືັ່ອ ສາລບເສດຖະກິດອາຊຽນ +3
ບນຫາກັ່ ຽວກບການນາໃຊ້ລະບົບການວິເຄາະຂອງ AREO ທີັ່ການົດໃຫ້
ແຕັ່ ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ +3 ຢູັ່ ໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ ແລະ ສິນ
ເຊືັ່ອ (ຫ ື ທາງດ້ານການເງ ິນ) ທີັ່ໃກ້ຄຽງກນ26. ຈຸດປະສົງແມັ່ ນເພືັ່ອ
ສະແດງສະພາບລວມກັ່ ຽວກບການພດທະນາເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ດ້ານການເງ ິນໃນພາກພືນ້ ເພືັ່ອບນລຸ ຄາດໝາຍຕັ່ ໄປນີ:້ (i) ເຮດໃຫ້ການ
ປະເມີນລະ ຫວັ່ າງປະເທດມີຄວາມສອດຄັ່ ອງ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບ
ກນໄດ້ພາຍໃນຂົງເຂດ; (ii) ປບປຸ ງການວິເຄາະສະເພາະພາຍໃນ ແລະ
ການກະຈາຍຄວາມສັ່ ຽງລະຫວັ່ າງປະເທດສະມາຊິກ; (iii) ສົັ່ງເສີມຄວາມ
ໂປັ່ງໃສໃນການປກສາຫາລືກັ່ຽວກບການນະການົດນະໂຍບາຍໃນປະຈຸ
ບນຂອງສະມາຊິກ

ແລະ

ຄາແນະນາສາລບທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງ

ິ ກ
ີ ານທີັ່ດີໃນການກັ່ ສ້າງວົງຈອນທຸລະກິດ ແລະ ການ
AMRO ນາໃຊ້ວທ
ປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອສາລບປະເທດອາຊຽນ+3 ທີັ່ສອດຄັ່ ອງກບການປະຕິບດ

ີ ານວິເຄາະແບບຕົວປັ່ຽນດຽວ-ການນາໃຊ້ GDP ທີັ່
ໂດຍທົັ່ວໄປ, ວິທກ
ແທ້ຈິງເປນຕົວປັ່ຽນແທນ - ຈະຖືກນາມາໃຊ້ກບວົງຈອນທຸລະກິດ ເພືັ່ອ
້ ນຂອງບາງປະ
ຄວາມງັ່ າຍດາຍ ແລະ ເພືັ່ອອະທິບາຍບນຫາການຂາດຂມູ
້
ເທດສະມາຊິກ. ສວັ່ ນວົງຈອນການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອ ແມັ່ ນຖືກສ້າງຂນໂດຍ

ິ ກ
ີ ານກັ່ ນຕອງຕາມຄວາມຖີັ່ຂອງ Drehmann, Borio ແລະ
ນາໃຊ້ວທ
Tsatsarionis (2012) ໂດຍການລວມການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອທີັ່ແທ້
້ ນຕັ່ GDP. ວົງ
ຈິງ, ລາຄາຊບສິນທີັ່ແທ້ຈິງ (ບັ່ ອນທີັ່ມີ) ແລະ ອດຕາໜີສິ
້
ຈອນທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອທີັ່ມີຮູບແບບໂດຍຂນຕອນ

ພວກເຂົາ.

ື ນາສະເໜີໃນຮູ ບສະແດງ D1 ແລະ D2.
ຕັ່ າງໆໄດ້ຖກ

ໃນຂະນະທີັ່ວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ ແລະ ວົງຈອນທຸລະກິດແມັ່ ນປະກົດການທີັ່

້ ກໃຫ້ຜູ ວ
້ າງນະໂຍບາຍຄວນນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມືທັ່ ີ
ມນເປນສິັ່ງສາຄນເພືັ່ອເນນໜ
້
ມີເພືັ່ອຮບປະກນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການປັ່ຽນແປງຂນຕອນຕັ່
າງໆ

ແຕກຕັ່ າງກນ, ແຕັ່ ມີຄວາມກັ່ ຽວຂ້ອງກນຢັ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ການພິຈາລະນາໃນເວລາດຽວກນ. ດັ່ ງທີັ່ ທັ່ ານ ໂບລິໂອ Borio (2012)
ໄດ້ກັ່າວວັ່ າ ເສດຖະສາດມະຫາພາກທີັ່ບັ່ ມີວງົ ຈອນການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອຈະ
້
ີ້
ຄ້າຍຄືກບ "ໝູັ່ ບ້ານທີັ່ບັ່ ມີເຈົາຊາຍ".
ຜົນຈາກການສກສາໄດ້ຊໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າ

້
ວົງຈອນສິນເຊືັ່ອທີັ່ເພີັ່ມຂນໃນໄລຍະເວລາ
ແລະ ຄວາມກວ້າງຂວາງນບ
້
ຕງແຕັ່ ກາງຊຸມປີ 1980 ມີໄລຍະເວລາດົນກວັ່ າວົງຈອນທຸລະກິດແບບດັ່ ງ

ົ .້ ການປະຕິບດນະໂຍບາຍຍຸ ດທະສາດທີັ່ເໝາະສົມ
ຂອງຮອບວຽນເຫັ່ ານີ
ທີັ່ຖືກປະຕິບດໃນເວລາທີັ່ເໝາະສົມສາມາດຊັ່ ວຍຫຸດຜັ່ອນການປັ່ຽນແປງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງ ິນ. ຕົວຢັ່າງ, ເສດຖະກິດທີັ່ຢູັ່ ໃນວົງ
ີ ລ້ຽງການຕົກລົງໃນການຖົດຖອຍຖ້າຫາກ
ຈອນທຸລະກິດຊ້າສາມາດຫກ
ັ່
ວັ່ າ "ເສດຖະກິດທີຊະລລົງຄັ່ ອຍເປນຄັ່ ອຍໄປ" (ຮູ ບສະແດງ D1). ໃນຂະ

ເດີມ (Drehmann, Borio ແລະ Tsatsaronis, 2012) ໃນຂະນະ
ທີັ່ໄລຍະການຫຸດລົງຂອງວົງຈອນສິນເຊືັ່ອມີແນວໂນ້ມທີັ່ຈະໃຊ້ເວລາຫາຍ

ນະດຽວກນ,
ການປະຕິບດຕາມນະໂຍບາຍການດາເນີນລະດບມະຫາ
ັ່
ພາກທີຮອບຄອບເພືັ່ອປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນໂດຍການສ້າງ

ທາງເສດຖະກິດ.

ການຫົດໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອຢັ່າງຈະແຈ ້ງ.

ປີ ແລະ ການຫຸດລົງຂອງວົງຈອນທຸລະກິດໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວຈະມີໄລຍະ
້
ສນກວັ່
າ ຊັ່ ງທງສອງມີໂອກາດຂະຫຍາຍຜົນກະທົບທາງລົບຕັ່ ກິດຈະກາ

້ ຄອງເພືັ່ອຮບປະກນວັ່ າສະຖາ
ລະບຽບການທາງການເງ ິນ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ງສາມາດປ້ອງກນວິກດ
ິ ການທີັ່ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ
ບນການເງ ິນມີຄວາມໝນຄົ

້ ດວົງຈອນທຸລະກິດປົກກະຕິສາລບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອາຊີເກີດໃໝັ່ (ຄະນະກາມະການເອີຣບ
້ ດດ້ານທຸລະກິດເອີຣົບ
ົ , ຕົວຊີວ
26 ຄະນະກາມະການເອີຣົບ ແລະ ອົງການ OECD ໄດ້ເຜີຍແຜັ່ຕົວຊີວ
ັ່
ັ່
ັ່
(ບນຫາຕັ່ າງໆ) ແລະ ອົງການ OECD, ໃນຂະນະທີ ADB ຍງໄດ້ຈດພິມເຜີຍແຜການປະເມີນວົງຈອນຂອງທຸລະກິດໃນອາຊີ (ເບິງ ADB, "ວົງຈອນທຸລະກິດຂອງ Gauging ", ການຄາດຄະເນຂອງ ADB
2017, ກນຍາ 2017).
້ ຍງແດັ່ ?" ເອກະສານຂອງ BIS ເລກທີ 395, ທະນາຄານສາລບການຊາລະສະສາງຕັ່ າງປະເທດ, Basel.
27 Borio, Claudio 2012. "ວົງຈອນການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ ຫ
ີ ລ້ຽງການເບິັ່ງເຫນໃນໄລຍະກາງ" ເອກະສານ BIS ເລກທີ 380, ທະນາຄານສາ
28 Drehmann, Mathias, Claudio Borio ແລະ Kostas Tsatsaronis. 2012. "ລກສະນະຂອງວົງຈອນການເງ ິນ: ຢັ່າຫກ
ລບການຊາລະສະສາງຕັ່ າງປະເທດ, Basel.
້ ດໃນການຄາດຄະເນວົງຈອນທຸລະກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ.
້
29 ສານກງານຄົນຄວ້
າເສດຖະກິດແຫັ່ ງຊາດ (NBER), ສາລບຕົວຢັ່າງ, ພິຈາລະນາຕົວຊີວ
30 Drehmann, Borio ແລະ Tsatsaronis (2012) ສະໜອງບນຊີກັ່ຽວກບວົງຈອນທຸລະກິດຮອບດ້ານ, ວົງຈອນການເງ ິນ ແລະ ການພົວພນຂອງທງສອງ

32

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ຮູ ບສະແດງ D1. ຮູ ບແບບວົງຈອນທຸລະກິດ

ຮູ ບສະແດງ D2. ຮູ ບແບບວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

24 ການວິເຄາະເສດຖະກິດ ແລະ ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອໃນປະເທດອາຊຽນ +3
້ ວນຫາຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະກາງຂອງ
(ເບິັ່ງ Box D), ເສດຖະກິດໃນພາກພືນສັ່

ຮອບວຽນທຸລະກິດ, ທີັ່ການເຕີບໂຕສູ ງ ຫ ື ໃກ້ກບແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວທີັ່ມີ
້ ັ່ ໃນເປົ າໝາຍນະໂຍບາຍ
້
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງຜົນຜະລິດໃກ້ກບ 0 ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີ ຢູ
ຫ ື ໃກ້ຄຽງກບແນວໂນ້ມໄລຍະຍາວ. ສາລບບາງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
້ ັ່ ງອອກສິ
ົ
ຜູ ສ
ນຄ້າຂອງປະເທດບູ ໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມຽນມາ, ດວ້ຍ
້ ານວຍ ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາພະ
້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີັ່ເອືອອ
້ ລະກິດທີັ່
ລງງານໄດ້ຊັ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫນໄປສູັ່ ຮອບວຽນຂອງການເລີັ່ມຕົນທຸ

ມີການເຕີບໂຕຢັ່າງໄວ ແຕັ່ ຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລິດຍງຄົງເປນລົບ ແລະ ອດຕາ
້ ດ
ື ັ່ າກວັ່ າຄາດຄະເນໃນໄລຍະຍາວ. ການຂະຫຍາຍຕົວເພືັ່ອ
ເງ ິນເຟີ ຫ
ຸ ລົງ ຫຕ
ບນເທົາການຫຸດລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າກະສິກາ. ໃນອານາຄົດຄາດວັ່ າການເກີນ

້ ງ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິລວມ ແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມໝນຄົ
້
ສາລບພາກພືນໃນປີ
2018-19. ສາລບອາຊຽນ- 4 ແລະ ບູ ໄນ, ດຸັ່ ນບນຊີ
້ ງ (ປະມານ 3% ຂອງ
ຊາລະປົ ກກະຕິລວມຄາດວັ່ າຈະມີຄວາມໝນຄົ

GDP) ໃນປີ 2018-19. ສາລບປະເທດ CLMV, ການຂາດດຸ ນບນຊີ
້
ຊາລະປົ ກກະຕິລວມ ຄາດຄະເນຈະດີຂນຈາກ
5,1% ໃນປີ 2018 ຫາ
4,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019. ສາລບປະເທດບວກ 3, ຮົງກົງ ແລະ
ສິງກະໂປ) ຄາດວັ່ າຈະມີຄວາມຍືນຍົງ (ຮູ ບສະແດງ2.1). ເສດຖະກິດທີັ່
້ ບການຄ້າເຊັ່ ນ
ຂນກ

ສ.ເກົາຫ,ີ ສິງກະໂປ ແລະ ຮົງກົງໄດ້ຮບຜົນ
້
ປະໂຫຍດຈາກການຟືນຕົວຂອງການຄ້າໂລກ, ໃນຂະນະທີັ່ຫາຍປະເທດ
ເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ຂອງອາຊຽນກັ່ ມີການສົັ່ງອອກທີັ່ຂະຫຍາຍໂຕຢັ່າງ

້
ິ ປິນ, ການເຕີບໂຕ
ເຂມແຂງ.
ບາງປະເທດເຊັ່ ນ ຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ຟີລບ

ຕາຕະລາງ 2.2 ວົງຈອນການທຸລະກິດ ແລະ ສິນເຊືັ່ອໃນປະເທດອາຊຽນ + 3
ການຟື ້ນຕົວ
ໄວ

ວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ
ການຂະຫຍາຍໂຕ

ບູ ໄນ

ຊ້າ

ຊະລໂຕ

ມຽນມາ

ອິນໂດເນເຊຍ

ກາປູ ເຈຍ
ຈີນ

ວົງຈອນທຸລະກິດ

ປານກາງ

ໄທ

ຮົງກົງ

ສ. ເກົາຫ ີ

ຫວຽດນາມ

ສປປ ລາວ
ມາເລເຊຍ
ສິງກະໂປ
ຍີັ່ປຸັ່ ນ

ຊ້າ
ຊະລໂຕ

ຟີລບິ ປີ ນ

ແມັ່ ນສູ ງກວັ່ າທັ່ າແຮງ ຫ ື ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງໄວວາ ໂດຍມີຄວາມແຕກ
ຕັ່ າງທາງດ້ານການຜະລິດທີັ່ເປນບວກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມ

ຂອງຊບສິນທີັ່ເປນເງ ິນສະກຸ ນທ້ອງຖິັ່ນ ແລະ ການໄຫອອກຂອງທນໃນ
ຮູ ບແບບ "risk-off" ຈະເຮດໃຫ້ຄວາມກົດດນທີັ່ຫຸດລົງຕັ່ ອດຕາແລກ

ຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍ)

ຜັ່ອນຜົນກະທົບຕັ່ ອດຕາແລກປັ່ຽນ. ເຖິງຢັ່າງໃດກຕາມ, ອດຕາແລກ
້
ີ ັ່ ານມານີ,້
ປັ່ຽນໃນພາກພືນແມັ່
ນມີຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນຫາຍໃນຊັ່ ວງຫາຍປີ ທັ່ ຜ

ື ວາມບັ່ ສົມດຸ ນຂອງພາຍນອກ. ການວາງນະໂຍບາຍ
ກົດດນທາງດ້ານເງ ິນເຟີ ້ ຫຄ
ມະຫາພາກທີັ່ສອດຄັ່ ອງ (ເບີັ່ງການອະທິບາຍເພີັ່ມເຕີມໃນພາກທີັ່ 3 ກັ່ ຽວກບ

ເສດຖະກິດໃນວົງຈອນຕອນທ້າຍຂອງທຸລະກິດ
້ ວຂອງໃນຊັ່ ວງທາອິດ
ສາມາດດາເນີນການປັ່ຽນແປງທີັ່ສອດຄັ່ ອງກບການຟືນຕົ
ຫ ື ກາງຂອງວົງຈອນ ໂດຍບັ່ ຕ້ອງຜັ່ານຊັ່ ວງການຊະລໂຕ (Box D). ວົງຈອນ
ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອຈະຖືກກັ່ າວຕາມຫງໃນພາກນີ.້

້
25. ພາຍນອກ, ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິຂອງພາກພືນໄດ້ຮ
ບການປບປຸ ງດີຂນ້
້ ປີ 2017 ເນືັ່ອງຈາກການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທີັ່ເຂມແຂງ
້
ນບຕງແຕັ່
ແລະ ສາລບຜູ ້
ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ,

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກລາ
ັ່
້
້ ການເຕີບໂຕທີັ່ດີ, ສະ
ຄາສິນຄ້າໂລກທີສູ ງຂນ.
ການສົັ່ງອອກໃນພາກພືນມີ
້ ວທີັ່ເຂມແຂງໃນການສົ
້
ັ່ ງອອກຜະລິດຕະພນ
ທ້ອນໃຫ້ເຫນການຟືນຕົ
ແລະ
້ ວຂອງລາຄານາມ
້ ນ, ເຊັ່ ນດຽວກນກບລາຄາຂອງໂລຫະອຸ ດສາຫະກາ
ການຟືນຕົ
້ ັ່ ຂນຢູ
້ ັ່ ກບ
ເຊັ່ ນທອງແດງ, ໂລ ແລະ ເຫກ. ສາລບເສດຖະກິດໃນພາກພືນທີ

້ ວໃນການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພນ.
ຂະແໜງກະສິກາ, ຊຸກຍູ ໂ້ ດຍການຟືນຕົ
້ ວຍໃຫ້ພາກພືນສາມາດສ້
້
26. ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກທີັ່ເພີັ່ມຂນຊັ່
າງ
ັ່
ແຮງກົດດນການປ້ອງກນຈາກພາຍນອກ (ຮູ ບສະແດງ 2.2) ເມືອພິຈາລະນາ
ເຖິງການມີສວັ່ ນຮັ່ ວມຂອງຕັ່ າງປະເທດໃນລະດບສູ ງໃນຕະຫາດການເງ ິນພາຍ
້ ການແຜັ່ກະຈາຍຢັ່າງວັ່ ອງໄວຂອງການຖືຮຸ ້ນຕັ່ າງປະເທດ
ໃນຂອງພາກພືນ,
34

ປັ່ຽນ ແລະ/ຫ ື ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເງ ິນສາຮອງໄວ້ເພືັ່ອແລກເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດຫຸດ
ັ່ ອຫຸດ
້
ລົງຈານວນຫາຍ ຍ້ອນໜັ່ ວຍງານຮບທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງເຂົາແຊກແຊງເພື

ີ ດ
ົ ບາດສາຄນໃນການຮບມືກບຜົນກະທົບ. ພ້ອມດຽວກນ
ແລະ ໄດ້ມບ
ກບການແຊກແຊງຢັ່າງຖືກຕ້ອງຈາກໜັ່ ວຍງານທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງ, ມນໄດ້ຊັ່ ວຍ

ຄວບຄຸ ມຄວາມໄວຂອງການປບຕົວແຮງກະທົບ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ
ພວກມນຕັ່ ເສດຖະກິດທີັ່ແທ້ຈິງ.

້
້ ດຂນຈາກການປົ
ຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນທີັ່ສາຄນໃນໄລຍະສນເກີ
ກປ້ອງ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
ທາງດ້ານການຄ້າດງທີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນໃນແຜນທີຄວາມສັ່ ຽງທົວໂລກ
ຊັ່ ງອາດສົັ່ງຜົນຕັ່ ທັ່ າອັ່ ຽງການສົັ່ງອອກໃນໄລຍະຕັ່ ໜ້າ. ດັ່ ງທີັ່ໄດ້ກັ່າວມາ
27.

້
ກັ່ ອນໜ້ານີ,້ ເນືັ່ອງຈາກການສົັ່ງອອກທີັ່ເຂມແຂງ,
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
້
ັ່
້
ບາງປະເທດໃນພາກພືນໄດ້ເພີມຂນ. ການຍົກລະດບການສົັ່ງອອກແມັ່ ນ
້
ີ າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກັ່ ຂົງເຂດ,
ເພີັ່ມຂນໂດຍການນ
າໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ສ້

ເປນສູ ນກາງການຜະລິດ (ຮູ ບສະແດງ 2.3). ການຄາດຄະເນລັ່ ວງຫນ້າ,
ຕົວຊີວ້ ດຂອງຂະແໜງເຕກໂນໂລຊີ ເຊັ່ ນ ການຂາຍສານເຄີັ່ງຊກນາໃນທົັ່ວ

ໂລກຍງສືບຕັ່ ເປນທັ່ າແຮງສາລບການຄ້າໃນໂລກ ໂດຍທີັ່ສະຫະລດອາເມ
ົ ເປນຜູນ້ າຫກໃນການຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ.
ລິກາແລະ ສະຫະພາບເອີຣບ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ2.1 ການປບປຸ ງແນວໂນ້ມດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິໃນປະເທດ
ເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ແລະ ປະເທດກາລງພດທະນາໃນອາຊຽນ

ຮູ ບສະແດງ 2.2 ເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດສາຮອງຂອງພາກພືນ້ ແລະ ຄວາມ
ຢື ດຍຸັ່ ນຂອງອດຕາແລກປັ່ຽນໄດ້ຊັ່ວຍຫຸດຜັ່ອນຜົນກະທົບຂອງການ
ປັ່ຽນແປງຂອງກະແສເງ ິນທນ

ັ່ ລດ
້ ນ: ເຈົາໜ້າທີ
້
ແຫັ່ ງຂມູ

ໝາຍເຫດ: e / ການປະເມີນ ແລະ p / ການຄາດຄະເນ
້ ນ: ເຈົາໜ້າທີັ່ລດ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ື ໄດ້ສະໜບສະໜູນການສົັ່ງອອກໃນພາກພືນ້
ຮູ ບສະແດງ 2.3 ການນາເຄືັ່ອງເຕກໂນໂລຊີມາໃຊ້ຄນ
(a) Regional Export Performance

(b) Global Semiconductor Sales
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້ າ ທີັ່ລ ດ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂ ມູ້ ນ : ເຈົາໜ້

້
28. ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ເຂມງວດ
ຂນ້ ແລະ ຄວາມກົດດນທາງດ້ານການຄ້າທີັ່ເພີັ່ມທະວີຄວາມຮຸ ນແຮງຂນ້
້ ວຂອງການຄ້າໂລກມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກ. ເຖິງແມັ່ ນ
ອາດເຮດໃຫ້ການຟືນຕົ

ວັ່ າ ສະຫະລດອາເມລິກາເລີັ່ມມີການການົດອດຕາພາສີໃສັ່ ຫາຍປະເພດ
ສິນຄ້າ (ເຊັ່ ນ ແຜງພະລງງານໄຟຟ້າ, ຈກຊກຜ້າ, ເຫກ ແລະ ອາລູມ ິ
້
ນຽມ), ຜົນກະທົບຕັ່ ກບພາກພືນແມັ່
ນຂ້ອນຂ້າງມີໜ ້ອຍ ແລະ ປະເທດທີັ່
ີ ານຕອບໂຕ້ເທືັ່ອເຖີງແມັ່ ນວັ່ າ ບາງປະເທດຂອງ
ໄດ້ຮບຜົນກະທົບບັ່ ໄດ້ມກ
ົ ທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບຖືກຂົັ່ມຂູັ່ ໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້. ເຖິງ
ສະຫະພາບເອີຣບ

ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ໃນປີ 2017 (-4%ຂອງ GDP ເປນຊັ່ ວງທີັ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົຍຫາຍທີັ່ສຸ ດ

ີ ັ່ ານມາ) ອາດເຮດໃຫ້ລດຖະບານສະຫະລດອາເມລິການາໃຊ້
ໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ
້
ື ັ່ ບນດາປະເທດເປົ າໝ
ມາດຕະການເພີັ່ມເຕີມຕັ່ ກບຜະລິດຕະພນ ອືັ່ນໆຫຕ
າຍທີັ່ກາລງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ (ຮູ ບສະແດງ 2.4). ຫາຍປະເທດໃນພາກພືນ້
(ຈີນ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ເກົາຫ,ີ ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ) ແມັ່ ນສັ່ ວນໜັ່ ງທີັ່ສາ
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້ ັ່ ງມີ
ຄນຕັ່ ການຂາດດຸ ນການຄ້າສິນຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ດັ່ ງນນຈ
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ກບມາດຕະການປົ ກປ້ອງດັ່ ງກັ່ າວ (ຮູ ບສະແດງ 2.5).
29. ຄວາມຂດແຍ້ງທາງການຄ້າສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບຢັ່າງຫວງຫາຍຕັ່ ການສົັ່ງ
້ ັ່ ອງຈາກການເປີ ດກວ້າງການຄ້າ ແລະ ການເຊືັ່ອມຕັ່ ການ
ອອກຂອງພາກພືນເນື
້
ຄ້າຢັ່າງກວ້າງຂວາງຜັ່ານລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພາກພືນ.

ດັ່ ງທີັ່ໄດ້

ກັ່ າວມາຂ້າງເທິງ, ຄວາມກົດດນໃນການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າຂອງສະຫະລດ
້
້
ົ
ອາເມລິກາໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນຕົ
ນປີ
2018, ດ້ວຍການນາໃຊ້ອດຕາພາສີທັ່ ວໂລກ

້ ກຊກຜ້າ ແລະ 30% ສາລບການນາເຂົາແຜງ
້
20% ສາລບການນາເຂົາຈ
31
ັ່
ັ່
ີ ານນາໃຊ້
ພະລງງານແສງອາທິດ ແລະ ອີກເທືອໜງໃນເດືອນມີນາ ໄດ້ມກ
້ ກ ແລະ 10% ສາລບການນາເຂົາອາລູ
້
ອດຕາພາສີ 25% ສາລບການນາເຂົາເຫ
ັ່ ສາຄນໃນພາກພືນ້ (ເຊັ່ ນ ສ. ເກົາຫ ີ ແລະ
້ ັ່ ງອອກທີ
ົ
ມິນຽມ.32 ພິຈາລະນາວັ່ າຜູ ສ

ົ ກະທົບທີັ່ແທ້ຈິງບາງຢັ່າງ
ຈີນ) ແມັ່ ນໜັ່ ງໃນບນດາຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນ, ອາດຈະມີຜນ
ເຊັ່ ນ: ດ້ານວຽກເຮດງານທາ. ເຊັ່ ນດຽວກນ, ອດຕາພາສີສາລບການ ນາເຂົາ້
ິ ຽມໂດຍສະຫະລດອາເມລິກາກັ່ ຄາດວັ່ າຈະມີຜນ
ົ ກະທົບຕັ່
ເຫກ ແລະ ອາລູມນ

້ ານວນຫວງຫາຍໃນປີທາອິດ ແລະ ອດຕາພາສີ 50% ຕັ່ ການນາເຂົາເພີ
້ ັ່ ມເຕີມ. ອດ
31 ລດຖະບານສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ການົດອດຕາພາສີ 20% ສາລບ 1,2 ລ້ານຄົນທາອິດທີັ່ໄດ້ນາເຂົາຈ
ຕາພາສີຫຸດລົງເຖິງ 16% ແລະ 40% ຕາມລາດບໃນປີທ ີ 3. ສາລບແຜງພະລງງານແສງອາທິດ, ອດຕາພາສີ 30% ຈະຖືກການົດໄວ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າພະລງງານແສງອາທິດທີັ່ນາເຂົາ້ ແລະ
້ ັ່ ເສຍຄັ່າໃນ
ໂມດູນໃນປີທາອິດ, ດ້ວຍອດຕາພາສີຫຸດລົງເຖິງ 15% ໃນປີທ ີ 4. ອດຕາພາສີໃຫ້ 2.5 Gigawatts ຂອງແຜງພະລງງານແສງອາທິດທີັ່ຍງບັ່ ທນປະກອບຈະໄດ້ຮບການນາເຂົາບ
ແຕັ່ລະປີ.
ັ່ ອກັ່ອນ - ຕ້ານການສລາດບ
ັ່ ຜູຜ
້
້
້
້ ະລິດຕັ່າງປະເທດ
32 ຄວາມພະຍາຍາມທີັ່ຈະຄວບຄຸ ມການນາເຂົາໃນເມື
ງຫວງແລະການປະຕິຮູບໃນປະເທດ, ບັ່ ສາມາດແກ້ໄຂບນຫາການນາເຂົາໃນຂະນະທີ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
້
ີ ລັ່ຽງພາສີນາເຂົາ.
ໄດ້ຍາ້ ຍໄປຜະລິດຢັ່າງຕເນືອງຈາກປະເທດໜງໄປອີກ, ຊງຫກ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
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ຮູ ບສະແດງ 2.4 ການຂາດດຸ ນການຄ້າສິນຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ເຕີບ
ີ ັ່ ານມາ
ໂຕໃນຈງຫວະທີັ່ໄວທີັ່ສຸ ດໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ

ຮູ ບສະແດງ 2.5 ຈີນ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ຫວຽດນາມແມັ່ ນໜັ່ ງໃນບນດາຄູັ່ ຄ້າ
ໃຫຍັ່ ທີັ່ສຸ ດທີັ່ເຮດໃຫ້ສະຫະລດອາເມລິກາຂາດດຸ ນການຄ້າ (2017)
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້ ນ:
ແຫັ່ ງຂມູ

ິ ະຫະລດອາເມລິກາ
ສານກງານສະຖິຕສ

້ ນ: ສານກງານສະຖິຕສ
ິ ະຫະລດອາເມລິກາ
ແຫັ່ ງຂມູ

ບນດາປະເທດຢັ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທງບາງປະເທດໃນພາກພືນ້ (ຮູ ບ
ສະແດງ2.6). ຕັ່ ກບ NAFTA, ທາງອອກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຈະ

30. CPTPP ສາມາດຮອງຮບການປ້ອງກນໄພຂົັ່ມຂູັ່ ຕັ່ ການປົ ກປ້ອງ
ທາງການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນພາກພືນ້ ແລະ ສົັ່ງສນຍານທີັ່ສາ

້ ກ ແລະ ອາລູມນ
ິ ຽມທີັ່ເພີັ່ມຂນ້
ຕາມ, ບນຫາການເກບພາສີການນາເຂົາເຫ

້
ເພີັ່ມຂນ.
CPTPP ຈະເຮດໃຫ້ມີຂຜູ້ ກພນທີັ່ຈະຫຸດຜັ່ອນອດຕາພາສີ
ແລະ ຍົກ ເລີກ NTBs ໃໝັ່ , ຊັ່ ງຊັ່ ວຍຫຸດຜັ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກ

ີ້
ບັ່ ໄດ້ຮບການຄາດຫວງໃນປີ ນຈາກຄວາມຄື
ບໜ້າໃນຂົງເຂດອືັ່ນໆທີັ່ບັ່
້ ານົດກັ່ ຽວກບຕ້ານການສລາດບ
້
ແມັ່ ນການຄ້າ, ເຊັ່ ນ: ຂກ
ງຫວງ. ຢັ່າງໃດກັ່
ໃນສະຫະລດອາເມລິກາແມັ່ ນເຮດໃຫ້ຂະບວນການການເຈລະຈາຫຍຸ ງ້
້ ໃນຂະນະທີັ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະສນຍ
້ ງບັ່ ສາມາດເຫນໄດ້, ການ
ຍາກຂນ.

້
້ ດແຍັ່ ງດ້ານການຄ້າແມັ່ ນເຫນໄດ້ຢັ່າງຈະແຈ ້ງ, ຊັ່ ງກັ່ ໃຫ້
ເພີັ່ມຂນຂອງຂ
ຂ
ເກີດຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການຫຸດລົງໃນໄລຍະຍາວສາລບເສດຖະກິດໃນພາກ
້ ັ່ ມີຮູບແບບການເຕີບໂຕຂນຢູ
້ ັ່ ກບລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງ
ພືນທີ

ຄນຕັ່ ການສະໜບສະໜູນຈາກສະມາຊິກຂອງຕົນໃນການເປີ ດເສລີການ
້
ຄ້າ ແລະ ການຄ້າເສລີ ແລະ ການຕັ່ ຕ້ານຄວາມເຊືັ່ອໝນໃນການປົ
ກປ້ອງ

ໄພຂົັ່ມຂູັ່ ຕັ່ ການປົ ກປ້ອງ.

້
ປະສົບການຂອງອາຊຽນນບຕງແຕັ່

GFC

ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການຮັ່ ວມມືດາ້ ນການຄ້າ ແລະ ການຮັ່ ວມມືດາ້ ນເສດ

ົ ໃນການປບປຸ ງລະບຽບການຄ້າ ແລະ ຮກສາການ
ຖະກິດມີປະສິດທິຜນ
ກວດສອບຄວາມໄວຂອງການນາໃຊ້ NTB ເພີັ່ມເຕີມ. ບນດາປະເທດໃນ

ໂລກ. ຮູ ບສະແດງ 2.7 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າບນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ
NAFTA ເປນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການສົັ່ງອອກທີັ່ສາຄນສາລບປະ

ພາກພືນ້ (ເຊັ່ ນ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ເຫນຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ມຂນ້
ຂອງ FDI ໃນການຮັ່ ວມສນຍາການຄ້າ (ເບິັ່ງ Box E ກັ່ ຽວກບສນຍາ

ເຈລະຈາ NAFTA.

ເທດໃນປາຊີຟິກ (CPTPP).

້ ັ່ ຈະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຢັ່າງຫວງຫາຍຈາກຜົນຂອງການ
ເທດໃນພາກພືນທີ

ການຄ້າໃໝັ່ -ສນຍາການຮັ່ ວມມືລະຫວັ່ າງທີັ່ຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າປະ

ຮູ ບສະແດງ 2.7 ບນດາປະເທດ NAFTA ແມັ່ ນຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນສາລບເສດ
້
ຖະກິດໃນພາກພືນ.

ຮູ ບສະແດງ 2.6 ຜົນກະທົບຕັ່ ບນດາປະເທດ NAFTA ແມັ່ ນສາຄນທີັ່ສຸ ດ

ມູນຄັ່ າເພີັ່ມຂອງການສົັ່ງອອກທີັ່ຕ້ອງການສຸ ດທ້າຍໄປຫາ
້ ນຂອງປະເທດ (ປີ 2000 ທຽບປີ 2016)
NAFTA ໂດຍແຫັ່ ງຂມູ

້ ກຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໂດຍປະເທດ (2017)
ສດສັ່ ວນການນາເຂົາເຫ
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້ ນ: ກົມການຄ້າ, ຫ້ອງການການຄ້າສາກົນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: OECD, ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

Rest of the World

້
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Box E.
ສນຍາການຄ ້າໃໝັ່-ສນຍາການຄ ້າເສລີ ຮອບດ ້ານ ແລະ ກ ້າວໜ້າ Trans-Pacific (CPTPP).
ປະຫວດຄວາມເປນມາ

ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2017 ສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ແຈ ້ງຖອນໂຕອອກ

ຈາກສນຍາການຮັ່ ວມມືລະຫວັ່ າງປະເທດໃນປາຊີຟິກ (TPP), ສວັ່ ນອີກ
ື ຕົກລົງທີັ່ຈະຜກດນໃຫ້33 TPP ສະບບ
11 ປະເທດສະມາຊິກທີັ່ຍງເຫອ
ົ ບງຄບໃຊ້ ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການຖອນໂຕ
ປບປຸ ງເພືັ່ອໃຫ້ສຍຍາດັ່ ງກັ່ າວມີຜນ
ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາອອກຈາກ TPP ເປນຜົນກະທົບທີັ່ຂ້ອນຂ້ອງ
້
ໃຫຍັ່ ແລະ ມີຄວາມສາຄນກບການຄ້າສາກົນ, ສນຍາສະບບໃໝັ່ ທີັ່ເອີນ

ື 11 ປະ
ວັ່ າ CPTPP ເປນຜົນສາເລດທີັ່ສາຄນສາລບສະມາຊິກທີັ່ເຫອ
ເທດ. ອີງຕາມ Petri et. al. (2017), ການຖອນໂຕຂອງສະຫະລດອາ
້
ເມລິກາ ອາດສົັ່ງຜົນຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພືນອາຊີ
ປາຊີຟິກ. ຮູ ບ
້
້ ກລົງທາງການຄ້າຫກໃນພາກພືນອາຊີ
E1 ສະແດງໃຫ້ເຫນຂຕົ
.

ທາງດ້ານພາສີ ແລະ ບັ່ ແມັ່ ນພາສີ ໂດຍການເປີ ດກວ້າງໃຫ້ແກັ່ ການຜະລິດ
ສິນຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ຂະແຫນງການລົງທນຂອງບນດາປະເທດສະ
້ ສົັ່ງເສີມການ
້ ງຕະຫາດເພີັ່ມຂນ,
ມາຊິກCPTPP, ມນຊັ່ ວຍໃຫ້ການເຂົາເຖິ

້
ພດ ທະນາລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນພາກພືນ,
ການຈດແບັ່ ງແຮງ
ງານ, ຂະໜາດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການປບປຸ ງເຕກໂນໂລຊີ. ເຖິງວັ່ າຜົນ
້ ນຂອງການຈ
້
້
ປະໂຫຍດຍງຕັ່ າຢູັ່ ໃນຂນຕົ
ດຕງປະຕິ
ບດ,ປະເທດສະມາຊິກທງ

ໝດຂອງ CPTPP ຄາດຄະເນວັ່ າຈະເພີັ່ມຜົນຜະລິດ GDP, ສົັ່ງອອກ
້
ແລະ ການໄຫເຂົາຂອງ
FDI. ພາຍໃນປີ 2030, ອດຕາການເຕີບໂຕຂອງ
GDP ຈະຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ
ສົັ່ງອອກແມັ່ ນ 1,5% ແລະ 4% ຕາມລາດບ34 (Petri et al, 2017 ແລະ
ທະນາຄານໂລກ, 2016) (ຮູ ບ E2).

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ CPTPP

ການລົງນາມຂອງ CPTPP ສາມາດຮອງຮບຢັ່າງຫນ້ອຍບາງສັ່ ວນຕັ່ ໄພ

CPTPP ເປນສນຍາການຄ້າທີັ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຍ້ອນມີຈດ
ຸ ປະສົງ
ັ່
້
ການເປີ ດເສລີ ແລະ ການເຊືອມໂຍງສະດບສູງ ໂດຍມີຂຜູ ກພນທີັ່ຫາຍ

ຄຸ ກຄາມຈາກການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນ
້
ພາກພືນ.
CPTPP ຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ການການົດຂຜູ້ ກພນທີັ່ຫຸດຜັ່ອນ

ກວັ່ າທີັ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສນຍາການຄ້າເສລີ (FTAs) ທີັ່ຜັ່ານມາທີັ່ມີການລົງ
້ CPTPP ຈັ່ ງຖືວັ່າ
ນາມລະຫວັ່ າງບນດາປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມສນຍາ. ດັ່ ງນນ,
ເປນການປັ່ຽນແປງເກມຍ້ອນວັ່ າມນເປນສນຍາການຄ້າທີັ່ຢູັ່ ເໜືອສນຍາ
FTA ທີັ່ມີຢັ່ ູ ແລ້ວ ໂດຍການການົດມາດຕະຖານໃນຂົງເຂດເຊັ່ ນ ການຈດ

້
ື
ຊືຂອງລ
ດ, ເງັ່ ອນໄຂທາງແວດລ້ອມ
ແລະ ແຮງງານ, ແລະ ການປ້ອງກນ
້
້ ການຫຸດຜັ່ອນຫລ
ື ບ
ົ ລ້າງສິັ່ງກີດຂວາງ
ການສລາດບ
ງຫວງ, ນອກຈາກນນ,

ອດຕາພາສີ ແລະ ຊະລການກ້າວສູັ່ NTBs ໃຫມັ່ , ຊັ່ ງຊັ່ ວຍຫຸດຜັ່ອນ
ຜົນກະທົບຈາກໄພຄຸ ກຄາມຈາກການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າ.

ເຖິງແມັ່ ນ
ວັ່ າການຫຸດຜັ່ອນອດຕາພາສີຈະມີການຫຸດລົງອີກ ໃນອດຕາທີັ່ກ້າວໄປ
ົ ກາໄລທີັ່ພຽງພທີັ່ຮບປະກນວັ່ າ
ຫາ 0% (ຮູ ບ E3), ແຕັ່ ກັ່ ຍງຄົງມີຜນ
ລະບຽບການຄ້າແມັ່ ນມີມາດຕະຖານສູ ງໃນຂະນະທີັ່ຕດສິັ່ງທີັ່ບັ່ ມີປະສິດ
ົ ທີັ່ຂດຂວາງການຄ້າ
ຕິຜນ

ຮູ ບສະແດງ E1. ກອບການຄ້າທີັ່ສາຄນຂອງອາຊີປາຊີຟິກ

້ ນ: ປບມາຈາກ (journal.accj.or.jp)
ແຫັ່ ງຂມູ
້
ໃນຂະນະທີັ່ຂຄວາມຈາກ
TPP ສັ່ວນໃຫຍັ່ ບັ່ ປັ່ຽນແປງ ແລະ ພນທະຂອງປະເທດຄູັ່ ສນຍາແມັ່ ນຕິດພນກບການຄ້າເສລີໃນສິນຄ້າ, ບລິການ, ການຈດຊື ້ ແລະ ການລົງທນຍງຄົງຢູັ່, 20 ລາຍການ
້ ັ່ ໄດ້ຮບການປະຕິບດໂດຍພາກສັ່ວນ CPTPP ຈົນກັ່ວາຄູັ່ສນຍາຈະຕົກລົງເຫນດີໂດຍ
້ ານົດເຫັ່ ານີ
ົ ຈະບ
TPP ຖືກ "ໂຈະ" ໃນ CPTPP ສະແດງໃຫ້ເຫນຄວາມກງວົນຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ຂກ
33

້
ື
ການຍອມຮບຊັ່ ງກນ ແລະ ກນ. ເງັ່ ອນໄຂຈະຖື
ກລະງບໃນຂະນະທີັ່ ບັ່ ໄດ້ສາ້ ງພືນຖານໃຫ້
ແກັ່ CPTPP ເນືັ່ອງຈາກຜົນປະໂຫຍດທີັ່ແຕກຕັ່າງກນແລະລະດບການພດທະນາເສດຖະກິດລະຫວັ່າງ 11
ັ່
້
ື ກ
ີ ານປັ່ຽນແປງໜ້ອຍໜັ່ ງຕາມ CPTPP (Goldman, Kronby and Webster (2017)).
ປະເທດ, ເປນທີໜ້າສົນໃຈວັ່າ TPP ຕົນສະບບມີການປັ່ຽນແປງຫມ
34

້
້ ນຈາກ 19 ຂະແຫນງການຕັ່າງໆຈາກ 29 ພາກພືນ.
ື ນາໃຊ້ເພືັ່ອປະເມີນຜົນປະໂຫຍດທີັ່ຄາດຄະເນຂອງ CPTPP, ການນາໃຊ້ຂມູ
ຮູ ບແບບການສົມດຸ ນທົັ່ວໄປທີັ່ສາມາດຄິດໄລັ່ (CGE) ໄດ້ຖກ

ແບບຈາລອງດັ່ ງກັ່າວໄດ້ຄານືງເຖີງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ - ປະຊາກອນ, ເງ ິນທນ, ຄັ່າຈ ້າງ, ລະດບລາຄາ ແລະ ຮູ ບແບບການຄ້າ, ແລະ ການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຂົາຕັ່ ການປັ່ຽນແປງອດຕາ
ພາສີ ແລະ ທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນພາສີຕາມຜົນຂອງ CPTPP.

37

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ນ້ , ແຕັ່ ຈະໄດ້ຮບແຮງພກດນໃນຕັ່ ໜ້າ
ຮູ ບສະແດງ E2. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ CPTPP ແມັ່ ນຕັ່ າໃນເບືອງຕົ

້
້ ນ: Petri, P. A, Plummer, M. G., Urata, S., & Zhai, F. (2017). ການດາເນີນການໃນອາຊີປາຊີຟິກ: ຂຕົ
້ ກລົງການຄ້າພາກພືນໂດຍບ
ັ່ ມີສະຫະລດອາເມລິກາ.
ແຫັ່ ງຂມູ

ເຊັ່ ນດຽວກນກບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ລະບຽບການຄ້າພາຍ
ໃຕ້ CPTPP ມີໄວ້ເພືັ່ອປົ ກປ້ອງຜູ ້ບລິໂພກ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້
ແກັ່ການຄ້າທີັ່ຮບປະກນການກວດສອບຄວາມສົມດຸ ນ, ຄວາມໂປັ່ງໃສ ແລະ
້
້
ຄວາມສອດຄັ່ອງໃນຂນຕອນການອອກແບບ
ແລະ ການຈດຕງປະຕິ
ບດ. ຍົກ
້
ຕົວຢັ່າງ, ທຸກປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງເປີ ດເຜີຍກົດລະບຽບ ແລະ ຂນຕອນທງໝົດ

້
ທີັ່ກັ່ຽວ ຂ້ອງກບການນາເຂົາໃນສາງເກ
ບສິນຄ້າທົັ່ວໄປ. ປະສົບການຂອງອາຊຽນ
້
ນບຕງ ແຕັ່ GFC ສະແດງໃຫ ້ເຫນວັ່າການຮັ່ວມມືດາ້ ນການຄ້າ ແລະການຮັ່ວມມື
ົ ໃນການປບປຸ ງລະບຽບການ
ດ້ານເສດຖະກິດມີຢັ່າງເລີກເຊີັ່ງ ແມັ່ ນມີປະສິດທິຜນ
ັ່
ຄ້າ ແລະ ສບຕກວດສອບຄວາມໄວຂອງການນາໃຊ້ NTB. ໃນທາງກົງກນຂ້າມ,

ພວກເຂົາໄດ້ເພີັ່ມການຄ້າກບບນດາຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນກບ
ສະຫະລດອາເມລິກາ ທີັ່ມີສນຍາການຄ້າກບສາກົນຈານວນໜ້ອຍ (ຮູ ບສະແດງ

້ ນຫກການການຄ້າທີັ່ມີຄວາມໂປັ່ງໃສ, ເສລີ
E4). ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ, ໂດຍຢງຢື

ກາງ. ເຖິງວັ່າຈະມີຄວາມຊດເຈນວັ່າ CPTPP ໃໝັ່ມີຂະໜາດນ ້ອຍກວັ່າສັ່ວນ
ແບັ່ງຂອງ GDP ແລະ ການຄ້າທົັ່ວໂລກ, ການເຊນສນຍາການຄ້າແມັ່ ນມີຄວາມ

ົ ກະທົບຢັ່າງກວ້າງຂວາງຕັ່ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສຖະກິດໃນ
ສາຄນ ແລະ ມີຜນ
້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມນບັ່ ພຽງແຕັ່ເປນບາດກ ້າວໃໝັ່ໃຫ ້ແກັ່ການເຈລະ
ໄລຍະສນ
ົ ກະທົບຕັ່ ການເຈລະຈາການຄ້າອືັ່ນໆ, ອາດ
ຈາການຄ້າຫາຍຝັ່າຍ, ມນອາດຈະມີຜນ
້ ດສາລບການຕງກົ
້ ດລະບຽບ,
ື
ເປນຕົວຊີວ
ຊັ່ ງໝາຍຄວາມວັ່າເງັ່ ອນໄຂຂອງ

CPTPP ສາມາດເປນຕົວແບບສາລບ FTA ໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ ນ ການຮັ່ວມມື
້
ທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານຂອງພາກພືນ(RCEP).
ນອກຈາກນີ,້ ການ
້
ຍົກເລີກມາດຕະຖານຊບສິນທາງປນຍາທີັ່ສາຄນໃນສນຍາ TPP ຕົນສະບ
ບ, ຊັ່ ງ
້ ການຖົກຖຽງໂດຍຝັ່າຍຕັ່າງໆ ອາດກະຕຸ ນ
້ ັ່ ວມ
້ ໃຫ ້ປະເທດອືັ່ນໆເຂົາຮ
ກັ່ອນໜ້ານີມີ

້
ການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າເພີັ່ມຂນ.

ການເພີັ່ມຈານວນຂອງສະມາຊິກຈະຊັ່ວຍເພີັ່ມຜົນປະໂຫຍດຈາກ
້
CPTPP ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂມແຂງ
ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ
້
ແລະ ການລົງທນທີັ່ມີຢັ່ ູ ໃນຂົງເຂດ. ຜົນໄດ້ຮບຈະເກີດຂນຈາກການຂະຫຍາຍຕົ
ວ

ເຖິງແມັ່ ນວັ່າບັ່ ມີສະຫະລດອາເມລິກາ, ຜົນປະໂຫຍດຍງມີຫາຍ ແລະ ອາດດງດູດ

ສອງຝັ່າຍໂດຍກົງລະຫວັ່າງແຕັ່ລະບນດາສະມາຊິກໃໝັ່ ແລະ ປະເທດ CPTPP.

ແລະ ຍຸ ດຕິທາ, CPTPP ເປນຈຸດສາຄນສາຄນໃນການຮັ່ວມມືດາ້ ນການຄ້າ
ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງເສດຖະກິດໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີ

ຮູ ບສະແດງ E3. ຜົນກະທົບໂດຍສະເລັ່ຍໃນການນາໃຊ້ອດຕາພາສີແມັ່ ນມີທັ່າ
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້
້ ັ່ ວມການຄ້າໃນອະນາຄົດເນືັ່ອງຈາກ
ບນດາປະເທດຕັ່າງໆໃນພາກພືນໃນການເຂົ
າຮ
ັ່
ບັ່ ມີມາດຕະຖານການຄ້າທີຖືເອົາມາດຕະຖານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາເປນສູນ

CPTPP.

ທາງບວກໃນບນດາສະມາຊິກທີັ່ມີຢັ່ ູ ແລ້ວ, ນອກຈາກຜົນລວມຂອງຜົນປະໂຫຍດ

້
ັ່ ວໂລກ,
ຮູ ບສະແດງ E4. ຈານວນຂອງ NTBs ໃຫມັ່ ໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນປະເທດທົ

ອັ່ຽງຫຸດລົງ

ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະລດອາເມລິກາ.

້ ນ: World Trade Integration Trade (WITS), ຖານຂມູ
້ ນຂອງ WTO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: ຖານຂມູ
້ ນຂອງ Global Trade Alert
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລະດບການເໜງຕີງ
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າລະດບໜີສິ
້
ຈະເພີັ່ມຂນທຽບກ
ບ GDP ທີັ່ຫຸດລົງໃນບາງພາກພືນ້ ແຕັ່ ການເພີັ່ມຂນ້

ຍງຄົງຜັ່ອຍຄາຍ,

ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກໃນບາງຂະແໜງການ ຖ້າຫາກສະພາບທາງດ້ານ
ການເງ ິນຂອງໂລກເຄັ່ ງຄດໄວກວັ່ າທີັ່ຄາດການ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມທະນາ

32. ອດຕາດອກເບ້ຍຕັ່ າໃນທົັ່ວໂລກໃນໄລຍະເວລາຍາວນານ ໄດ້ສົັ່ງຜົນໃຫ້ລາ
້ ັ່ ມຂນ,
້
ຄາອະສງຫາລິມະຊບໃນພາກພືນເພີ
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງທີັ່ຢູັ່ ອາ

້ ນ ຍງຄົງເປນແຫັ່ ງຂອງຄວາມສັ່ ຽງ ຊັ່ ງອາດເຮດ
ຂອງການເຕີບໂຕ, ໜີສິ

້ ທາງການເງ ິນ
ຄານກາງລາຍໃຫັ່ ຍຂອງໂລກຈະນາໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ ນ
້ ງ
ແບບຜັ່ອຍຄາຍ (ຫ ື ການົດການຖອນເງ ິນ), ລາຄາສິນຊບໃນພາກພືນຍ
ຄົງໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກສະພາບທາງດ້ານການເງ ິນຂອງໂລກທີັ່
້
ດີຂນ.

31. ໃນຂະນະທີັ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານສິນເຊືັ່ອຂອງພາກສັ່ ວນເອກະ
້ ນຕັ່ GDP, ອດຕາສວັ່ ນຫກສບສິນເຊືັ່ອ
ຊົນຫຸດລົງດວ້ຍອດຕາສັ່ ວນໜີສິ

້
ີ ັ່ ານມາ, ດັ່ ງທີັ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ທີັ່ເກີດຂນໃນລະບົ
ບເສດຖະກິດໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ
AREO 2017 (ຮູ ບສະແດງ 2.11). ໃນຮອບວຽນການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອ

(ເບິັ່ງຕາຕະລາງ 2.2 ແລະ Box D), ສິນເຊືັ່ອໄດ້ເລີັ່ມຫຸດລົງໃນບາງ
້
ັ່ ນ: ປະເທດຈີນ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ສ. ເກົາຫ,ີ ມາເລເຊຍ, ຟີ
ປະເທດໃນພາກພືນ(ເຊ

ລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ບນດາປະເທດ CLM) ຫງຈາກໄລຍະເວລາທີັ່
ການເຕີບໂຕສູງກວັ່ າແນວໂນ້ມ. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າສະພາບການເງ ິນທົັ່ວໂລກ
ຮູ ບສະແດງ2.8 ລາຄາຊບສິນທີັ່ຢູັ່ອາໄສໃນບາງບນດາປະເທດໃນພາກພືນ້
ື ຕັ່ ເພີັ່ມຂນ້
ໄດ້ສບ

ແລະ

ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກສາມາດປັ່ຽນແປງຢັ່າງໄວວາ
້
ື
ເຮດໃຫ້ເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນພາຍໃນປະເທດເຄັ່ ງຄດຂນກວັ່
າທີັ່

ົ ກະທົບຕັ່ ບາງພາກສວັ່ ນຂອງເສດຖະກິດ.
ຄາດໄວ້ເຮດໃຫ້ມີຜນ

ໃສ. ຮູ ບສະແດງ 2.8 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າໃນບາງປະເທດ (ເຊັ່ ນ: ຮົງກົງ),
້
ລາຄາອະສງຫາລິມະຊບທີັ່ຢູັ່ ອາໄສຍງສືບຕັ່ ສູງຂນກວັ່
າອດຕາສະເລັ່ ຍໃນອາດີດ.

້
ິນທນໃນທັ່ າມກາງອດຕາດອກເບ້ຍຕັ່ າສຸ ດໃນປະ
ການເພີັ່ມຂນຂອງກະແສເງ
ື
ເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວໃນຊັ່ ວງຫງຈາກ GFC ມີສວັ່ ນເຮດໃຫ້ເກີດເງັ່ ອນໄຂ
ການເງ ິນທີັ່ຜັ່ອນຄາຍໃນພາກພືນ້
ສົັ່ງຜົນໃຫ້ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອເຕີບໂຕຢັ່າງໄວ
້
ໃນຂະແໜງນີ.້ ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາຂອງອະສ
ງຫາລິມະຊບ ໄດ້ສະທ້ອນ
້
ົ ໃນວົ
ໃຫ້ເຫນເຖິງຕາແໜັ່ ງຮອບວຽນຂອງເສດຖະກິດເຫັ່ ານີ
ງຈອນສິນເຊືັ່ອ.
້
ຄວາມໝນໃຈຂອງສະເຖຍລະພາບດ້
ານການເງ ິນຈາກການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອ

ຢັ່າງໄວວາ, ບາງປະເທດໃນພາກພືນ້ (ເຊັ່ ນ ສິງກະໂປ, ຮົງກົງ ແລະ ມາເລເຊຍ)
້
ໄດ້ປະຕິບດມາດຕະການຕັ່ າງໆເພືັ່ອຄວບຄຸ ມການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາຊ
ບສິນທີັ່

ຢູັ່ ອາໄສ ແລະ ເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການພດທະນາແບບຢືນຍົງໃນຕະຫາດອະ
ສງຫາລິມະຊບໂດຍລວມ.
້ ັ່ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງ ິນ
ລດຖະບານ ແລະ ບລິສດຂອງພາກພືນທີ

ື ານລົງທນ
ພາຍນອກຈານວນຫາຍ, ອີງໃສັ່ ການກູ້ຢື ມຈາກທະນາຄານ ແລະ/ຫກ
້
ໃນຫກຊບ ຍງມີຄວາມສັ່ ຽງຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໃນ
ການປັ່ຽນແປງຄວາມສັ່ ຽງ.

້ ທີັ່ລະບຸ ໃນແຜນທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງທົັ່ວໂລກແມັ່ ນການປບ
33.
ຄວາມສັ່ ຽງຕົນຕ
້
ື
ເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນທີັ່ເຄັ່ ງຄດຂນກວັ່
າທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ ຊັ່ ງອາດຈະເພີັ່ມ

້
ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານການເງ ິນ.
ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍທົັ່ວໂລກຢັ່າງ
້
ວັ່ ອງໄວ, ການແຂງຄັ່ າຂນຂອງສະກຸ
ນເງ ິນໂດລາຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ ແລະ ຄັ່ າທານຽມທີັ່

້
ສູ ງຂນອາດຈະນ
າໄປສູັ່ ການປບສົມດຸ ນການລົງທນໃນຫກຊບໂດຍນກລົງທນທີັ່
ເຮດໃຫ້ກະແສເງ ິນທນໄຫອອກມາຈາກຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ຊັ່ ງຈະເຮດໃຫ້ເງ ິນກູ້
້
ຢື ມຄືນໃໝັ່ ຂອງທຸລະກິດໃນເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ້ ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າໜີຂອງ

້ ນ: BIS
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ 2.9 ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ຄົວເຮືອນ ແລະ ບລິສດທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນສະຖາບນການເງ ິນຂອງພາກເອກະຊົນຈາກທຸກຂະແໜງການ

້ ນ: BIS, Haver
ແຫັ່ ງຂມູ
39

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ງສາມາດດງດູດນກລົງທນໃນພນທະບດທົັ່ວໂລກ
ຮູ ບສະແດງ 2.10 ໂດຍທຽບໃສັ່ ບນດາຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ອືັ່ນໆ, ຕະຫາດພນທະບດໃນພາກພືນຍ
້
້
້ ດທິ (ທຽບກບຕະຫາດຮຸ ນ
້ ເກີດຂນໃໝັ່
ຍອດເງ ິນທນໄຫເຂົາສຸ
ໃນພາກພືນ)
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2013

ແລະ ບານານຂອງຊາດ). ໃນໄລຍະຍາວ ນກລົງທນອາດຈະບັ່ ຈາເປນຕ້ອງ
ຕອບສະໜອງຕັ່ ການປັ່ຽນແປງຂອງຕະຫາດໃນໄລຍະສນ້
ຊັ່ ງຈະຊັ່ວຍໃຫ ້
້ ໃນຂະນະທີັ່ການເພີັ່ມ
ສະເຖຍລະພາບໃນການໄຫຂອງເງ ິນທນໃນພາກພືນ.
້
ື
ຂນຂອງການມີ
ສັ່ວນຮັ່ວມຂອງຕັ່າງປະເທດຈະສ້າງໂອກາດ, ປັ່ຽນແປງເງັ່ ອນື
ື
ໄຂການເງ ິນຕັ່າງປະເທດ ແລະ ປັ່ຽນແປງເງັ່ ອນໄຂການຈ
ດຫາເງ ິນທນຈາກ

ຊບຂອງປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ໃນຂົງເຂດ(ASEAN-5 ແລະ ສ.ເກົາຫ)ີ , ໂດຍ
້ ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ເຖິງວັ່າຈະມີການປັ່ຽນແປງຕະຫາດການ
ສະເພາະໃນຕະຫາດຕາສານໜີມີ

ພາຍນອກ ແລະ ປັ່ຽນແປງຄວາມສັ່ຽງຂອງນກລົງທນຢັ່າງກະທນຫນ ອາດ
້ ງ (ເບິັ່ງ Box F ໃນການຈາລອງສະຖານະການ
ເຮດໃຫ ້ເກີດຄວາມບັ່ ໝນຄົ
້
ຂອງການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍຂອງ Fed
້
ຄະເນ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ປະເທດ EM ໃນພາກພືນ)

ເງ ິນຢັ່າງຮ້າຍແຮງໃນປະຈຸບນ. ຮູ ບສະແດງ 2.10 ສະແດງໃຫ ້ເຫນວັ່າ, ຈາກເດືອນ
້
ມງກອນ 2013 ຫາ ເດືອນທນວາ 2017, ບນ ດາຕະຫາດຕາສານໜີຂອງລ
ດຖະບານ
້
ິນທນຕັ່າງປະເທດເປນຈາ
ໃນອາຊຽນ 4 ແລະ ສ.ເກົາຫ ີ ໄດ້ລວມຍອດໄຫເຂົາຂອງເງ
້
້
ນວນ 247 ຕືໂດລາ.
ການເພີັ່ມຂນຂອງຜົ
ນຜະລິດໃນທົັ່ວໂລກສາມາດເພີັ່ມຄວາມສັ່ຽງ
ດ້ານການກູ ້ຢື ມເງ ິນໃໝັ່ໂດຍມີຄວາມສັ່ຽງສູ ງຕັ່ ເສດຖະກິດທີັ່ມີສັ່ວນແບັ່ງຕະຫາດ

້ ນຂອງລດຖະບານປະ ເທດອາຊຽນ-4ໃນສະກຸ ນເງ ິນທ ້ອງຖິັ່ນ.ໄດ້ມີ
ແລະ ບນດາໜີສິ
ັ່
ັ່
ການສົງເສີມເພືອທີັ່ຈະຮບຮູ ເ້ ຖິງແມັ່ ນວັ່າຈະເປນທະນາຄານຕັ່າງປະເທດ.
ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ນກລົງທນສວັ່ນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນປະຕິບດຕາມໜ້າທີັ່ຂອງຕົນຢັ່າງເຄັ່ ງຄດ,
ກາຍຫຸດມາດຕະຖານ ແລະ ປບສົມດຸ ນການລົງທນຂອງພວກເຂົາ.

Middle East and Africa

ິ ປິ ນ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງມີສັ່ວນແບັ່ງການມີສັ່ວນ
ເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລບ
ຮັ່ວມຈາກພາກສັ່ວນຕັ່າງປະເທດ (ເຊັ່ ນ ກອງທນສະຫວດດີການສງຄົມ

້
້ ຊັ່ ງມີ
ດອກເບ້ຍຂອງ Fed ທີັ່ໄວກວັ່າການຄາດຄະເນໃນຕະຫາດຕາສານໜີພາກພື
ນ,
້
້
ການໄຫເຂົາຫາຍຂນຄວນໄດ້ຮບການຕິດຕາມຢັ່າງໃກ ້ຊິດ. ການລົງທນໃນຕະຫາດຫກ

ັ່ ມີຄວາມກົດດນ.
້
້ ຂອງເຂົາເຈົາໃນໄລຍະເວລາທີ
ຄວາມເຕມໃຈໃນການໂອນການຖືຮຸນ
້
ຮູ ບສະແດງ 2.11 ສະແດງໃຫ ້ເຫນອົງປະກອບພືນຖານຂອງນ
ກລົງທນໃນປະເທດຈີນ

2018

້
້ ືຕາສານໜີຂອງ
ຕັ່າງປະເທດທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທະນາຄານ ໂດຍລວມຄືຜູຖ
ລດຖະບານທີັ່ເປນສະກຸ ນເງ ິນທ ້ອງຖິັ່ນໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອິນໂດເນ

້
34. ຊັ່ ງແຕກຕັ່າງຈາກພາກພືນ້ EM ອືັ່ນໆ, ຕະຫາດຕາສານໜີຂອງລ
ດຖະບານໃນ
້ ດຕາ
ັ່
ຂົງເຂດ EM ຍງຄົງດງດູດນກລົງທນທົວໂລກ. ຜົນກະທົບຂອງການເພີັ່ມຂນອ

ນກລົງທນຕັ່າງປະເທດ (ທະນາຄານ ແລະ ບັ່ ແມັ່ ນທະນາຄານ) ມີແນວໂນ ້ມທີັ່ຈະມີ
້
້ ພວກເຂົາເຈົາອາດຈະບ
້
ັ່ ມີ
ັ່ ວງເວລາທີັ່ຄວາມກົດດນ. ດັ່ ງ ນນ,
ຄວາມສັ່ຽງຫາຍຂນໃນຊ

2017

ແລະ

ຂອງພວກເຂົາ.

້
ຂະໜາດໃຫຍັ່ ທີັ່ເປນພືນຖານຂອງນ
ກລົງທນ, ຊັ່ ງມີແນວໂນ ້ມທີັ່ຈະມີສະເຖຍລະພາບ
35
ສູ ງ . ເນືັ່ອງຈາກບາງປະເທດໃນຂົງເຂດຍງຄົງອາໄສການຈດຫາເງ ິນທນຈາກພາຍນອກ,

2016

ິ ປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລບ
້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

ດາເນີນມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ຽງເພືັ່ອແກ ້ໄຂຄວາມສັ່ຽງໃນລະບົບເສດຖະກິດ

້
້
35. ເຖິງແມັ່ ນວັ່າການມີສັ່ວນຮັ່ວມຂອງຕັ່າງປະເທດເພີັ່ມຂນໃນຕະຫ
າດຕາສານໜີຂອງ
ັ່
້
ລດຖະບານທ ້ອງຖິນ, ບາງປະເທດຂອງ EMs ໃນພາກພືນມີການລົງທນຕັ່າງປະເທດ

2015

ໝາຍເຫດ: ຕະຫາດພນທະບດທີັ່ເກີດໃໝັ່ໃນພາກພືນ້ ເຊັ່ ນ ເກົາຫ,ີ ມາເລເຊຍ, ໄທ,

້ ນຂອງຄົວເຮືອນຍງຄົງຢູັ່
ບລິສດເອກະຊົນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນການລົງທນດ້ານເງ ິນທນ ແລະ ໜີສິ
້
ໃນລະດບສູງໃນບາງປະເທດ (ຮູ ບສະແດງ 2.9). ລດຖະບານປະເທດໃນພາກພືນໄດ້

ຕັ່າງປະເທດທີັ່ສູ ງໃນຕະຫາດພນທະບດພາຍໃນປະເທດ.

2014

Latin America

ິ ປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ເຊຍ, ຟີລບ
້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ
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ທີັ່ສູ ງກວັ່າການຄາດ

ຮູ ບພາບ 2.11 ໃນບາງຕະຫາດເກີດໃໝັ່, ຕັ່າງປະເທດແມັ່ ນນກລົງທນທີັ່ສາ
້ ນຂອງລດຖະບານ
ຄນໃນຫກຊບໜີສິ
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້ ນ: IMF
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box F.
ການວິເຄາະການຂະຫຍາຍຕົວ: ການຈາລອງສະຖານະການຂອງອດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່
້ 36
ສູງກວັ່າຄາດຄະເນ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຕະຫາດເກີດໃໝັ່ຂອງພາກພືນ.
້ ການເຕີບໂຕຂອງລດຖະບານ
ນະໂຍບາຍທີັ່ແນໃສັ່ ການກະຕຸ ນ

ທັ່ ານ

Trump, ໂດຍກະຕຸ ້ນໂດຍການຫຸດພາສີ ແລະ ແຜນການໃຊ້ຈັ່າຍຂອງ
ລດຖະບານ ເພີັ່ມຄວາມກງວົນເລືັ່ອງຕະຫາດກັ່ ຽວກບການຂາດດຸ ນງ ົບປະ

້ ນຂອງລດຖະບານທີັ່ເພີັ່ມຂນ.
້
ມານເພີັ່ມຂນ້ ແລະ ລະດບໜີສິ
ໃນຕົນ້
້ ໄລ
ເດືອນກຸ ມພາ 2018, ຕະຫາດຫກຊບໂລກປະສົບກບການເທຂາຍຮຸ ນ
ັ່
ັ່
້
້
ຍະສນ
ເນືອງຈາກຄວາມກງວົນວັ່ າການເພີມຂນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ

້ ັ່ ມຂນອີ
້ ກ37. ໃນ
ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ອດຕາເງ ິນເຟີ ເພີ
້ ນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາເພີັ່ມຂນ,
້
ຂະນະທີັ່ຄວາມສັ່ ຽງຂອງໜີສິ
ຕົນ້
ທນຂອງການກູ້ຢື ມໄລຍະຍາວໃນເຂດຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້
ຫື
ັ່
ັ່
ຜົນກະທົບຈາກການຈດສນຊບສິນທີບເປນລະບຽບ ແລະ ການໄຫອອກ
້
ຂອງທນຈາກພາກພືນ.

້
້ ັ່ ສູ ງກວັ່ າການຄາດຄະເນ
ທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງ ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາເງ ິນເຟີ ທີ
້
້
ື
ແລະ
ເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນທີັ່ເຂມງວດອາດມີ
ຄວາມສາຄນຕັ່ ພາກພືນ.

້ ນຢັ່າງຊດເຈນອາດເພີັ່ມຄວາມສັ່ ຽງ ແລະ
ຖ້າຫາກນະໂຍບາຍບັ່ ໄດ້ຮບການຢງຢື
ຄວາມຕັ່ ເນືັ່ອງຂອງການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຈານວນຫາຍຈາກຕະຫາດເກີດ
ໃໝັ່ ໃນພາກພືນ້ , ຊັ່ ງເຮດໃຫ້ສະກຸ ນເງ ິນຂອງປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ອອັ່ ນຄັ່ າ
ລົງຢັ່າງຫວງຫາຍທັ່ າມກາງການປບສົມດຸ ນການລົງທນໃນຕະຫາດຫກຊບຂອງ
້ ຈດ
ນກລົງທນໂລກ. ບົດຄວາມນີມີ
ຸ ປະສົງສະແດງໃຫ້ເຫນສະຖານະການສົມ

ເພືັ່ອຫາຈານວນຜົນກະທົບໃນສະຖານະການທີັ່ຄວາມກົດດນຂອງ
້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ໃນສະຫະລ
ດອາເມລິກາທີັ່ຕົກຕັ່ າຫາຍ ເຮດໃຫ້ Fed ເພີັ່ມອດຕາ
ມຸ ດຖານ

້
ົ ກງວົນໃນຕະຫາດ,
ດອກເບ້ຍຂນໄວກັ່
ວາຕະຫາດທີັ່ຄາດຄະເນ, ຄວາມວິຕກ
້
ັ່
ົ ກະທົບທາງລົບຕເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພືນໃນປີ 2018-2019.
ຈະມີຜນ

້
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຍງຄົງມີຄວາມສັ່ ຽງດ້ານອດຕາເງ ິນເຟີ ຂອງສະຫະລ
ດຍ້ອນ

ວັ່ າເສດຖະກິດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາແມັ່ ນໃກ້ຄຽງກບລະດບການຈ ້າງ
ງານເຕມສວັ່ ນ. ເມືັ່ອພິຈາລະນາຈາກການຂາດກົນໄກການສົັ່ງຜັ່ານນະໂຍ

ບາຍການເງ ິນ, ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາອາດຕດສິນໃຈທີັ່
ຈະໂຕ້ຕອບກັ່ ອນໜ້ານີ ້ ແລະ ໃນລະດບທີັ່ສູງກວັ່ າທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ ໃນ
້ ັ່ ມຂນຢ
້ ັ່ າງບັ່ ຄາດຄິດ.
ເຫດການທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ເພີ
ການຂະຫຍາຍຕົວທີັ່
້
ເພີັ່ມຂນຂອງລາຍໄດ້
ຄງເງ ິນແຫັ່ ງຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ ໄດ້ສະ
ສົມມຸດຕິຖານສາຄນ
້ ດັ່ ງນີ:້
້ ຂອງສະຖານະການນີມີ
ສົມມຸ ດຕິຖານຕົນຕ
້
ັ່ າຄາດຄະເນ
ອດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງເພີັ່ມຂນໄວກວ
້
• ອດຕາເງ ິນເຟີ PCE ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາເພີັ່ມຂນ້ 2% ຢັ່າງບັ່ ຄາດຄິດໃນປີ
້
2018-19 ແລະ ຍງຄົງຮກສາໄວ້ເກີນເປົ າໝາຍ
2% ຂອງ Fed
້ ັ່ ງ
• Fed ປະຕິບດນະໂນຍາຍໄວກວັ່າທີັ່ຄາດໄວ້ ເຮດໃຫ ້ອດຕາດອກເບ້ຍເພີັ່ມຂນຊ

້
ົ ກງວົນ (ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ເຮດໃຫ ້ຕະຫາດມີຄວາມວິຕກ
ດຕາການສະສົມຂອງ 100

້
ສະຖານະພືນຖານ
້
້
• ອດຕາເງ ິນເຟີ PCE ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຍງຢູັ່ ພາຍໃຕ້ເປົ າໝາຍ
2% ຂອງ Fed ໃນປີ 2018-19.

• Fed ຄົງຮກສາລະດບການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍປບສະພາບການເງ ິນເປນ

້
ປົ ກກະຕິ, ສບຕັ່ ສົັ່ງສນຍານການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາການສະສົມ 75 bps

bps ໃນປີ 2018 ແລະ 2019).

ໃນປີ 2018 ແລະ 50 bps ໃນປີ 2019.

້ ຂອງອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ໂດຍຄາດວັ່າຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດຄງເງ ິນ
ການເພີັ່ມຂນ
້
ໄລຍະ 10 ປີ ຈະເພີັ່ມຂນໃນລະດ
ບ 3%

ກວັ່າລະດບ 3 %

້
• ຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດຄງເງ ິນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາເພີັ່ມຂນໃນທັ່
າມກາງ

• Fed ຍງຄົງຮກສານະໂຍບາຍຫຸດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ

• ຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດຄງເງ ິນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາສືບຕັ່ ຕັ່ າ

• Fed ຍງຄົງຮກສານະໂຍບາຍຮກສາລະດບການຄົງໂຕ ແລະ ເພີັ່ມຂນ້

ຂອງດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ
ັ່
້
ັ່
• ບມີນະໂຍບາຍທີແປກ (ຕິດພນກບສະຖານະການພືນຖານ) ໃນບນດາປະເທດເສດຖະກິດທີັ່ກ ້າວໜ້າອືັ່ນໆທີັ່ສາຄນຕະຫອດຊວັ່ງໄລຍະຂອງການສກ
ສາ.38

້ ນະໂຍບາຍທີັ່ການົດໄວ້ໃນປະຈຸບນຍງຄົງບັ່ ປັ່ຽນແປງຕະຫອດຊັ່ວງໄລຍະຂອງການສກສາ. ການເຕີບໂຕ, ເງ ິນເຟີ,້ ບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິຂອງ
• ໃນພາກພືນ,
້
້ ນຖານ)
ພາກພືນ້ ແລະ ທັ່ າອັ່ຽງງ ົບປະມານ (ຂນພື
ແມັ່ ນການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ສະເລັ່ຍ 3.3% ໃນ
b. ລາຍໄດ້ 10 ປີ ຂອງລດຖະບານສະຫະລດອາເມລິກາໄດ້ສູງຂນ
້ ັ່ ມຂນ.
້
ໄລຍະປີ 2018-2019 ທັ່ າມກາງການຄາດຄະເນອດຕາເງ ິນເຟີເພີ
ໃນພາກພືນ້

້
ັ່ ສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕ ແລະ ແນວໂນ ້ມອດຕາເງ ິນ
ເຖິງແມັ່ ນວັ່າປດໄຈພືນຖານທີ
້
້ ນໃນການກູ ້ຢືມໄລຍະຍາວ (ພນທະບດຄງເງ ິນ
ເຟີຈະຍ
ງຄົງບັ່ ປັ່ຽນແປງ, ແຕັ່ຖ້າຕົນທ

້ ນສັ່ວນຫາຍ
ການົດ 10 ປີ ) ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝັ່ໃນພາກພືນເປ
້
ອນເນືັ່ອງມາຈາກຄວາມສັ່ຽງຈາກອດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ສູ ງຂນ.
ໂດຍການຄານວນຄືນ
້ ນພາກລດ, ອດຕາຜົນຕອບແທນຍງຢູັ່ ໃນລະດບສູງຂນເມື
້ ັ່ ອທຽບກບ
ຄວາມສັ່ຽງໜີສິ
ສະຖານະການພືນ້ ຖານ (ຮູ ບສະແດງ F3).

້ ້ເຫນວັ່າການ
c. ໃນດ້ານກະແສເງ ິນທນ, ຜົນໄດ້ຮບຈາກສະຖານະການສກສາໄດ້ຊີໃຫ
ໄຫອອກຂອງທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນພາກພືນ້ (ລວມທງການປັ່ຽນແປງຄງສາຮອງ)
ອາດຈະມີຂະໜາດໃຫຍັ່ . ຮູ ບສະແດງ F4 ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮບຂອງສະຖານະການທີັ່
ີ ຄວາມກົດດນ.
ມີລາຍໄດ້ຕົວຈິງຈາກການລົງທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ FDI ໃນປີ 2013 - ປີ ທັ່ ມີ
້ ັ່ ເປີ ດກວ້າງຫາຍຂນ້ ແລະ ປະເທດທີັ່ມີຄວາມສາມາດສູງໃນ
ເສດຖະກິດໃນພາກພືນທີ

ການເຊືັ່ອມໂຍງທາງການຄ້າກບຈີນແມັ່ ນຄວາມສັ່ຽງຕັ່ ການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານທນ. ເຖິງ
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມປະລິມານການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຈະຫດ
ຸ ລົງໂດຍການຕອບໂຕ້ທາງ

້
ຮູ ບສະແດງ F1. ການເຕີບໂຕຂອງພາກພືນຈະຫ
ຸດລົງໃນປີ 2018-19

້ ນພາຍຫລງ 2017 ໝາຍເຖິງການຄາດຄະເນສະຖານະການ.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO

ຮູ ບສະແດງ F3. ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການກູ້ຢື ມໄລຍະຍາວຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນພາກ
້
້ ັ່ າງຕັ່ ເນືັ່ອງໂດຍການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍຮ
້
ພືນໄດ້
ເພີັ່ມຂນຢ
ບຂອງລດຖະບານ

ດ້ານນະໂຍບາຍທີັ່ເໝາະສົມໂດຍລດຖະບານ
ຈະບັ່ ປັ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ).

້
ັ່ າ
(ສະຖານະການນີຄາດວ

ສະຫຸບ
້
ສະຖານະການດັ່ ງກັ່າວສະແດງໃຫ ້ເຫນວັ່າການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກ

ເບ້ຍທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ
ທີັ່ໄວກວັ່າທີັ່ຄາດໄວ້ຊັ່ ງ
ອາດເປນໄປໄດ້ວັ່າຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຫາຍຕັ່ ລາຄາຊບສິນ ແລະ ການໄຫ

້
ຂອງທນໃນປະເທດຕະຫາດເກີດໃໝັ່ໃນພາກພືນ.
ສອດຄັ່ອງກບແຜນທີັ່
ຄວາມສັ່ຽງທົັ່ວໂລກ, ຊັ່ ງສະແດງຜົນການປະເມີນຜົນກະທົບໃນລະດບສູ ງ
້ ານົດນະໂຍບາຍທີັ່ຈະຕ້ອງມີ
(ຮູ ບ 1.25). ມນຈະເປນສິັ່ງສາຄນສາລບຜູ ກ
້ າກດໃນການແລກປັ່ຽນ
ການຂະຫຍາຍເຄືັ່ອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍສ້າງຂຈ
ເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ ແລະ ການປະຕິບດມາດຕະການຫຸດຜັ່ອນຄວາມສັ່ຽງ
້
ເພືັ່ອບນລຸ ເປົ າໝາຍການເຕີ
ບໂຕ ແລະ ຄວາມສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານ
ການເງ ິນ.

້ ງຂນເລ
້ ກນ້ອຍ
ຮູ ບສະແດງ F2 ໃນຂະນະທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ສູ

້ ນພາຍຫລງ 2017 ຫມາຍເຖິງການຄາດຄະເນສະຖານະການ.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ F4. ການໄຫອອກທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ FDI (ລວມທງການ
ປັ່ຽນແປງຂອງຄງສະສົມ) ສາມາດຂະໜາດໃຫຍັ່ ສາລບພາກພືນ້

ສະຫະລດອາເມລິກາ

້
້
ໝາຍເຫດ: ພາກພືນອາຊຽນ
+3 ໃນນີຫມາຍເຖິ
ງປະເທດຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ,

້ ນພາຍຫລງ 2017 ໄຕມາດ 3 ຫມາຍເຖິງການຄາດຄະເນສະຖານະການ.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ິ ປິນ ແລະ ໄທ.
ເກົາຫລີ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບ
້ ນ: Oxford Economics, ການຄາດຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
42

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

3

ຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍ

ໃນຂະນະທີັ່,
ມາ,

້
ີ ັ່ ານ
ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສນໄດ້
ຫຸດລົງເມືັ່ອທຽບກບປີ ທັ່ ຜ
ັ່
້
ັ່
ຄວາມສັ່ ຽງໄດ້ເພີມຂນໃນຫາຍເດືອນຜັ່ານມາເນືອງຈາກການປະຕິ

ບດມາດຕະການປ້ອງກນທາງດ້ານການຄ້າໂດຍລດຖະບານຂອງທັ່ ານ
້ ັ່ ສູ ງຂນ.
້
Trump ແລະ ສນຍານແຮງກົດດນເງ ິນເຟີ ທີ
ຜູວ້ າງນະໂຍບາຍ

ຄວນຈະມີຄວາມລະມດລະວງຫາຍຂນ້ ແລະ ສືບຕັ່ ສ້າງຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນ
ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ເພືັ່ອສ້າງ

້ ວງໜ້າ. ນະໂຍບາຍປະສົມ
ສະພາບທາງດ້ານການເງ ິນໂລກທີັ່ຮດກຸ ມຂນລັ່
ປະສານທາງດ້ານງ ົບປະມານ, ເງ ິນຕາ ແລະ ມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມ
້ ັ່ ກບວົງຈອນທຸລະກິດ ແລະ ວົງເງ ິນສິນ
ສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນຈະຂນຢູ
ເຊືັ່ອຂອງເສດຖະກິດແຕັ່ ລະປະເທດ.
້ ງທາງດ້ານງ ົບປະມານ
ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ຄວາມໝນຄົ

້
36 ໃນດ້ານການພດທະນານະໂຍບາຍ, ການພິຈາລະນາອດຕາເງ ິນເຟີ ພາຍ
້ ນ.
້ ງຮກສານະໂຍບາຍເງ ິນຕາ
້ ເສດຖະກິດໃນພາກພືນຍ
ໃນປະເທດເບືອງຕົ
ແບບຜັ່ອນຄາຍ. ໃນຂະນະທີັ່ນະໂຍບາຍອດຕາດອກເບ້ຍ ໄດ້ຖືກປບຂນ້
້
ຢູັ່ ໃນບາງປະເທດໃນພາກພືນ,
ແຕັ່ ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາໂດຍລວມຂອງພາກ
້ ງເອືອອ
້ ານວຍ. ມາດຕະການທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີັ່ເປນເປົ າໝາຍ
້
ພືນຍ
ອືັ່ນໆເຊັ່ ນ ການຫຸດອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ (RRR) ໄດ້ຮບການຮບ
ິ ປິນ) ເພືັ່ອປບປຸ ງສະພາບຄັ່ ອງ
ຮອງ (ສະເພາະໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຟີ ລບ
ໃນການສະໜບສະໜູນກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດໃນປະເທດເຊັ່ ນການ

ິ ະສິດ. ຊັ່ ງ
ໃຫ້ກູ້ຢື ມແກັ່ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃນຂະແໜງບູ ລມ
ັ່
້ ກການທີວັ່ າມາດຕະຖານນະໂຍບາຍຄວນຈະມີຄວາມເໝາະສົມ
ເນນຫ

ຫາຍຂນ້ ແລະ ເໝາະສົມກບສະພາບການຂອງແຕັ່ ລະປະເທດ. ດັ່ ງທີັ່ໄດ້
້ າລງເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງ
ສະເໜີໃນພາກທີ 2, ເສດຖະກິດໃນພາກພືນກ
ເກີນທັ່ າແຮງ ແລະ ຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລິດທີັ່ເປນບວກ ແລະ ຄວາມກົດ
ດນທາງດ້ານການເງ ິນທີັ່ກາລງກັ່ ໂຕ, ອາດຈະພິຈາລະນາສົັ່ງສນຍານການນາ
ໃຊ້ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາທີັ່ເຄັ່ ງຄດທີັ່ເລືອກປະຕິບດ. ເສດຖະກິດໃນພາກພືນ້
ທີັ່ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນຂອງທຸລະກິດຊັ່ ວງທ້າຍອາດຈະພິຈາລະນານະໂຍບາຍ

້ ັ່ ເກີດ
ເງ ິນຕາທີັ່ເຄັ່ ງຄດທີັ່ທີັ່ເລືອກປະຕິບດ, ຕາມສນຍານອດຕາເງ ິນເຟີ ທີ
້ ັ່ ກບການການົດອດຕາເງ ິນເຟີ ໃນກອບນະໂຍບາຍເງ
້
ິນຕາ.
ໃໝັ່ ໂດຍຂນຢູ

້
ິນທນສຸ ດທິຂອງນກລົງທນຕັ່ າງ
ຮູ ບສະແດງ 3.1 ກະແສການໄຫເຂົາຂອງເງ
້
ປະເທດໃນຕະຫາດພນທະບດຂອງພາກພືນທີັ່ມີຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ, ເຖິງວັ່ າ
້ ອນກຸມພາ 2018
້ ໃນຕະຫາດຫກຊບໂລກໃນຕົນເດື
ຈະມີການເທຂາຍຮຸ ນ
Net Portfolio Capital Inflows (ASEAN-5 and Korea)

້
37 ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າເສດຖະກິດໃນພາກພືນສວັ່
ນຫາຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະ
ັ່
້
ກິດໃນລະດບເລີມຕົນເຖິງລະດບກາງ,
ຍ້ອນການສ້າງສິນເຊືັ່ອໃນຊຸມປີ ຜັ່ານ
້
ິ າສິດ
ມາ, ເປົ າໝາຍສະເຖຍລະພາບທາງດ້
ານເງ ິນຕາຄວນໄດ້ຮບການຈດບູລມ
້
ໃນອະນາຄົດອນໃກ້ນີກັ່ ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສາລບບາງປະ
ື
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍເງ ິນຕາອາດມີຈາກດຍ້ອນເງັ່ ອນໄຂ
ັ່
້
້
ັ່
ັ່
ົ ອາດປະເຊີນກບຜົນ
ທາງດ້ານການເງ ິນຂອງໂລກທີເຄງຄດຂນ, ປະເທດເຫານີ
ັ່
້
ັ່
ື
ກະທົບຖ້າຫາກວັ່ າເງອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນໃນທົວໂລກເຄັ່ ງຄດຂນໄວກວັ່
າທີັ່
ເທດ,

້
ຄວາມຄະເນໄວ້. ຈົນເຖິງປະຈຸບນການປບອດຕາດອກເບ້ຍເພີັ່ມຂນໃນສະຫະ
ລດອາເມລິກາບັ່ ໄດ້ເຮດໃຫ້ການໄຫອອກຂອງທນຈານວນຫາຍຈາກຕະຫາດ
ທນໃນພາກພືນ້ , ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະມີການແກ້ໄຂໃນຕະຫາດທນທົັ່ວໂລກ ຊັ່ ງ
້ ໃນຂະນະທີັ່ບນດານກລົງທນຕັ່ າງ
ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນຫາຍຂນ.
ປະເທດນາທນອອກບາງສວັ່ ນໃນຕະຫາດທນ, ຕະຫາດພນທະບດໃນພາກພືນ້
້
ິນທນຈາກຕັ່ າງປະເທດ, ເຖິງ
ຍງສືບຕັ່ ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໄຫເຂົາຂອງເງ
ແມັ່ ນວັ່ າໃນຈງຫວະການເຕີບໂຕທີັ່ຊກຊ້າໃນຫາຍເດືອນທີັ່ຜັ່ານມາ

(ຮູ ບສະ

ແດງ 3.1). ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າອດຕາຜົນຕອບແທນຈາກຕະຫາດພນທະບດໃນປະ
້ ງຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ ຊັ່ ງເປນການຕອບຮບຕັ່ ການ
ເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວ ຈະເພີັ່ມຂນສູ
ປະເມີນຄືນທັ່ າອັ່ ຽງອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ແລະ ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຢູັ່
້ ນເງ ິນກູ້ໄລຍະຍາວໃນຕະຫາດທນໃນປະ
ໃນສະຫະລດອາເມລິກາ,40
ຕົນທ

ເທດຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ສັ່ ວນຫາຍຢູັ່ ໃນລະດບຄົງທີ (ຮູ ບສະແດງ 3.2), ແລະ
້
ຍງມີສະພາບຄັ່ ອງຫາຍໃນພາກພືນ.
ປດໄຈດັ່ ງກັ່ າວໄດ້ສ້າງຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍເງ ິນຕາສາລບຫາຍປະເທດໃນພາກພືນ້
ໂດຍໃຫ້ຄວາມສາຄນ
້
ກບການຟືນໂຕຂອງເສດຖະກິ
ດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນທັ່ າມກາງການ

້
ເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍ. ຄາແນະນາຂອງ AMRO ແມັ່ ນເພືັ່ອໃຫ້ປະ
້
ເທດຕັ່ າງໆ ຮກສາສະເຖຍລະພາບໃນປະຈຸບນ ຫ ື ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາແບບເຂມ

ງວດເພືັ່ອກຽມຄວາມພ້ອມສາລບຄວາມສັ່ ຽງໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພືັ່ອບັ່ ໃຫ້ມີ
ນະໂຍ ບາຍເງ ິນຕາແບບຜັ່ອນຄາຍຕືັ່ມອີກ.
ຮູ ບສະແດງ 3.2 ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການກູ້ຢື ມໄລຍະຍາວ (ອດຕາຜົນຕອບ
້
ິ
ແທນ 10 ປີ )ໃນຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນເຂດພາກພືນ້ (ຍົກເວນປະເທດຟີ
ລບ
້ ງສູງເຖິງວັ່ າຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດຄງ
ແມັ່ ນມີຄວາມໝນຄົ
້
ເງ ິນສະຫະລດອາເມລິກາຈະສູ ງຂນ.
ປິ ນ)
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້
້ ັ່ າ.
ການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາຜົນຕອບແທນຈາກພນທະບດຂອງສະຫະລດອາເມລິກາສັ່ວນໃຫັ່ຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫນການຫຸດລົງຂອງເບ້ຍປະກນໄລຍະຍາວພາຍຫງໄລຍະທີັ່ມີອດຕາເງ ິນເຟີຕ
43

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

້ ັ່ ນຕະຫາດຊບສິນ, ການຮກສາ
38. ຂະແໜງທີັ່ມີຄວາມອັ່ ອນໄຫວເພີັ່ມຂນເຊ
້
ຫ ື ນາໃຊ້ມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນທີັ່ຮດກຸ ມຂນຈະ

ສາລບເສດຖະກິດທີັ່ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກິດຊັ່ ວງທາອິດແມັ່ ນຕ້ອງການ
ການສະໜບສະໜູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍສູ ງເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການເຕີບ

ຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນ ເຊັ່ ນ: ວົງເງ ິນສິນເຊືັ່ອເພືັ່ອ
້ ນ (DSR), ຈາກດໃຫ້ມີຜູ ້
ການຊາລະໜີ ້ (LTV), ອດຕາສັ່ ວນການຊາລະໜີສິ

ໄລຍະທ້າຍ ຊັ່ ງຊັ່ ອງຫວັ່ າງຂອງການຜະລິດເປນບວກ ແລະ ມີສນຍານ
້ າງ
ຂອງຄວາມກົດດນດ້ານເງ ິນເຟີ ້ ຫ ື ຄວາມບັ່ ສົມດຸ ນຂອງພາຍນອກ, ຜູ ວ

ສາມາດຊັ່ ວຍຮກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດພາກ
້ ວນຫາຍແມັ່ ນມີມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນ. ມາດ
ພືນສັ່

້ ເພີັ່ມເຕີມເພືັ່ອປິ ດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລິດເປນ
ໂຕໂດຍຜັ່ານການກະຕຸ ນ
ລົບ. ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ສາລບເສດຖະກິດທີັ່ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກິດ

້ າກດເງ ິນກູ້ຢື ມທນໜູນວຽນ (CCB) ສາ
ກູ້ຢື ມຄົນດຽວ (SBL) ແລະ ຂຈ
້
້ ນຄົວເຮືອນໄດ້ຫາຍພສົມຄວນແລະ
ມາດຊັ່ ວຍຫຸດຜັ່ອນການເພີັ່ມຂນຂອງໜີ
ສິ

ນະໂຍບາຍຄວນພິຈາລະນາປບນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍງ ົບ
້ ເສດຖະກິດ ເພືັ່ອຫກ
ີ ລ້ຽງ
ປະມານ ເພືັ່ອຍົກເລີກມາດຕະການກະຕຸ ນ
້
້
ພາວະຕົກຕັ່ າ ແລະ ການຂ້າມຜັ່ານທີັ່ລາບລືນຈາກຮອບວຽນໄລຍະຕົ
ນໄປ

້
ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຈາກດຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານລະບົບທີັ່ອາດເກີດຂນໃນຂະ
ແໜງການເງ ິນ. ຄາແນະນາຂອງ AMRO ສາລບປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນ
້
ເພືັ່ອຮກສາມາດຕະການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນທີັ່ເຂມງວດໃນ
້ ນຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບສູງໃນຂະແໜງທີັ່ບັ່
ເນືັ່ອງຈາກທັ່ າອັ່ ຽງຂອງໜີສີ
້
ແມັ່ ນການເງ ິນ ແລະ ສນຍານການຟືນໂຕໃນຕະຫ
າດຊບສິນ.
ປະຈຸບນ

້ າກດຈາກ
39. ນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງມີການປບປຸ ງໂດຍການຄານງເຖິງບນດາຂຈ
້
້
ຄວາມອັ່ ອນແອພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເຊັ່ ນ: ລະດບໜີສິນ ແລະ ການເອືອຍ

ອີງດ້ານການເງ ິນຈາກພາຍນອກ. ບນດາເສດຖະກິດທີັ່ມີຄວາມອັ່ ອນແອທາງ
້ ນຈາກພາຍນອກ,
ົ ສູ ງຈາກໜີສິ
ດ້ານການເງ ິນເພີັ່ມສູງຂນ້
ໂດຍເພີັ່ມອິດທິຜນ
້
ຈະມີຂເສຍປຽບຫ
າຍໃນການຮກສານະໂຍບາຍເງ ິນຕາທີັ່ເໝາະສົມ ເພືັ່ອສະ

້ ງທາງດ້ານງ ົບປະ
ສາລບປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແລ້ວຄວາມໝນຄົ
້
້
ມານໃນປະຈຸບນແມັ່ ນຍງມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງໜີ
ຫາກາງ.

້
ສິນພາກລດໃນທດສະນະຂອງພວກເຮົາແມັ່ ນ ເພືັ່ອສ້າງຄວາມເຂມແຂງ
້ ງທາງດ້ານງ ົບປະມານ ແລະ ນາໃຊ້ນະໂຍບາຍ
ແລະ ຮກສາຄວາມໝນຄົ
້
ເງ ິນຕາຢັ່າງເຂມງວດ ເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວ (ຈີນ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ມາເລເຊຍ, ສປປ
ລາວ).

41. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຂອບເຂດການນາໃຊ້ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານທີັ່ມີ
້
້ ບຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນທາງດ້ານງ ົບປະມານທີັ່ມີ
ປະສິດທິພາບຫາຍຂນແມັ່
ນຂນກ

ໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວ

ຢູັ່ , ຊັ່ ງໂດຍທົັ່ວໄປຈະຖືກຈາກດ (ຮູ ບສະແດງ 3.3). ສາລບຫາຍປະເທດ
ິ ປິນ ແລະ ໄທ), ຍງມີ
ເຊັ່ ນ (ສ.ເກົາຫ,ີ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີ ລບ

ກະຕິ ແລະ ບນຊີຂາດດຸ ນງ ົບປະມານ ("ການຂາດດຸ ນຄູັ່ ") ອາດຈະປະເຊີນກບ
້ າກດທາງດ້ານການເງ ິນໃນເວລາທີັ່ພະຍາຍາມຮກສານະໂຍບາຍເງ ິນຕາແບບ
ຂຈ

ແລະ ບູ ໄນ, ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານຍງສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໜອ້ ຍລົງໃນ
ສະພາບການດາເນີນນະໂຍບາຍເພີັ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານງ ົບປະມານໃນ

ໃນຂະນະທີັ່ຮກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານ
ື
ິນຂອງທົັ່ວໂລກເຄັ່ ງຄດ
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນເງັ່ ອນໄຂສະພາບການເງ

ການເງ ິນ,
້
ຂນ.
ເສດຖະກິດທີັ່ອີງໃສັ່ ຕະຫາດທນ ເພືັ່ອສະໜອງເງ ິນໃນບນຊີຊາລະປົ ກ

ຜັ່ອນຄາຍ ຫ ື ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານແບບຂະຫຍາຍຕົວ.

ຮູ ບສະແດງ 3.3 ເມືັ່ອປຽບທຽບກບກັ່ອນທີັ່ມີ GFC, ດຸ ນງ ົບປະມານດດປບຕາມວົງ
້
້
ຈອນແມັ່ ນເພີັ່ມຂນໃນພາກພື
ນ.

Cyclically-adjusted Fiscal Balance (% of GDP), Selected Economies
1.0
0.5
0.0

້ າກດທີັ່ການົດໄວ້ໂດຍກົດລະບຽບດ້ານງ ົບປະມານກັ່ ຽວກບເພດານສາ
ຂຈ
ື ສິ
ີ ້ ນຕັ່ GDP. ສາລບປະເທດ CLMV
ລບການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຫໜ

ປະຈຸບນ (ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດ ນາມ), ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າບນດາການ
້ ັ່ າງຫວງຫາຍໃນປະເທດ
ຂາດດຸ ນງ ົບປະມານ (ເງ ິນກູ້ຢື ມສຸ ດທິ) ເພີັ່ມຂນຢ
ົ ນ້ (ຮູ ບສະແດງ 3.4). ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ການໃຊ້ຈັ່າຍງ ົບປະມານ
ເຫັ່ ານ
ຄວນໄດ້ຮບການປບປຸ ງໃໝັ່ ເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ
ເສດຖະກິດທີັ່ມີປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດເຊັ່ ນ:
້
ິ ປິ ນ ແລະ ໄທ)
ພືນຖານ
(ເຊັ່ ນ: ຟີ ລບ

ການໃຊ້ຈັ່າຍໂຄງລັ່ າງ

້ ໂດຍສະເພາະໃນເສດຖະກິດ CLMV ໂດຍທົັ່ວ
ຮູ ບສະແດງ 3.4 ຍອດເງ ິນຕົນ,

-0.5

ໄປແມັ່ ນເພີັ່ມຂນ້

-1.0

Primary Balance (% of GDP), Selected Economies
-1.5

3

-2.0

2
1

-2.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

້ ນ: ທະນາຄານໂລກ
ແຫັ່ ງຂມູ

Region (ex-Japan)

ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານ: ການສະໜບສະໜູນການປບໂຄງສ້າງ
40. ສາລບເສດຖະກິດທີັ່ຢູັ່ ໃນຮອບວຽນທຸລະກິດໄລຍະກາງ, ໂດຍທົັ່ວໄປ
້ າງນະໂຍບາຍດາເນີນມາດຕະການສະໜບສະໜູນ
ແລ້ວບັ່ ຈາເປນຕ້ອງໃຫ້ຜູວ
ທາງດ້ານເງ ິນຕາ ຫ ື ງ ົບປະມານເພີັ່ມເຕີມ ເນືັ່ອງຈາກເສດຖະກິດເຕີບໂຕສູ ງ ຫ ື
ື ູ ງກວັ່ າສູ ນເລກໜ້ອຍ.
ສູ ງກວັ່ າທັ່ າແຮງ ແລະຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລິດແມັ່ ນສູ ນຫສ
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້ ນ: ທະນາຄານໂລກ
ແຫັ່ ງຂມູ

ASEAN-4 and Korea

ໃນບນດາປະເທດເສດຖະກິດທີັ່ກາລງດາເນີນນະໂຍບາຍເພີັ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານງ ົບປະມານ, ການປບປຸ ງ ແລະ ປບດຸ ນລາຍຈັ່ າຍທີັ່ມີຢັ່ ູ, ໃນຂະນະທີັ່ປະຕິບດການປະຕິຮູບເພືັ່ອເພີັ່ມ
້ າຍໆປະເທດກາລງປະຕິບດການປະຕິຮູບທາງດ້ານງ ົບປະມານເພືັ່ອເພີັ່ມລາຍໄດ້ເຊັ່ ນການຫຸດຜັ່ອນການ
ື
ົບປະມານທີັ່ອັ່ອນແອລົງ, ເສດຖະກິດພາກພືນຫ
ລາຍໄດ້. ເພືັ່ອຮບມືກບເງັ່ ອນໄຂງ
ຮົັ່ວໄຫ (ການປບປຸ ງການໃຫ້ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານ, ຂແໜງການເງ ິນນອກລະບົບ ແລະ ການປບປຸ ງປະສິດທິພາບ) ແລະ ການປບປຸ ງການບລິຫານຂອງອາກອນ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ົ ບາດສາຄນໃນການສະໜບສະໜູນ
ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານມີບດ
ັ່
ື
ການຂະຫຍາຍຕົວ, ໃນຂະນະທີັ່ສົັ່ງເສີມການປບໂຄງສ້າງເປນເງັ່ ອນໄຂທີ
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້
້ ກດນໃຫ້ມີການດາເນີນການປະຕິຮູບ. ນອກ
ເອືອຍອ
ານວຍໃຫ້ພາກພືນພ

້ ຄອງຄວາມຕ້ອງການ, ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງໃນ
ຈາກນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
້
ການສ້າງພືນຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ຊບພະຍາກອນມະນຸດທີັ່ຈາເປນ ແລະ

ການສົັ່ງເສີມເສດຖະກິດທີັ່ມີຄວາມຫາກຫາຍ ກັ່ ຈະຊັ່ ວຍເພີັ່ມກາລງການ
ົ ້
ຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງເຫັ່ ານີ
້
ໄດ້ຮບການເລັ່ ງການຈດຕງປະຕິ
ບດໃນທົັ່ວໂລກເຊັ່ ນ: ການນາໃຊ້ເຕກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ຫນເປນອດຕະໂນມດອາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການຈ ້າງງານ ແລະ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງຈ
ານວນປະຊາກອນສູ ງອາຍຸ ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕັ່ ການ
້ ນອກຈາກນະໂຍ
ຜະລິດ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນຫາຍປະເທດໃນພາກພືນ.

້ ງສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໄດ້
ົ ຍ
ບາຍລະດບຊາດແລ້ວ, ການປະຕິຮູບເຫັ່ ານີ
້ າຫາກມີຫານເຊືັ່ອມເຂົາກ
້ ັ່ ອເພີັ່ມ
້ ບນະໂຍບາຍຂອງພາກພືນເພື
ຫາຍຂນຖ້
້ ັ່ ເພີັ່ມຂນ້ ,
ການລົງທນພາຍໃນພາກພືນທີ
ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດນາໃຊ້ປດໄຈຕັ່ າງໆທີັ່ມີຢັ່ ູ ໃນບນດາ
ປະເທດສະມາຊິກທີັ່ມີລະດບເສດຖະກິດທີັ່ແຕກຕັ່ າງກນໃນອາຊຽນ+3.
ປະໂຫຍດຈາກການຄ້າ

ແລະ

້ ັ່ ໄປກັ່ ຽວກບຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບ
ຊັ່ ງຈະມີການສະເໜີໃນຫົວຂຕ
ໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດມະຫາພາກທີັ່ສາຄນທີັ່ຖືກຄດເລືອກ
2016

2017 e/

2018 p/

2019 p/

ບູ ໄນ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

-2.5

0.6

1.6

3.4

-0.7

-0.2

0.2

0.4

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

11.7

10.1

8.1

11.7

-16.6

-10.6

-8.1

-5.1

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)
ກາປູ ເຈຍ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

7.0

6.9

6.8

6.8

3.0

2.9

3.2

3.4

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

-8.9

-7.4

-6.9

-5.3

-2.6

-0.7

-5.9

-5.0

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

6.7

6.9

6.6

6.4

2.0

1.6

2.0

1.8

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

1.8

1.3

1.1

1.0

-2.9

-2.9

-2.6

-2.7

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

2.1

3.8

3.4

3.0

2.4

1.5

2.1

2.3

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

4.0

4.2

3.3

3.0

4.5

5.2

3.1

2.7

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

5.0

5.1

5.2

5.3

3.5

3.8

4.0

4.0

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

-1.8

-1.7

-1.9

-2.0

-2.5

-2.5

-2.2

-2.2

1.2

1.8

1.3

0.7

-0.1

0.7

0.8

0.9

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (ສົກງ ົບປະມານ,% ຂອງ GDP)

3.8

3.8

3.8

4.1

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)

-4.6

-4.8

-4.3

-3.4

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

2.9

3.1

2.9

2.8

1.0

1.9

1.9

2.0

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

7.0

5.1

4.9

4.5

-1.4

-1.1

-1.2

-1.4

7.0

6.8

6.8

7.1

2.1

2.5

້ ນຊັ່ ວຍເຫອ
ື ລ້າ, % ຂອງ GDP)
ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ຍົກເວນທ
ຈີນ

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (% ຂອງ GDP)
ຮົງກົງ, ຈີນ

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)
ອິນໂດເນເຊຍ

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)
ຍີັ່ປຸັ່ ນ
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (ສົກງ ົບປະມານ, % yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ສົກງ ົບປະມານ,ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

ສ.ເກົາຫ ີ

້ ນ,% ຂອງ GDP)
ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ຍົກເວນທ
ສ ປປ ລາວ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

້ ນຊັ່ ວຍເຫອ
ື ລ້າ, % ຂອງ GDP)
ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ຍົກເວນທ
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1.6

0.8

-12.0

-11.3

-11.3

-10.1

-4.9

-5.7

-5.2

-5.1

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

2016

2017 e/

2018 p/

2019 p/

ມາເລເຊຍ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

4.2

5.9

5.3

5.0

2.1

3.7

2.4

2.6

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

2.4

3.0

2.5

2.1

-3.1

-3.0

-2.8

-2.6

້ ນ,% ຂອງ GDP)
ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ຍົກເວນທ
ມຽນມາ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

7.0

5.9

7.0

7.4

10.0

6.8

3.9

4.5

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

-5.1

-3.9

-4.7

-4.6

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)

-4.1

-5.0

-4.3

-4.9

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

6.9

6.6

6.8

6.9

1.8

3.2

4.3

3.3

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

-0.4

-0.8

-1.5

-1.1

-2.4

-2.0

-2.9

-3.1

ິ ປີ ນ
ຟີ ລບ

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (% ຂອງ GDP)
ສິງກະໂປ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ (% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

2.4

3.6

3.0

2.8

-0.5

0.6

1.2

1.8

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

19.0

18.8

17.5

17.2

1.4

2.1

-0.1

0.0

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

3.3

3.9

3.9

3.7

0.2

0.7

1.0

1.6

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

11.7

10.6

7.9

5.4

-2.8

-3.6

-2.9

-2.8

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່(% yoy)
້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະເວລາສະເລັ່ ຍ, % yoy)
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

6.2

6.8

6.6

6.6

2.7

3.5

3.4

3.5

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ (% ຂອງ GDP)

4.2

3.1

2.6

2.6

ການກູ້ຢື ມສຸ ດທິຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)

-5.6

-3.5

-3.7

-3.5

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)
ໄທ

ດຸ ນງ ົບປະມານຂອງລດຖະບານກາງ (ສົກງ ົບປະມານ, % ຂອງ GDP)
ຫວຽດນາມ

້ ນສາລບການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີ ໝາຍເຖິງປີປະຕິທນ
້
້ ນສາລບ 2017
ິ ເວນເສຍແຕ
ັ່ ວັ່າໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢັ່າງອືັ່ນ. ຂມູ
ໝາຍເຫດ: e ແມັ່ ນການປະເມີນ ແລະ p ແມັ່ ນການຄາດຄະເນ. ຂມູ
ັ່
ັ່
້ ນທີບັ່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ສູນສະຖິຕຂ
້ ນ GDP ຮອດປີ 2012, ທີມີຖານຂມູ
້ ນຂອງ GDP (ທງຂມູ
້ ນຈິງ
ິ ອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປບປຸ ງຂມູ
ໝາຍເຖິງການຄາດຄະເນພະນກງານຂອງ AMRO, ສາລບຂມູ

້
້ ນທຽບຖານ) ທີັ່ສູງຂນປະມານ
້ ັ່ ວນທີ 1 ເມສາ ຫາວນທີ 31 ເດືອນມີນາ. ສົກງບປະມານປີ
ົ
ແລະ ຂມູ
15% ເມືັ່ອທຽບໃສັ່ກບຕົວຊີວ້ ດທີັ່ຜັ່ານມາ. ປີງ ົບປະມານຂອງມຽນມາຂະຫຍາຍຕົວຕງແຕ
2018
້ ັ່ ວນທີ 1 ເມສາ 2017 ຫາວນທີ 31 ມີນາ 2018
ຈະເລີັ່ມຕງແຕ
ັ່ ລດ, ການຄາດຄະເນພະນກງານຂອງ AMRO
້ ນ: ເຈົາໜ້າທີ
້
ແຫັ່ ງຂມູ
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ຫົວຂ:້
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ
ແລະ ການເຕີບໂຕ
ຂອງເສດຖະກິດໂລກ
ທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ

້
ທັ່ າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

1

້
ການບນລຸ ເປົາໝາຍ:
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໂລກທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງ

ິ ຕາມວິວດທະນາການຂອງພາກ
1. ບົດສກສາຂອງ AREO 2017 ໄດ້ຕດ
້
ພືນອາຊຽນ +3 ໃນສອງທົດສະຕະວດ ຫງຈາກທີັ່ AFC ແລະ ບົດຮຽນ

ການຜະລິດຂອງໂລກ ແລະ ການຂະຫຍາຍການເຊືັ່ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ ໄດ້ຮບ
ການສະໜບສະໜູນຈາກການເຊືັ່ອມໂຍງທາງການຄ້າ
ແລະ
ການລົງທນ

ກັ່ ຽວກບນະໂຍບາຍສາລບອະນາຄົດ.

(AMRO, 2017).

ື ້ ຢັ່າງແຂງ
ບນດາປະເທດໄດ້ຟນຟູ
ແຮງຈາກ AFC ໂດຍຜັ່ານນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດທີັ່ມີຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນ,
້
ການປບປຸ ງດຸ ນງ ົບປະມານຂອງພວກເຂົາ,
ເສີມຂະຫຍາຍພືນຖານເສດ
້ ັ່ ອຕ້ານຜົນກະ
ຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການຮັ່ ວມມືພາຍໃນພາກພືນເພື

ທົບຈາກພາຍນອກ. ນອກຈາກການປະຕິບດນະໂຍບາຍປະຕິຮູບໂຄງຮັ່ າງ
້
ການຈດຕງພາຍໃນປະເທດ,
ພນທະຂອງພາກພືນ້ ແລະ ການເປີ ດກວ້າງ
ຂອງການຄ້າ, ການລົງທນໂດຍກົງຂອງຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ກະແສເງ ິນທນ
ທນເຮດໃຫ້ເສດຖະກິດໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕຂອງການ
ຄ້າໂລກ. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຄວາມຕ້ອງການຈາກປະເທດທີັ່ມີເສດຖະກິດກ້າວ
ໜ້າຈະຫຸດລົງຫງຈາກ GFC, ການພດທະນາປະເທດຈີນກາຍເປນຖານ

2

້ ນຄວ້
້
້ ກສາປີ ທັ່ ຜ
້
ີ ັ່ ານມາ ບົດນີຄົ
ີ ານທີັ່ພາກພືນໃນການ
2. ຕັ່ ຈາກຫົວຂສ
າວິທກ
ການເຕີບໂຕໃນສະພາບການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານ
ການຄ້າ, ເຄືອຂັ່ າຍການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີຊັ່ ງເປນການທົດສອບຍຸ ດທະ
ສາດການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີັ່ມີການການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ. ພາກທາ
້
້ ລະຫວັ່ າງການສົັ່ງອອກ, ການຜະ
ອິດຂອງບົດນີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ
ນການກະຕຸ ນ
ຮກສາຄວາມຢືດຢຸັ່ ນ

ແລະ

້
ລິດ, ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຫງຈາກນນປະເມີ
ນການ
ັ່
ປບຕົວທີຈາເປນ. ສຸ ດທ້າຍແມັ່ ນສະເໜີຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍສາລບພາກ
້
ພືນ.

"ການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ" ຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕ:
ື ັ່ ?
ຍງມີປະສິດທິພາບຫບ

້
3. ການເຊືັ່ອມໂຍງເຂົາໃນເສດຖະກິ
ດໂລກໂດຍຜັ່ານການຄ້າ ໄດ້ສະໜບ

້ ສັ່ ງເສີ
ົ ມການເຊືັ່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ
5. ແຜນຍຸ ດທະສາດນີໄດ້

ສະໜູນການເຕີບໂຕ ແລະ ການພດທະນາຂອງບນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໃນຫາຍທົດສະຕະວດຜັ່ານມາ. ສາລບປະເທດທີັ່ກາລງພດທະນາທີັ່ມີຂະ

ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ສ.ເກົາຫ,ີ ຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ- ໄດ້ປະສົບຜົນສາເລດໃນການ

ໜາດໃຫຍັ່ ແລະ ນ້ອຍ, ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເພືັ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການພາຍນອກໄດ້ຊັ່ວຍແກ້ໄຂບນດາຂຈ້ າກດຂອງຕະຫາດພາຍໃນ
ປະເທດຍ້ອນການມີລາຍໄດ້ຕັ່ າ.

ການລົງທນໂດຍກົງຂອງຕັ່ າງປະເທດ
້ ນຄ້າ
ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການແລກປັ່ຽນເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດ ເພືັ່ອນາເຂົາສິ
້ ການໄຫເຂົາຂອງ
້
ທນ. ນອກຈາກນນ,
FDI ຍງສົັ່ງຜົນຕັ່ັ່ ການຖັ່າຍທອດ
ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງບວກຕັ່ ເສດຖະກິດຢັ່າງກວ້າງຂວາງ.
້ ສາ້ ງຄວາມ
4. ແຜນຍຸ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ" ນີໄດ້
້
ເຂມແຂງ,
ເສີມສ້າງກາລງຂບເຂືັ່ອນດ້ວຍຕົນເອງໃນການເພີັ່ມທະວີການ

ເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ຄັ່ າຈ ້າງໃນປະເທດອາຊຽນ +3
(ຮູ ບສະແດງ 2.1). ໃນຂະນະທີັ່ຂະແໜງການຜະລິດໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່

ົ ຜະລິດສູ ງທີັ່
ແມັ່ ນຂະຫຍາຍຕົວໄວທີັ່ສຸ ດ ແລະ ເປນອຸ ດສາຫະກາທີັ່ມີຜນ
ສຸ ດໃນເສດຖະກິດ, ການເພີັ່ມກາລງການຜະລິດໂດຍການສົັ່ງອອກ ແລະ
້
FDI ເຂົາມາຊັ່
ວຍເພີັ່ມຜະລິດຕະພນລວມໃນເສດຖະກິດ. ໃນດ້ານການ
ຈ ້າງງານ, ຍຸ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ" ໄດ້ຮບການສະ
ໜບສະໜູນຈາກແຮງງານທີັ່ເຄືັ່ອນຍ້າຍຈາກຂະແໜງການຜະລິດທີັ່ມີປະ
ສິດຕິພາບຕັ່ າເຊັ່ ນກະສິກາ ໄປຫາຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາການຜະລິດ. ບັ່
ພຽງແຕັ່ ມີການສ້າງວຽກເຮດງານທາໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາການຜະລິດ,
້ ອມກບຜະລິດຕະພນ. ການປັ່ຽນແປງທາງ
ຄັ່ າແຮງງານຕົວຈິງຈະສູງຂນພ້

້
ັ່ ມຂນຢ
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງ
້
ດ້ານເສດຖະກິດນີໄດ້ປະກອບສັ່
ວນເຂົາໃນການເພີ
້ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈີນ, ຊັ່ ງສູງກວັ່ າ
ຄັ່ າແຮງງານຕົວຈິງໃນພາກພືນ,

+3 ກບເສດຖະກິດທີັ່ກ້າວຫນ້າ. "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ"42 ປະເທດ

ປະຕິບດຍຸ ດທະສາດດັ່ ງກັ່ າວໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970. ເປນເວລາດົນ

ົ ້ ນແຮງງານຕັ່ າ ທີັ່ເປນການ
ແລ້ວທີັ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກໄລຍະທີັ່ມີຕນທ
ໄດ້ປຽບແບບທຽບຖານທີັ່ສາຄນ ແລະ ຍ້າຍໄປສູັ່ ການສົັ່ງອອກທີັ່ມີມູນຄັ່ າ

ສູ ງ ຊັ່ ງລວມທງການບລິການ. ກຸັ່ ມເສດເສດຖະກິດທີ 2 ມີ ປະເທດຈີນ,
ິ ປິ ນ, ໄທ
ປະເທດອາຊຽນໃຫຍັ່ ໆເຊັ່ ນອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີ ລບ
້
້ ການປັ່ຽນແປງນີໃນຊ
ແລະ ຫວຽດນາມ - ເຂົາສູັ່
ຸ ມປີ 1980 ແລະ 1990
ັ່
ແລະໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກ FDI ທີຍົກສູ ງຄວາມສາມາດໃນການ

້ ງມີປະໂຫຍດເພີັ່ມເຕີມຂອງປະຊາກອນຂະໜາດ
ົ ຍ
ຜະລິດ. ປະເທດເຫັ່ ານີ

ໃຫຍັ່ , ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຈີນແລະອິນໂດເນເຊຍ, ຊັ່ ງໄດ້ສົັ່ງເສີມ FDI ທີັ່
້
ບັ່ ພຽງແຕັ່ ເນນໃສັ່
ການສ້າງຖານຜະລິດສິນຄ້າເພືັ່ອສົັ່ງອອກ,

ແຕັ່ ຍງສາ

ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ ້ບລິໂພກພາຍໃນປະເທດ. ກຸັ່ ມ
້
້ ບຊບພະຍາກອນ ທາ
ເສດຖະກິດທີ 3 ທີັ່ພືນຖານເສດຖະກິ
ດແມັ່ ນຂນກ

ມະຊາດເຊັ່ ນ- ກາປູ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບູໄນ ໄດ້ເລີັ່ມ

ຂະບວນການເຊືັ່ອມໂຍງທາງການຄ້າຜັ່ານການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທີັ່ຜະລິດ ຫ ື
ກາລງຢູັ່ ໃນຂະບວນການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດໃຫ້ຫນຈາກຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ຂຸ ດຄົນ້ ໄປສູັ່ ການຜະລິດ.

ຄັ່ າແຮງງານສະເລັ່ ຍຂອງໂລກ (ຮູ ບສະແດງ 2.2).
42 ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ (ປະຈຸບນມີລາຍໄດ້ຕັ່ ຫົວຄົນສູງກວັ່າ 35.000 ໂດລາ): ເສດຖະກິດອຸ ດສາຫະກາຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ສ. ເກົາຫ ີ ແລະ ສູນກາງທາງດ້ານການເງ ິນຂອງຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ;
ິ ປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດ
ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 2 (ລາຍໄດ້ຕັ່ ຫົວຄົນລະຫວັ່າງ 2,000 ໂດລາ ແລະ 10,000 ໂດລາ): ຈີນ ແລະ ເສດຖະກິດອາຊຽນຂະໜາດໃຫຍັ່ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລບ
້ ນຂອງການພ
້
ນາມ; ແລະ ກຸັ່ ມເສດຖະກິດ ທີ 3 (ລາຍໄດ້ຕັ່ ຫົວຄົນຕັ່ າກັ່ວາ 2,000 ໂດລາ): ກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບູໄນ, ທີັ່ມີລາຍໄດ້ສູງກວັ່າ ແຕັ່ຢູັ່ໃນຂນຕົ
ດທະນາຂະແໜງການ
ຜະລິດ ແລະ ບລິການ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ 2.1 ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍຸ ດທະສາດ
"ການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ"

ຮູ ບສະແດງ 2.2 ອດຕາການເຕີບໂຕຂອງຄັ່ າແຮງງານຕົວຈິງປະ
ຈາປີ ໂດຍສະເລັ່ ຍຂອງພາກພືນ້

rowth and Employment

້ ນສາລບພາກພືນ້ (ຕົວຢັ່າງ ຈີນ) ຖືກຄິດໄລັ່ເປນຕົວເລກສະເລັ່ຍ
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນສາລບມຽນມາ.
ຂອງການເຕີບໂຕຂອງຄັ່າແຮງງານປະຈາປີຂອງປະເທດ. ບັ່ ມີຂມູ

້ ນ: AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: ILOSTAT, ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

6. ໃນຂະນະທີັ່ "ການຜະລິດສາລບການສົັ່ງອອກ" ແມັ່ ນຍຸ ດທະສາດທີັ່ມີ
້ ໃຫ້ເຫ
້
ົ ມາເຖິງປະຈຸບນ, ບົດນີຊີ
ີ ັ່ ການຄ້
ີ
ປະສິດທິຜນ
ນວິທທ
າ ແລະ ເຄືັ່ອ
ຄັ່ າຍ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີການຜະລິດໃນທົັ່ວໂລກ ອາດຈາເປນຕ້ອງປບ
້
ົ ໃນບາງດ້
ປຸ ງ. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງເຫັ່ ານີ
ານໄດ້ເສີມສ້າງການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງການສົັ່ງອອກ, ການຜະລິດ, ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ ແລະ
ົ ກະທົບທາງລົບ.
ການເຕີບໂຕ ແຕັ່ ກັ່ ອາດຈະມີຜນ

້
7. ພາກທີ 3 ຂອງບົດນີຈະສື
ກສາບນດາຄຸ ນລກສະນະ ແລະ ການ
ັ່
ປະກອບສັ່ ວນທີສາຄນຂອງ GVCs, ຊັ່ ງເປນແຮງພກດນສາຄນຫາຍຂນ້

້
ໃນການຄ້າພາຍໃນພາກພືນ,
ໂດຍສະເພາະການຜະລິດຂອງຈີນທີັ່ເປນ
້
ພືນຖານການຜະລິ
ດໃນໂລກ. ໃນຊຸມປີ ຜັ່ານມາ, ການສ້າງ ແລະ ການ
້ ລະບົບທາງເຕກ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GVCs ອາດຈະຫຸດເກນການເຂົາສູັ່
້
ໂນໂລຊີສາລບເສດຖະກິດຂອງພາກພືນ,
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນປະເທດສະ
ມາຊິກອາຊຽນທີັ່ກາລງພດທະນາ, ເພືັ່ອໃຫ້ໄດ້ຮບປະໂຫຍດຈາກຍຸ ດທະ
ສາດການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກ. ແທນທີັ່ຈະຕ້ອງຜະລິດສິນຄ້າເອງທງໝົດ

້ ວມ GVCs ຜັ່ານທາງ
ເພືັ່ອສົັ່ງອອກ, ປະເທດສະມາຊິກສາມາດເຂົາຮັ່
້
້
້
ການສົັ່ງອອກໃນຂນຕອນການຜະລິ
ດຂນກາງ
(WTO, 2017). ດ້ວຍ
້
້
ີ ີ ້ GVC ເຮດໃຫ້ພາກພືນອາຊຽນ
ວິທນ
+3 ມີຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນຫາຍຂນໃນ
ແງັ່ ຂອງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນຜັ່ານທາງຄວາມຊັ່ ຽວຊານ

ແລະ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມໄດ້ປຽບແບບທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະຄົນ. ເຖິງ
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພນ ທີັ່ມີການນາໃຊ້
້ ອຍໆ,
້
ເຕກໂນໂລຊີສູງຂນເລື
ມນໄດ້ກາຍເປນຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກຫາຍສາລບ
້
EMEs ໃນການເຂົາຮັ່ ວມ GVCs ແລະ ກາຍເປນຜູ ້ແຂັ່ ງຂນໃນ

້
GVCs. ໃນຂະນະດຽວກນ, ຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງການຄ້າທີັ່ເພີັ່ມຂນໄດ້
ເພີັ່ມໂອກາດຂອງການໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກທີັ່ຖືກສົັ່ງຜັ່ານ
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງທງໝົດ. ໃນສະ
້
້ ດທ້າຍພາຍໃນພາກ
ພາບການນີ,້ ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການຂ
ນສຸ

້ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນບຕງແຕັ່
້
ພືນ,
GFC ໄດ້ຊັ່ວຍຫຸດຜົນກະທົບບາງ
້ ້
ສັ່ ວນຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກພາກພືນ້ ແລະ ເຮດໃຫ້ພາກພືນນີ
້
ສາມາດສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວສູ ງຂນ.
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້
8. ພາກທີ 4 ຂອງບົດນີຈະສ
ກສາລກສະນະຂອງການເລັ່ ງຄວາມກ້າວໜ້າ
້ ັ່ ໃຫ້ເກີດຄວາມທ້າທາຍຕັ່
ີ ານນີຈະກ
ທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທກ
ການຜະລິດ ແລະ ການສ້າງວຽກງານສາລບບນດາປະເທດອາຊຽນ +3
ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ, ທີ 2 ແລະ 3 ຕາມຮູ ບແບບຕັ່ າງໆ. ເປນທີັ່ຮບຮູ ້

ວັ່ າຍຸ ດທະສາດການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ, ທີັ່ຍງສາມາດນາໃຊ້ໄດ້
ຢູັ່ , ແມັ່ ນປະເຊີນກບຄວາມທ້າທາຍໃນໄລຍະສນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
ເຕກໂນໂລຊີເຫນໄດ້ຢັ່າງຈະແຈ ້ງວັ່ າເປນຜົນດີຕັ່ ກບການພດທະນາ
ເສດຖະກິດ, ຊັ່ ງພິສູດໃຫ້ເຫນໄດ້ວັ່າເປນດາບສອງຄົມ. ຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານເຕກໂນໂລຊີໄດ້ຊັ່ວຍຍົກລະດບການຜະລິດ ແລະ ການ
ບລິການ.
ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີ
້
ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ຂະແໜງການຜະລິດ, ການເພີັ່ມຂນຂອງຂະແໜງ
ການບລິການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າຂ້າມແດນຍງ
້ າງໆລວມທງອາຊຽນ +3.
ເປນສິັ່ງທ້າທາຍຕັ່ EMEs ໃນພາກພືນຕັ່
ພວກເຂົາກາລງເພີັ່ມການນາໃຊ້ເງ ິນທນຂອງຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ
ຍັ່ ອຍຈານວນຫນັ່ ງ,
ປັ່ຽນແປງລກສະນະຂອງຂະແໜງບລິການ,
ັ່
ເພີມ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານບຸ ກຄະລະກອນທີັ່ມີຄຸນນະພາບສູ ງ
້
ື້
ຂນ,
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພນຖານໂຄງລັ່
າງທີັ່ທນສະໄໝຫາຍຂນ້
ແລະ ສະໜບສະໜູນລະບົບນິເວດ. ຫາຍປະເທດອາດຈະບັ່ ມີການ
ກຽມພ້ອມເພືັ່ອນາທນຂະບວນການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນທີັ່
ຫາຍຂນ້ ແລະ ການສ້າງວຽກທີັ່ພຽງພສາລບໄວໜຸັ່ ມທີັ່ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວ. ໃນດ້ານນີ,້ ເມືັ່ອທຽບໃສັ່ ປະເທດໃນກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາ
ອິດ, ກຸັ່ ມທີ 2 ແລະ ກຸັ່ ມທີ 3 ອາດເຫນການປະກອບສັ່ ວນຂອງ
ຂະແໜງການຜະລິດເພືັ່ອຈຸດສູງສຸ ດໃນການຈ ້າງງານລະດບຕັ່ າ. ຈຸດ
້
ສູ ງສຸ ດອາດຈະເກີດຂນໄດ້ດີ
ກັ່ອນທີັ່ພວກເຂົາຈະບນລຸ ສະຖານະປະ
້ ນ
ເທດທີັ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລະ ກັ່ ອນທີັ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບຖານຂມູ
ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພດທະນາເສດຖະກິດສູ ງ.

້
9. ພາກທີ 5 ຂອງບົດນີໄດ້ສື
ກສາບົດບາດທີັ່ສາຄນຂອງຂະແໜງ
ການບລິການທີັ່ມີຄວາມຫາກຫາຍທີັ່ສຸ ດ ໃນຖານະທີັ່ເປນສັ່ ວນໜັ່ ງ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂະແໜງການບລິການຍັ່ ອຍຫາຍຂນ້ ເພືັ່ອ
ເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນໃຫມັ່ ຂອງການຈ ້າງງານ ແລະ ກາລງການຜະລິດ.
ມນສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າໃນຫາຍພາກສັ່ ວນຂອງການຜະລິດ
ແລະ
້
ການບລິການ, ປະເທດຕັ່ າງໆຈະພົບຄວາມທ້າທາຍຫາຍຂນໃນການ
ເກບກັ່ ຽວຜົນຕອບແທນຈາກການສ້າງວຽກເຮດງານທາ ແລະ ຮກສາ
້
ອດຕາການເຕີບໂຕ. ບົດສະຫຸບຂອງບົດນີຈະສະເໜີ
ກລະນີສກສາ
ັ່
ັ່
ເພືອສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າກາລງພກດນ ແລະ ສິງທ້າທາຍຕັ່ າງໆທີັ່ມີຢັ່ ູ
ໃນຂະແໜງການຕັ່ າງໆໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ເປນ
້
ພືນຖານສ
າລບການສະຫຸບໃນພາກທີ 6 ແລະ ສະເໜີຄາແນະນາ
້
ດ້ານນະໂຍບາຍສາລບພາກພືນ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018
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້
ູ
ຍຸ ດທະສາດ"ການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ" 3: ການສ້າງຄວາມເຂມແຂງໂດຍລະບົ
ບຕັ່ ອງໂສ້ມນ
້
້ ການ
ຄັ່ າເພີັ່ມຂອງໂລກ (GVCs) ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື
ນ,
ຂົັ່ມຂູັ່ ໂດຍການປົກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ

10. ການສ້າງຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າເພີັ່ມໂລກ (GVCs) ແລະ ເຄືອຂັ່ າຍການຜະ
ລິດຂ້າມແດນແມັ່ ນເປນການຂບເຄືັ່ອນທີັ່ສາຄນຂອງການຄ້າໂລກ ແລະ

12. ຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມໂລກ (GVCs) ໄດ້ສະໜບສະໜູນການເຊືັ່ອມໂຍງ
້ ຕະຫາດການ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີັ່ກາລງພດທະນາໃນອາຊຽນ +3 ເຂົາສູັ່

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນໂລກ (ຮູ ບສະແດງ 3.1), ສັ່ ວນແບັ່ ງ
ື
ຂອງການຄ້າໂລກ (ໃນເງັ່ ອນໄຂມູ
ນຄັ່ າເພີັ່ມ) ທີັ່ໄດ້ຮບຈາກ GVCs ໄດ້

້
ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ໄດ້ປະກອບສັ່ ວນເຂົາໃນ
GVCs ຫາຍຂນ້ (ຮູ ບ

້
ພາກພືນ.

້
ໃນຂະນະທີັ່ການເພີັ່ມຂນຂອງການຄ້
າໂລກໄດ້ຮກສາຈງຫວະ

້ ັ່ າງຫວງຫາຍນບຕງແຕັ່
້ ປີ
ເພີັ່ມຂນຢ

2000, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະຫຸດລົງໃນ

ິ ດ
ິ ການການເງ ິນໂລກ (GFC) ປີ 2008-2009 (ຮູ ບ
ໄລຍະເວລາມີວກ
ສະແດງ 3.2). ບັ່ ພຽງແຕັ່ ການຄ້າຂອງ GVC ມີການຂະຫຍາຍຕົວ,
້ ສັ່ ວນແບັ່ ງຂອງການຄ້າໂລກກວມເອົາ GVCs ທີັ່
GVCs ໄດ້ເພີັ່ມຂນ.
ສະລບສບຊ້ອນ ຊັ່ ງກວມເອົາສິນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບຂ້າມ ສອງ ຫ ື ຫາຍ
້
ເຂດແດນ ກັ່ ອນທີັ່ຈະປະກອບເປນສິນຄ້າສາເລດຮູ ບ - ໄດ້ເພີັ່ມຂນໄວ
້
ກັ່ ວາອດຕາການປະກອບສວັ່ ນເຂົາໃນ
GVCs ແບບງັ່ າຍດາຍຈາກການ

ເຊືັ່ອມໂຍງທີັ່ດີຂອງການຄ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຈ ້າງງານ, ໂດຍ
ີ ານເລັ່ ງຄວາມໄວຫງຈາກ
ສະເພາະແມັ່ ນສາລບຕະຫາດເກີດໃໝັ່ , ໄດ້ມກ
້
້ ການຫຸດລະດບການຂະຫຍາຍໂຕ, ກາລງການຜະລິດຂອງແຮງງານ
ນນມີ
້
ແລະ ການເພີັ່ມຄັ່ າແຮງງານໃນທົັ່ວຕະຫາດເກີດໃໝັ່ ໃນພາກພືນອາຊີ
, ອາ
ົ .
ເມລິກາລາຕິນ ແລະ ເອີຣບ

ຈີນສະແດງໃຫ້ເຫນຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຊືັ່ອມໂຍງກບເສດຖະ
ກິດໂລກສາລບເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍັ່ ໂດຍການສົັ່ງເສີມການສ້າງຕັ່ ອງ
້
ໂສ້ມູນຄັ່ າເພີັ່ມໂລກທີັ່ສະໜບສະໜູນການຄ້າພາຍໃນພາກພືນ.
ການຄ້າ
11.

ີ ວາມກ້າວໜ້າໃນ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຈີນໄດ້ມຄ
້
ຊຸມປີ 2000 ຈາກການເຂົາເປນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ
(WTO) ຫງຈາກການປະຕິຮູບເປນເວລາຫາຍປີ ເພືັ່ອສ້າງລະບົບເສດຖະ
ແລະ

້ ການເຂົາເປ
້ ນສະມາຊິກໃນປີ 2001-2007,
ນບຕງແຕັ່
ິ ການທາງດ້ານການເງ ິນໂລກ, ການສົັ່ງອອກຂອງຈີນເພີັ່ມຂນ້
ກັ່ ອນວິກດ
ກິດຕະຫາດ.

້ ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ GVCs ບັ່ ໄດ້
ຄ້າ ແລະ ການຜະລິດລະດບໂລກ ແລະ ພາກພືນ.
ກວມເອົາ ການຜະລິດ ຫ ື ການຄ້າທົັ່ວໂລກທງໝົດ, ການຄ້າຈານວນໜັ່ ງຂອງ
ສະແດງ 3.3) ແລະ ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າ.
a. ຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມໂລກ (GVCs) ໄດ້ສ້າງໂອກາດສາລບເສດຖະ

້ າງເຕກໂນໂລຊີໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີັ່ຜະລິດ
ກິດທີັ່ບັ່ ມີຄວາມຮູ ທ
ໄດ້ທງໝົດທີັ່ມີຄວາມສາມາດແຂັ່ ງຂນພຽງພສາລບການສົັ່ງອອກ

້ ການສົັ່ງອອກເປນຫກໃນການເຕີບໂຕດ້ວຍການ
ເພືັ່ອສືບຕັ່ ກະຕຸ ນ
້ ວມໃນຂນຕອນການຜະລິ
້
ເຂົາຮັ່
ດບາງຢັ່າງ ແລະ ຄັ່ ອຍໆສ້າງຄວາມ
ຫາກຫາຍຂອງການຜະລິດ ແລະ ການສົັ່ງອອກ.

້
b. ການທີັ່ຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າເພີັ່ມໂລກ (GVCs) ເລີັ່ມຕົນຈາກຈຸ
ດສຸ ມ

ົ ມ
ການຄ້າໃນສິນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບ, ການສ້າງ GVCs ໄດ້ສັ່ ງເສີ

ການພດທະນາຂະແໜງການຜະລິດ. ຢູັ່ ພາຍໃນອາຊຽນ +3 ແລະ
ນອກພາກພືນ້ ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມໃນ GVCs ເປນປດໄຈໜັ່ ງທີັ່
ເຮດໃຫ້ GDP ເພີັ່ມຂນ້ ໂດຍມູນຄັ່ າເພີັ່ມຈາກການຜະລິດ (ຮູ ບ
ສະແດງ 3.4). ການພກດນໃຫ້ປະເທດຕັ່ າງໆທີັ່ໄດ້ຮບການສະ
້ ັ່ ຽວກບເຕກໂນໂລຊີຂອງ
ໜບສະໜູນຈາກ GVC ໃຫ້ຄວາມຮູ ກ
້
ເຂົາເຈົາ,

ຮູ ບສະແດງ 3.2 ສດສັ່ ວນຂອງຜະລິດຕະພນທົັ່ວໂລກ (ໃນແບບການ
ສ້າງມູນຄັ່ າເພີັ່ມ) ໂດຍ GVCs

ຢັ່າງວັ່ ອງໄວຍ້ອນວັ່ າຈີນແມັ່ ນສູນກາງການຜະລິດຂອງໂລກ
(WTO,
້ ເລີັ່ມຕົນ,
້ GVCs ທີັ່ປ້ອນເຂົາໃນສູ
້
2017). ນບຕງແຕັ່
ນການຜະລິດໂດຍ

້ ັ່ ມີຄວາມສາຄນຕັ່ ລະບົບ
້ ດໄຈການຜະລິດຈາກພາກພືນທີ
ການນາເຂົາປ
້ ັ່ ມຂນ.
້
ຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພາກພືນ້ ເຮດໃຫ້ການຄ້າໃນພາກພືນເພີ
້ ັ່ ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊືັ່ອມ
ບນດາປະເທດອືັ່ນໆໃນພາກພືນກ
້
ໂຍງເຂົາໃນການຄ້
າໂລກ, ເຮດໃຫ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທນພາຍໃນພາກ
້ ັ່ ມຂນ.
້
ພືນເພີ

້
ຮູ ບສະແດງ 3.1 ການເພີັ່ມຂນຂອງການຄ້
າ ແລະ GDP ໂລກ

ໝາຍເຫດ: GVCs ແບບງັ່ າຍດາຍປະກອບມີການເພີັ່ມມູນຄັ່າໃນປະເທດຂ້າມແດນສາລບການ
ັ່ GVCs ແບບສະລບສບຊ້ອນທີັ່ມີການເພີັ່ມມູນຄັ່າພາຍໃນປະເທດ
້
ຜະລິດເທົັ່ານນໃນຂະນະທີ

ຂ້າມແດນຢັ່າງຫນ ້ອຍ 2 ຄງ້ ແລະ ຖືກນາໃຊ້ໂດຍປະເທດຄູັ່ ຄ້າ ເພືັ່ອສົັ່ງອອກສິນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບ
ຫ ື ສາເລດຮູ ບ ສາລບການສົັ່ງອອກຄືນໃຫມັ່ ໄປປະເທດທີັ່ມາລົງທນຫ ື ເພືັ່ອສົັ່ງກບຕັ່າງປະເທດ.
ື ແມັ່ ນມູນຄັ່າເພີັ່ມທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທາງການຄ້າ ແລະຖືກຄິດໄລັ່ໃສັ່ການຜະລິດພາຍໃນ.
ສັ່ວນທີັ່ເຫອ
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: WTO
້ ນ: IMF, ການຄິດໄລັ່ຂອງພະນກງານຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ3.3 ການມີສັ່ວນຮັ່ວມຂອງ GVC: ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດປຽບທຽບທີັ່ຖືກຄດເລືອກ

້ ດທີັ່ສາຄນ, ການປະກອບສັ່ ວນທາງໜ້າ ແລະ ທາງຫງຂອງ GVC ແມັ່ ນຖືກການົດເປນຕົວຊີວ
້ ດ. ທງ 2 ມາດຕະການເຫັ່ ານີ
້
ົ ສະແດງເຖິ
ໝາຍເຫດ: ເພືັ່ອປະເມີນການມີສັ່ວນຮັ່ ວມຂອງເສດຖະກິດໃນ GVC, 2 ຕົວຊີວ
ງ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
ສດສວັ່ ນການສົງອອກຂອງປະເທດທີອ້າງເຖິງ. ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທາງຫງການົດຂອບເຂດທີບລິສດພາຍໃນໄດ້ນາໃຊ້ມູນຄັ່ າເພີມຂອງສິນຄ້າສາເລດຮູ ບຂອງຕັ່ າງປະເທດສາລບການສົງອອກໃນປະເທດໃດໜັ່ ງ. ການ
້ ານົດຂອບເຂດການສົັ່ງອອກຂອງປະເທດໃດໜັ່ ງທີັ່ຖືກນາໃຊ້ເຂົາເປ
້ ນປດໄຈການຜະລິດຂອງບລິສດໃນປະເທດຄູັ່ ຄ້າເພືັ່ອການສົັ່ງອອກຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາຍງໄດ້ວດແທກຮູ ບແບບທີັ່ແຕກ
ມີສັ່ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທາງໜ້ານີກ
້
້
ັ່ ງອອກສິນຄ້າເຫັ່ ານີ
້
ົ ຈະມີ
ຕັ່ າງກນຂອງການມີສັ່ວນຮັ່ ວມໃນ GVCs. ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນປະເທດທີັ່ຜະລິດສິນຄ້າຈາກການປະກອບເປນສິນຄ້າສາເລດຮູ ບ ແລະ ຫງຈາກນນການສົ
ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມທາງຫງທີັ່ເຂມແຂງ
ແຕັ່ ວັ່ າມນມີມາດ

້ ດການມີສັ່ວນຮັ່ ວມທາງໜ້າທີັ່ພດທະນາຢັ່າງກ ້າວກະໂດດ ແຕັ່ ວັ່ າມນມີມາດຕະການການມີ
ົ ຊີວ
ຕະການການມີສວັ່ ນຮັ່ ວມທາງໜ້າໜ້ອຍ. ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ປະເທດທີັ່ສະໜອງສິນຄ້າສາເລດຮູ ບໃຫ້ແກັ່ ຜູແ້ ປຮູ ບສິນຄ້າຈະມີຕວ
້
້
ັ່
້
ົ ຈະຊັ່ ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົາໃຈກັ່ ຽວກບການມີສັ່ວນຮັ່ ວມໃນຮູບແບບການຊືຈາກ
ສວັ່ ນຮັ່ ວມທາງຫງໜ້ອຍ. ມາດຕະການການມີສັ່ວນຮັ່ ວມເຫານີ
(ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມທາງຫງ) ແລະ ການຂາຍ (ການມີສວັ່ ນຮັ່ ວມທາງໜ້າ) ກບ
້ ນລັ່ າສຸ ດ (2011).
GVCs ຫ ື ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງກິດຈະກາໃນລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມ. ຂມູ
້ ນ: ຖານຂມູ
້ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ມທາງການຄ້າ OECD (TiVA), ສະຖິຕ ິ FDI ຂອງສູນການຄ້າສາກົນ, ການຄິດໄລັ່ ຂອງພະນກງານຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ັ່ ຽວກບທກສະຂອງແຮງງານ ແລະ ສົັ່ງເສີມການກັ່ ສ້າງ
ຍົກລະດບຄວາມຮູ ກ
້
້ ຊັ່ວຍເພີັ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດຜູ ສ
ົ ໄດ້
້ ັ່ ງົ
ພືນຖານໂຄງລັ່
າງ. ສີັ່ງເຫັ່ ານີ

ເຄມີ). ໃນທາງກົງກນຂ້າມ, ການຜະລິດບນດາປະເທດອາຊຽນເຊັ່ ນ (ສິງ
ກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ກັ່ ມີແນວໂນ້ມທີັ່ຈະມີການ

13 ຄວາມບັ່ ສະເໝີພາບຂອງການມີສັ່ວນຮັ່ ວມໃນ GVC ໂດຍບນດາປະເທດ
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ສົມບູ ນເຊັ່ ນ: ປະເທດບູ ໄນແລະ ອິນໂດເນເຊຍມີການເຊືັ່ອມໂຍງທາງໜ້າຫາຍ
້ ນປາມ, ຖັ່ານຫີນ, ແລະ ນາ້
ຂນ້ ຊັ່ ງການສົັ່ງອອກຂອງພວກເຂົາ (ເຊັ່ ນ: ນາມ
ມນ) ທີັ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດສາລບການສົັ່ງອອກຂອງປະເທດອືັ່ນໆ (ເຊັ່ ນ: ສານ

້
1990 ເປນຕົນມາ,
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີເຊັ່ ນຄອມພິວ
ື ບບໄຮ້ສາຍໄດ້ມ ີ
ເຕີ, ອິນເຕີເນດ ແລະ ການສືັ່ສານທາງໂທລະສບມືຖແ

້
ອອກໃນການປະຕິບດໜ້າທີັ່ທີັ່ມີຄວາມສະຫບຊບຊ້ອນຫາຍຂນໃນລະບົ
ບ
ຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມ.

ອາຊຽນ +3 ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊບພະ ຍາກອນ
ົ
ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງເສດຖະກິດ (ຮູ ບສະແດງ 3.3). ບນດາປະເທດທີັ່ອຸ ດມ

ເຊືັ່ອມໂຍງທາງດ້ານການສະໜອງເພີັ່ມຂນ້
ຊັ່ ງສະທ້ອນເຖິງການຢື ດຢຸັ່ ນ
້
້ າລບການຜະລິດເພືັ່ອສົັ່ງອອກຫາຍຂນ.
ຂອງສິນຄ້ານາເຂົາສ

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີແມັ່ ນປດໄຈສາຄນສາລບການ
້
ເຂົາຮັ່ ວມ GVC ແລະ ການເພີັ່ມປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານທົັ່ວໂລກ
້ ກາງຊຸມປີ
ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ +3. ນບຕງແຕັ່

້
ບົດບາດສາຄນໃນການພດທະນາຂນຕອນການຜະລິ
ດລະຫວັ່ າງປະເທດ
(IFP).

ຮູ ບສະແດງ3.4 ສູ ນກາງການຜະລິດເພືັ່ອການເຕີບໂຕແລະຄວາມເລິກຂອງການເຊືັ່ອມໂຍງຂອງ GVC: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກ
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້ ນລັ່າສຸ ດທີັ່ມີຢັ່ ູ (2011)
ໝາຍເຫດ: ການຕີຄວາມໝາຍຂອງ "ການເຊືັ່ອມຕັ່ ທາງໜ້າ" ແລະ "ການເຊືັ່ອມຕັ່ ທາງຫງ" ຄືກບຮູ ບສະແດງ3.3. ຂມູ
້
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: ຖານຂມູນ TiVA OECD

ປດໄຈດັ່ ງກັ່ າວຫຸດຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົັ່ງ, ແລະ
້ ວມຕັ່ ອງໂສ້ການ
ເພີັ່ມປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ ເຮດໃຫ້ປະເທດທີັ່ເຂົາຮັ່
ຜະລິດໃໝັ່ ແລະ ປະເທດທີັ່ຢູັ່ ໃນ GVCs ແລ້ວມີສວັ່ ນຮັ່ ວມໃນລະດບ
້ ບນດາປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພດທະ
ທີັ່ສູ ງຂນ.

ີ ານເຊືັ່ອມໂຍງຂອງ GVC ຫາຍຂນ້ ແລະ ມີ
ນາດັ່ ງກັ່ າວ ເຮດໃຫ້ມກ
້
ກາລງແຮງງານທີັ່ທກສະສູ ງຂນຕະຫ
ອດເວລາ (ຮູ ບສະແດງ 3.4). ຕົວ
ີ ານປບປຸ ງແຮງງານສີມແື ຮງງານຢັ່າງ
ຢັ່າງ ຈີນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມກ
້
ົ ບາດສາຄນເຊັ່ ນກນ.
ຫວງຫາຍເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຜົນກະທົບພືນຖານຈະມີບດ
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນວຽກງານໃຊ້ຄວາມຊານິຊານານຕັ່ າໄດ້ຮບຜົນກະທົບ
ຢັ່າງຫນກຫນັ່ ວງ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນໃນປະເທດເສດຖະກິດທີັ່ກ້າວໜ້າ
້
ຈະມີຄັ່າແຮງງານສູ ງຂນ,

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງຜົນກະທົບຈາກການທົດ
້
ີ ນສະໄໝຂນ.
ແທນແຮງງານດວ້ຍເຕກໂນໂລຊີທັ່ ທ

2010

ໄດ້ສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍ GVCs ໂດຍການຫຸດອດຕາພາສີ, ຊັ່ ງ ເຮດ
ໃຫ້ການຍ້າຍຖານການຜະລິດໄປຕັ່ າງປະເທດກາຍເປນຍຸ ດທະສາດທີັ່ນັ່ າສົນໃຈ
້
ສາລບບລິສດຕັ່ າງປະເທດ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ການຈດຕງປະຕິ
ບດ NTBs
ໃໝັ່ ຍງຂ້ອນຂ້າງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ເຖີງຢັ່າງໃດກຕາມ, ໃນທ້າຍປີ 2000,
້ ັ່ ອລະກ້າວ,ໃນ
ົ
ການຫຸດລົງຂອງອດຕາພາສີທັ່ ວໂລກໂດຍສະເລັ່
ຍໄດ້ເພີັ່ມຂນເທື

້ ັ່ າງຫວງຫາຍ. 2) ໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ
ີ ັ່ ານ
ຂະນະທີັ່ຈານວນ NTBs ໃຫມັ່ ເພີັ່ມຂນຢ
ມາ, ດ້ວຍຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພນມີການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ
້
ສູ ງ ສ້າງຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກສາລບ EMEs- ລວມທງຢູັ່ ໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3
້ ວມ
ທີັ່ຍາກຈະເຂົາຮັ່

້
GVCs ແລະ ກາຍເປນການແຂັ່ ງຂນທີັ່ສູ ງຂນໃນ
ີ ັ່ ານມາ, ຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານການຄ້າທີັ່ເພີັ່ມຂນ້
GVCs. 3) ໃນຊຸມປີ ທັ່ ຜ
ີ ັ່ າອັ່ ຽງວັ່ າຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກຈະມີການສົັ່ງຕັ່ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ເຮດໃຫ້ມທ
ຕົວໃນຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງທງໝົດ.

້ ວມ GVC ໄດ້
15. ຢັ່າງໃດກຕາມ, ໃນຊັ່ ວງທ້າຍປີ 2000, ການເຂົາຮັ່
ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງສນຍານຂອງການປັ່ຽນແປງໜ້ອຍໜັ່ ງ
(WTO,
ັ່
້
ັ່
ັ່
2017) ຄວບຄູັ່ ກບສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າທີບເອືອອານວຍຕການຄ້າ,

16. ແນວໂນ້ມການຫຸດລົງຂອງການມີສັ່ວນຮັ່ ວມຂອງ GVC ທົັ່ວໂລກ ຍງຄົງ
້
້
ມີຢັ່ ູ ໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3 ຫງຈາກຊັ່ ວງເວລາທີັ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງເຂມ

ການປະສົມປະສານຂອງການຫຸດລົງໃນການຫຸດອດຕາພາສີ ແລະ ການ
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງ NTBs ຊະລຈງຫວະຂອງການມີສັ່ວນຮັ່ ວມ
ເພີັ່ມຂນຢ

້ ັ່ ອລະກ້າວ.
້
ົ ສາ
ໂຍງຂອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເພີັ່ມຂນເທື
ການພດທະນາເຫັ່ ານີ
ມາດເປນສັ່ ວນໜັ່ ງຂອງການຍົກລະດບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ

ປດໄຈຫາຍຢັ່າງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຊະລໂຕກິດຈະກາຂອງ GVC. 1)

້ ຸ ມປີ 1990, ຄວາມພະຍາຍາມເປີ ດເສລີການຄ້າ
ໃນ GVC. ໃນຊັ່ ວງຕົນຊ

ແຂງກັ່ ອນຫນ້ານີ.້ ຮູ ບສະແດງ 3.5 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການເຊືັ່ອມໂຍງຂອງ
ການສະໜອງໄດ້ຫຸດລົງສາລບອາຊຽນ-4 ແລະຈີນ, ໃນຂະນະທີັ່ການເຊືັ່ອມ

້ ະໜອງພາຍໃນປະເທດ
ຜະລິດ ແລະ ການພດທະນາກຸັ່ ມການຜະລິດໂດຍຜູ ສ

ຮູ ບສະແດງ 3.6 ການປັ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໃນຮູ ບແບບຕັ່າງໆຂອງການສ້າງກິດຈະກາມູນຄັ່າເພີັ່ມ: ປະເທດຈີນ
Forward Linkage, ppts

Backward Linkage, ppts

12

15

8

10

4

5

0

0

-4

-5

-8

Pure domestic Traditional trade

production

Simple GVC

Complex GVC

production

-10

-12

Pure domestic Traditional trade Simple GVC Complex GVC
production
production

-15

Agriculture

Manufacturing

Mining

Services

Agriculture

Manufacturing

Mining

Services

້ ນແມັ່ ນຄວາມແຕກຕັ່າງລະຫວັ່າງການແບັ່ງປນໃນປີ 2015 ແລະ 2011.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນ: ບົດລາຍງານການພດທະນາຕັ່ອງໂສ້ມູນຄັ່າເພີັ່ມໂລກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (2017)
ແຫັ່ ງຂມູ

53

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ເຮດໃຫ້ການລົງທນໂດຍກົງຂອງຕັ່ າງປະເທດຍືນຍົງ.
ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນໃນຊຸມປີ
້ ລວມທງຍີັ່ປຸັ່ ນ
ຜັ່ານມາ, MNCs ຈາກບນດາປະເທດທີັ່ກ້າວໜ້າຈາກພາກພືນ,

ິ ພາຍໃນຂອງ
18. ປະລິມານການສົັ່ງອອກສິນຄ້າແປຮູ ບທີັ່ນາໃຊ້ວດຖຸດບ
ັ່
້
ັ່
ັ່
ັ່
ຈີນເພີມຂນຢັ່າງຕເນືອງໃນທົດສະວດທີຜັ່ານມາ, ໃນໄລຍະເວລາດຽວກນ

້ ະໜອງພາຍໃນປະເທດ ຊັ່ ງ
ຊັ່ ວຍຍົກລະດບອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ພດທະນາຜູ ສ
ັ່
້ ນຄ້າເຄີງສາເລດຮູ ບທີັ່ໃຊ້ເຂົາໃນການຜະລິ
້
ເຮດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການນາເຂົາສິ
ດ

ໂລກ, ລວມທງປະເທດຈີນ, ຈາກຫກຖານການຄາດຄະເນ43 ສະແດງໃຫ້

້
ແລະ ສ.ເກົາຫ,ີ ສ້າງພືນຖານການຜະລິ
ດໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ເພືັ່ອ
ສົັ່ງອອກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ລົງທນ, ແລະ

ິ
ຫຸດລົງ, ຍ້ອນວັ່ າປະເທດອາຊຽນ-4 ແລະ ຈີນ ໄດ້ເພີັ່ມການນາໃຊ້ວດຖຸດບ
ພາຍໃນປະເທດຕົນເອງ.
ໃນຕັ່ ໜ້າ,

17.

ຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນທີັ່ສາຄນອີກປດໄຈໜັ່ ງຄືການທີັ່ປະເທດ

ກ້າວຫນ້າ ຫ ື ປະເທດຂະໜາດໃຫຍັ່ ອາດຈະພດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການສ້າງຂະບວນການຜະລິດຫາຍຂນ້ ແລະ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າ
້
້ ງຕະຫາດ
ຫາຍຂນໂດຍໃຫ້ຄວາມສ
າຄນຕັ່ ປດໄຈດ້ານຄວາມໄວໃນການເຂົາເຖິ
້ ນຈາກການຜະລິດໃນປະເທດທີັ່ມີຕນທ
ົ ້ ນຕັ່ າ.
ຈາໜັ່ າຍຫາຍກວັ່ າການຫຸດຕົນທ

ເມືັ່ອການເຊືັ່ອມໂຍງການສະໜອງໃນ GVCs ຫຸດລົງ (ຮູ ບສະແດງ 3.7
ັ່ ວ
້ ັ່ ງອອກໄປທົ
ົ
ແລະ 3.5). ຈາກທດສະນະຂອງອາຊຽນ-4 ທີັ່ເປນຜູ ສ

ເຫນເຖິງການຫຸດລົງຂອງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນໃນໄລຍະຍາວຂອງປະລິມານການ
້ ຕົນປີ
້
ສົັ່ງອອກຕັ່ ກບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກນບຕງແຕັ່
2000, ຊັ່ ງອາດ
ສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການຫຸດລົງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບ ແລະ ວດ
້ ຂອງອາຊຽນ-4 ໄປຫາຈີນລະຫວັ່ າງບນດາປະເທດອືັ່ນໆ (ຮູ ບ
ິ ຕົນຕ
ຖຸດບ

ສະແດງ 3.8). ການປບປຸ ງໂຄງສ້າງໃນປະເທດຈີນ ແລະ ການນາໃຊ້ວດ
ິ ຈາກພາຍໃນແມັ່ ນຈະສືບຕັ່ , ແຕັ່ ຈະມີຜນ
ົ ກະທົບທາງລົບຕັ່ ການນາ
ຖຸດບ
້
້ ນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບຈາກພາກພືນດວ້
້ ນຄ້າສາເລດຮູ ບ
ເຂົາສິ
ຍການນາເຂົາສິ
ັ່
້
ັ່
້
ເພີມຂນ, ດັ່ ງທີຈະສະເໜີໃນພາກຕັ່ ໄປນີ.

ິ ຄ້າເຄິັ່ງສາເລດຮູ ບພາຍໃນປະເທດ
ຈີນເປນຕົວຢັ່າງທີັ່ສາຄນໃນການນາໃຊ້ສນ
້ ນຄ້າດັ່ ງກັ່ າວ.
ແທນທີັ່ຈະນາເຂົາສິ
ໃນຂະນະທີັ່ຫກຖານທີັ່ມີຢັ່ ູ ແມັ່ ນຍງບັ່ ຈະ

ສິັ່ງທ້າທາຍໃນການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າອາດຈະໄດ້ຮບການປ້ອງກນບາງ
້
ສັ່ ວນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນ.

ກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກບການພດທະນາເຕກໂນໂລຊີການສືັ່ສານທີັ່ຫຸດຄັ່ າໃຊ້
ຈັ່ າຍໃນການປະສານງານຫາຍກວັ່ າເກົັ່າສາລບສດສວັ່ ນຕະຫາດພາຍໃນປະເທດ

້
ໃນຂະນະທີັ່ GVC ໄດ້ເຮດໃຫ້ພາກພືນອາຊຽນ
+3 ມີຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນ
້
ຫາຍຂນໃນດ້ານຂອງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນໃນຖານະທີັ່ເປນພືນ້

ແຈ ້ງ, ເບິັ່ງຄືວັ່າການຄ້າ GVC ຂອງຈີນມີການຫຸດລົງເລກໜ້ອຍໃນຊັ່ ວງໄລຍະ
ີ ັ່ ານມາ (ຮູ ບສະແດງ 3.6) (WTO, 2017). ການພດທະນາດັ່ ງ
ຫາຍປີ ທັ່ ຜ

້
ັ່ ງຜົນຕັ່ ການມີສັ່ວນ
ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າທີັ່ສູງຂນອາດສົ
ຮັ່ ວມຂອງ GVC ໃນພາກພືນ້ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫາດແຮງງານ.
19.

ຫາຍກັ່ ວາສດສວັ່ ນຕະຫາດຕັ່ າງປະເທດແລະຄວາມເປນໄປໄດ້ຂອງການນາໃຊ້
້ ັ່ ມີ
ີ ນສະໄໝແລະບຸ ກຄະລາກອນທີັ່ມີຄວາມຊານານຫາຍຂນທີ
ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ທ

້ ແຕັ່ ອາດມີການເນນໜ
້ ກເຖິງການສົັ່ງຜົນກະ
ຖານການຜະລິດໃນພາກພືນ,
ທົບຈາກພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ, ຕາມຕັ່ ອງໂສ້

ລິດຂອງຈີນເຊັ່ ນເຄືັ່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄືັ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸ ປະກອນຂະຫຍາຍ,
ເຄືັ່ອງຈກໄຟຟ້າ ແລະ ອຸ ປະກອນ (ທະນາຄານໂລກ, April 2016).

້ ັ່ ອງຈາກອດຕາພາສີເພີັ່ມຂນ້ - ການຫຸດນະໂຍບາຍເພືັ່ອການຜະລິດ
ຂນເນື

້
ັ່ ານີ
ົ ້ (Fort, 2014). ແນວໂນ້ມການນາໃຊ້ວດຖຸດບ
ິ ທີັ່
ຫາຍຂນໃນປະເທດເຫ
້
ຜະລິດພາຍໃນແທນການນາເຂົາອາດຈະເປ
ນກລະນີໃນອຸ ດສາຫະກາການຜະ

ື
ຮູ ບສະແດງ 3.7
ສດສວັ່ ນຂອງການການົດເງັ່ ອນໄຂໃນການຂະບວນ
ັ່
ັ່
ການຜະລິດເພືອສົງອອກຂອງປະເທດຈີນ

້ ງ ຫ ື ຄາດວັ່ າຈະ
ການສະໜອງທງໝົດ. ການປົ ກປ້ອງການຄ້າທີັ່ເກີດຂນຈິ
ົ ກະທົບຕັ່ GVCs ໄດ້ 2 ທາງ. 1) ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານ
ເກີດຈະມີຜນ
້ ນຄ້າເຄີັ່ງສາເລດຮູ ບ ແລະ ສິນຄ້າທນມີລາຄາແພງ
ການຄ້າເຮດໃຫ້ນາເຂົາສິ

ຮູ ບສະແດງ3.8 ຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນປະລິມານການສົັ່ງອອກຂອງອາຊຽນ-4
(ຄາດຄະເນ, 2001-2016)
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້ ັ່ ທາສີສະແດງເຖີງຄວາມເຊືັ່ອໝນ້ 90 %. ການປັ່ຽນແປງທີັ່ໃຊ້ເວລາຂອງ
ໝາຍເຫດ: ພືນທີ
ຄັ່າສາປະສິດຈະຖືກຄາດຄະເນໃນໄລຍະຕົວຢັ່າງ 6 ປີ.
້ ນ: ຖານຂມູ
້ ນ TiVA ຂອງ OECD, ຕົວຊີວ້ ດການພດທະນາໂລກ, ການຄາດ
ແຫັ່ ງຂມູ
ຄະເນຂອງພະນກງານ AMRO
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ື ຄິດໄລັ່ພາຍໃຕ້ແບບຈາລອງ panel error correction model ໃນສົມຜົນ:
ຄວາມຢືດຢຸັ່ ນປະລິມານການຄ້າໄລຍະຍາວຂອງອາຊຽນ-4 ຕັ່ GDP ໂລກ ແລະ ລາຄາປຽບທຽບແມັ່ ນໄດ້ຖກ
້ ນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ຟີລບ
ິ
ຊັ່ ງຄວາມຢື ດຢຸັ່ ນປະລິມານການຄ້າໄລຍະຍາວຂອງອາຊຽນ-4 ຕັ່ GDP ໂລກ ແລະ ລາຄາປຽບທຽບແມັ່ ນ -γ/β and -δ/β ຕາມລາດບ. ຂມູ
ປີ ນ, ແຕັ່ ປີ 1995 ຫາ 2016. ລາຄາສົັ່ງອອກປຽບທຽບແມັ່ ນອດຕາສວັ່ ນລາຄາຂອງປະເທດທີັ່ສົັ່ງອອກຕັ່ ລາຄາສົັ່ງອອກຂອງໂລກ
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2018

ຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ ຫ ື ເຮດໃຫ້ເກີດການຜະລິດສິນຄ້າ. 2) ໂດຍການນາສະເ
ໜີຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນດ້ານການລົງທນຫາຍຂນ້ ຫ ື ຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນດ້ານ

້
້
ດ້ານການຄ້າໃນ GVCs ທີັ່ເນນໃສັ່
ຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກຂອງພາກພືນ.
້
ັ່ ມຕົນແລ້ວໃນທົ
້
ຂະບວນການນີໄດ້ເລີ
ດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ.
ຄວາມຕ້ອງການ

າຍຢູັ່ ໃນບາງປະເທດ ຫ ື ເຈລະຈາສນຍາການຄ້າທີັ່ສາຄນຄືນໃໝັ່ ຈະສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕັ່ ປະເທດອືັ່ນໆຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງຈາກການເຊືັ່ອມໂຍງຜັ່ານລະບົບຕັ່ ອງ

້ ັ່ ອຫຸດການເອືັ່ອຍອີງໃສັ່ ຄວາມຕ້ອງການສຸ ດທ້າຍຈາກ
ການເຕີບໂຕຂນເພື
ປະເທດເສດຖະກິດທີັ່ກ້າວໜ້າ. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ງອອກຍງສືບຕັ່ ເປນປດໄຈ

ທຸລະກິດ, ໄພຂົັ່ມຂູັ່ ຕັ່ ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າຈະເຮດໃຫ້ນກລົງທນ
້ ມາດຕະການການຄ້າທີັ່ກາ ນົດເປົ າໝ
້
ຊະລການລົງທນ. ນອກຈາກນນ,

້ ການດດແປງ ການເຊືັ່ອມ
ໂສ້ການສະໜອງຢັ່າງກວ້າງຂວາງໃນພາກພືນ.
ໂຍງລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ການສະໜອງທີັ່ບັ່ ເປນລະບົບຈະສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ
້
ຕັ່ ການພດທະນາທາງດ້ານການຄ້າໃນພາກພືນໂດຍການກະຈັ່
າຍຜົນ
ັ່
ກະທົບຕການເຕີບໂຕ ແລະ ການຈ ້າງງານໃນປະເທດ.

້ ດທ້າຍພາຍໃນພາກພືນ້ ແລະ ການດູດຊມການ
20 ຄວາມຕ້ອງການຂນສຸ
້
ສົັ່ງອອກໃນພາກພືນສາມາດຊັ່
ວຍຫຸດຜົນກະທົບຂອງການປົ ກປ້ອງທາງ

້ ນ
ິ ການເງ ິນໂລກ ແລະ ວິກດ
ິ ໜີສິ
ຂອງໂລກຈາກພາຍນອກທີັ່ຫຸດລົງຫງວິກດ
້ ບສົມດຸ ນໃຫ້ການຂບເຄືັ່ອນ
ົ ໄດ້ບງຄບໃຫ້ເສດຖະກິດໃນພາກພືນປ
ຂອງເອີຣບ

ຂບເຄືັ່ອນທີັ່ສາຄນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ,

ຊັ່ ງການປະກອບສວັ່ ນດັ່ ງກັ່ າວໄດ້
້ ຈະມີ
້
ຫຸດລົງ (ຮູ ບສະແດງ 3.9) ແລະ ພາກພືນນີ
ການຄວາມຫາກຫາຍຫນ
ຈາກການສົັ່ງອອກແບບດັ່ ງເດີມ (ຮູ ບສະແດງ3.10) ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດ
້
້
ຈາກຄວາມຕ້ອງການທີັ່ເພີັ່ມຂນຂອງພາກພື
ນ້ ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງຊົ
ນຊນ້
ກາງ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈີນ. ຮູ ບສະແດງ3.11 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການ
້
້ ດທ້າຍໃນພາກພືນໄດ້
ສົັ່ງອອກທີັ່ມີມູນຄັ່ າເພີັ່ມທີັ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂນສຸ
ເພີັ່ມ
້ ອບເຄິັ່ງໜັ່ ງຂອງການສົັ່ງອອກມູນຄັ່ າເພີັ່ມລວມທງໝົດໃນປີ 2016.
ຂນເກື

້
້
ີ ານປບການນາເຂົາ)
ຮູ ບສະແດງ3.9 ການປະກອບສວັ່ ນເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີ:ອາຊຽນ-4 (ວິທກ
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້ ນ: ເຈົາຫນ
້
້າທີັ່ລດ, ການຄາດຄະເນພະນກງານຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ3.10 ສດສວັ່ ນການການຄ້າຂອງອາຊຽນ+3 ໃນການຄ້າໂລກ

ຮູ ບສະແດງ3.11 ສດສວັ່ ນມູນຄັ່ າເພີັ່ມຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ທງໝົດຂອງ
ພາກພືນ້ ໂດຍຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານການເງ ິນຂອງພາກພືນ້
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້
້ ນ IMF DOTS
ແຫັ່ ງຂມູ
າ້ ທີັ່ລດ, ຖານຂມູ
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້ ນ: ຖານຂມູ
້ ນ TiVA ຂອງ OECD, ການຄາດຄະເນພະນກງານຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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4 ເຕກໂນໂລຊີ: ດາບສອງຄົມ
"ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 3" ພດທະນາໄປ
ໃນແນວທາງທີັ່ຄ້າຍຄືກນແລະມີອດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສູ ງ

ຜົນໄດ້ຮບຂອງການຈ ້າງງານຈາກການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກມີທັ່າອັ່ ຽງ
ຫຸດລົງ
21 ຍຸ ດທະສາດການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ ເຖິງຈະຍງເປນໂຕຂບ
ເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕທີັ່ສາຄນ, ຫາກມີການກະທົບຈາກການປົ ກປ້ອງທາງ

ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜັ່ານມາ, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າບນດາປະເທດດັ່ ງກັ່ າວຈະ

ປະສົບຜົນສາເລດໜ້ອຍກວັ່ າບນ ດາປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາ
ອິດ" ໃນການຍົກສູ ງປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງແຮງງານ. (ຮູ ບ
ສະແດງ 4.2). ໃນຂະນະທີັ່ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ" ນາໃຊ້ຂະແໜ

້
ດ້ານການຄ້າໃນໄລຍະສນ,
ແລະ ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະຍາວຈາກການ
ປັ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງການຜະລິດ ແລະ ຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມ, ແລະ ຜົນ

ງການຜະລິດເພືັ່ອສ້າງວຽກເຮດງານທາສູ ງເຖິງ 40% ຂອງການຈ ້າງ
້
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງວັ່ ອງໄວປະ
ງານທງໝົດແລະຫງຈາກນນໄດ້
ມກ

້
້າງງານ. ໃນໄລຍະຫາຍ
ກະທົບຈາກການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີເຂົາໃນການຈ
ັ່
ັ່
ປີ , ການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງຕເນືອງ ແລະ ການປບ

ມານ 25%, "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 3"

ລະບົບຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າເພີັ່ມໄດ້ເພີັ່ມຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານເງ ິນທນໃຫ້ແກັ່
ບນດາຂະແໜງການຜະລິດຍັ່ ອຍ ແລະ ເພີັ່ມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ

ອາດຈະມີຈດ
ຸ ສູ ງສຸ ດຂອງການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງການຜະລິດໃນ
ັ່
ລະດບຕາ, ໃນຄວາມເປນຈິງແມັ່ ນລະດບໃກ້ຄຽງກບລະດບຕັ່ າສຸ ດ

້
ທກສະສູ ງເຂົາໃນການຜະລິ
ດ. ສາລບຫາຍປະເທດອາຊຽນ +3, ການ
້
ປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລິດຍັ່ ອຍເຂົາໃນການເຕີ
ບໂຕ ແລະ
ັ່
ີ ັ່ ານມາ, ແລະ ມີ
ການຈ ້າງງານແມັ່ ນມີທັ່າອັ່ ຽງຊະລໂຕໃນຫາຍປີ ທຜ

ຂອງປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ". ນອກຈາກນີ,້ ການນາໃຊ້
ີ ດໃຫ້ການບລິການມີຄວາມຫາກຫາຍດງດູດຜູ ບ
້ ລິ
ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ເຮ
້ ທງຈາກດການ
ໂພກພາຍໃນປະເທດແລະເພີັ່ມການຄ້າຂາຍຫາຍຂນ,
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລິດຕັ່ ການເຕີບໂຕ. ໂດຍ

້
ຄວາມທ້າທ້າຍຫາຍຂນໃນການຮ
ກສາລະດບການເຕີບໂຕທີັ່ແຂງແຮງໃນ
ຂະນະທີັ່ມີການສບຕັ່ ຍົກລະດບໃນຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າເພີັ່ມ.
ໃນຂະນະທີັ່

ລວມແລ້ວ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີແມັ່ ນພດທະນາໄປ
ທາງບວກ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງ

“ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ” ແລະ “ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 2” ສາມາດຂະ
ຫຍາຍຂະແໜງການຜະລິດເປນ 25-30% ຂອງ GDP ໃນໄລຍະການ

ກວ້າງຂວາງແລະວັ່ ອງໄວ,
ສາມາດນາໄປສູັ່ ການປັ່ຽນແປງຂະແໜ
ງການທີັ່ສາຄນໃນ GDP ແລະຮູ ບແບບການຈ ້າງງານ, ແລະຈະເຮດ
້ ັ່ ໄດ້
ີ ຮບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍຜົນປະໂຫຍດ. ບົດສກ
ໃຫ້ມີທງຜູ ທ

ພດທະນາ (ຫັ່ າງກນ 2-3 ທົດສະວດ), ປະເທດ “ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ3”
ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານການຜະລິດທີັ່ແຂງແຮງ, ມີທັ່າອັ່ ຽງຈະເພີັ່ມຂນ້
ສູ ງສຸ ດເຖິງ 15-20% ຂອງ GDP (ຮູ ບສະແດງ 4.1).

ສາພິເສດຂອງ ອົງການທາງດ້ານການເງ ິນສິງກະໂປ (MAS) ໃນການ

ປະເມີນຜົນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກເດືອນເມສາ 2018 (MAS,
້
2018) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນຄວາມທ້າທາຍທີັ່ສາຄນທີັ່ເກີດຂນຈາກ

22 ໃນຊັ່ ວງ 15 ປີ ທີັ່ຜັ່ານມາ, ບນດາປະເທດຢູັ່ ໃນລະດບການພດທະ
ນາທີັ່ແຕກຕັ່ າງກນ, ລະດບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຜະລິດທີັ່ປະ

້
ິ ອລ. ສາລບພາກພືນອາຊຽນ
ການພດທະນາດິຈຕ
+3, ການປັ່ຽນ
້
ແປງຂອງຂະແໜງການນີ - ທງດ້ານ GDP ແລະ ການຈ ້າງງານ-ໄດ້
້ ອນປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີ 2" ແລະ "ກຸັ່ ມເສດຖະ
ເກີດຂນກັ່

້
້າງງານແມັ່ ນຕິດພນກບລະດບການປະກອບ
ກອບສັ່ ວນເຂົາໃນການຈ
້
ົ ມາຈາກຫາຍປດ
ສັ່ ວນເຂົາໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຊັ່ ງມີຜນ
້
ໃຈເຊັ່ ນຂນຕອນການພ
ດທະນາເສດຖະກິດ,

ການເພີັ່ມປະສິດທິພາບ

ກິດທີ 3" ແລະ ສາມາດພດທະນາມາເປນປະເທດທີັ່ມີລາຍໄດ້ສູງ
້
ແລະກັ່ ອນທີັ່ພວກເຂົາສ້າງພືນຖານດ້
ານເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມສາ

ຂອງການຜະລິດຂອງແຮງງານ ແລະ ໂດຍລວມແມັ່ ນການພດທະນາທາງ
ດ້ານເຕກໂນໂລຊີສະເພາະດ້ານ. ບນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທີທາ

້
ົ ຈະສະ
ມາດໃນການພດທະນາເສດຖະກິດລະດບສູງ. ທັ່ າອັ່ ຽງເຫັ່ ານີ

ອິດ" ສາມາດບນລຸ ລະດບການຜະລິດສູງພາຍໃນສະຕະວດ ແລະ ປະ
ສິດທິ ພາບການຜະລິດໄດ້ຂບເຄືັ່ອນຂະແໜງການຜະລິດ - ຊັ່ ງກັ່ ໄດ້
ເຄືັ່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປຫາຂະແໜງການບລິການ. ບນດາປະເທດ

ທ້ອນໃຫ້ເຫນປະສົບການຂອງ EMEs

ຮູ ບສະແດງ 4.2 ສດສັ່ ວນການຈ ້າງງານຂອງຂະແໜງການຜະລິດ
ແລະຂະແໜງ ຊບພະຍາກອນ

ຮູ ບສະແດງ 4.1 ສດສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລິດໃນ GDP
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້ ນລວມຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການຊບພະຍາກອນ
ໝາຍເຫດ: ມີຂມູ

້ ນ: ທະນາຄານໂລກ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ 4.3 ຕັ່ ອງໂສມ້ ູນຄັ່ າເພີັ່ມ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເຕກໂນໂລຊີ
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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.

້ ນ: Deloitte (2016), AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ັ່ ນໆ, ແລະ ລດຖະບານໄດ້ເລີັ່ມພດທະນາຂະແໜງການອືັ່ນ
ໃນພາກພືນອື
ເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວແລະການຈ ້າງງານ.44
ີ າກຫາຍຄາດວັ່ າ
23 ໃນຕັ່ ໜ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕກໂນໂລຊີທັ່ ຫ
ຈະກະທົບຂະແໜງເສດຖະກິດຕັ່ າງໆ, ເພີັ່ມຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກັ່ ບນດາ
ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 3" ຕ້ອງຮກສາລະດບ
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການຜະລິດໃນການສ້າງວຽກເຮດງານທາ
ແລະ ຄັ່ າແຮງງານ ທີັ່ສາຄນຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໂດຍມີ
ການພດທະນາຫນເປນອດຕະໂນມດ, ປນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ການ
ພິມ 3D ເປນພຽງບາງຕົວຢັ່າງຂອງເຕກໂນໂລຊີ, ການຜະລິດຈະມີຄວາມ
້
ສະລບສບຊ້ອນຂນ,
ແລະ ຢູັ່ ລະຫວັ່ າງແນວຄວາມຄິດແລະການຜະລິດ
້
ເຊັ່ ນດຽວກນກບການແບັ່ ງຂນຕອນຂອງການຜະລິ
ດກັ່ ຈະມີຄວາມບັ່ ຊດ

້ ເຕກໂນໂລຊີດຈ
້
ິ ຕ
ິ ອລ, ຄຽງຄູັ່ ກບການສ້າງພືນຖານໂຄງລັ່
ເຈນຂນ.
າງທີັ່
້ ານວຍ, ຈະເຮດໃຫ້ GVCs ສນເຂົ
້ າ້ (ຮູ ບສະແດງ 4.3)
ເອືອອ
(Deloitte, 2016. ). ຂະແໜງການທີັ່ນາໃຊ້ແຮງງານເປນຫກຈະຫຸດລົງ
ໄວກວັ່ າເກົັ່າ ເນືັ່ອງຈາກການນາໃຊ້ລະບົບຫຸັ່ ນຍົນ ແລະ AI. ເນືັ່ອງຈາກ

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງວັ່ ອງໄວ, ໃນລະດບຄວາມໄວທີັ່
້
ໂຄງລັ່ າງພືນຖານແລະອຸ
ດສາຫະກາສະໜບສະໜູນຕ້ອງໄດ້ປບຕົວເພືັ່ອ
້ ະແໜງການຜະລິດໄດ້ຢັ່າງທນການ. ຜົນກະທົບລວມຈະເປນປະ
ຊຸກຍູ ຂ
ໂຫຍດໃຫ້ແກັ່ ບນດາປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວຫາຍກວັ່ າປະເທດ

44

້
EMEs, ໃນທົັ່ວໂລກແລະພາຍໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3. ຂະບວນການຜະລິດ
ັ່ທີກະທດຫດໃນການຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າ
ແມັ່ ນມີຫາຍຂນ້ ຊັ່ ງໄດ້ເພີັ່ມແຮງຈູງໃຈທາງເສດຖະກິດສາລບການແປຮູ ບການ
ຜະລິດ. ບນດາປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວແມັ່ ນມີແຮງງານທີັ່ມີຄວາມຊານານ
້
ັ່ ດີກວັ່ າ
ຫາຍ ແລະວິສະວະກອນ ແລະ ທນທາງກາຍະພາບ, ໂຄງລັ່ າງພືນຖານທີ

້
ແລະ ການເຊືັ່ອມຕັ່ ກບສາກົນແມັ່ ນເປນຂໄດ້ປຽບທຽບໃສັ່
ປະເທດ EMEs ທີັ່
ມີຊັ່ອງຫວັ່ າງໃນດ້ານດັ່ ງກັ່ າວຫາຍກວັ່ າ. ປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມທີ 3", ຖ້າ
້
ຫາກບັ່ ມີການກຽມຕົວ, ມີຄວາມສັ່ ຽງໃນການຖືກ "ລອກ" ຢູັ່ໃນພືນຖານການ
້ ະໜອງສິນຄ້າວດຖຸດບ
ິ ທີັ່
ສ້າງວຽກເຮດງານທາທີັ່ມີມູນຄັ່ າເພີັ່ມຕັ່ າຫເື ປນຜູ ສ
້
ຜະລິດຢູັ່ຕົນຂອງຕັ່
ອງໂສ້ GVCs (WTO, 2017).

24 ສອງກລະນີສກສາຂະແໜງການລົດຍົນ ແລະ TCF ໃນພາກຕັ່ ໄປສະແດງ
ໃຫ້ເຫນການປຽບທຽບປະສົບການຂອງສອງອຸ ດສາຫະກາການຜະລິດທີັ່ສາຄນ
້
ໃນພາກພືນແລະຄວາມສ
າຄນຂອງເຕກໂນໂລຊີໃນການສ້າງຮູ ບແບບແລະການ
ົ .້
ຈ ້າງງານໃນອຸ ດສາຫະກາເຫັ່ ານີ
ມີການແນະນາວັ່ າບນດາປະເທດທີັ່ຍງຫ ້າຫງ
ທາງດ້ານການພດທະນາສີມແື ຮງງານແລະຄວາມສາມາດໃນການຮບເອົາແລະ
ນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ຈະເປນຜົນກະທົບທີັ່ຮ້າຍແຮງທີັ່ສຸ ດຕັ່ ການສົັ່ງເສີມການ
ເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ການສ້າງຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນທົນທານຈາກຜົນກະທົບພາຍ
ນອກ.

ຕົວຢັ່າງປະເທດກາປູ ເຈຍມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າໃນການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫນໄປສູັ່ ການພດທະນາຂະແໜງການກັ່ ສ້າງ ແລະ ຂະແໜງທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ, ໃນຂະນະທີັ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາໄດ້ສບຕັ່ ພດທະນາຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ຊບພະຍາກອນ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box G.
ົ ຕັ່ ການພດທະນາຂອງບນດາປະເທດດ້ອຍພດທະນາຄືແນວໃດ
ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາລົດຍົນ: ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ມີຜນ
ຂະແໜງການລົດຍົນແມັ່ ນຂະແໜງການໜັ່ ງທີັ່ສາຄນຕັ່ ກິດຈະກາເສດຖະກິດ
ແລະ ການຈ ້າງງານ.

້
ັ່ ຽນແປງທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງ
ການນາໃຊ້ເງ ິນທນເພີັ່ມຂນແລະການປ
ວັ່ ອງໄວມີຄວາມສັ່ ຽງໜ້ອຍຕັ່ ບນດາປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວ.

້
ຂະແໜງຜະລິດລົດຍົນແມັ່ ນສາຄນຕັ່ ການພດທະນາຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3.
້ ະລິດທີັ່ສາຄນໃນລະດບໂລກ, ໃນຂະນະ
ບນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ແມັ່ ນຜູ ຜ

ໃນທົັ່ວໂລກ, ການຜະລິດລົດຍົນແມັ່ ນກາຍເປນການຜະລິດທີັ່ໃຊ້ທນ ແລະ
້ ຂະແໜງການຜະລິດລົດຍົນຈັ່ ງໄດ້ຮບຜົນກະທົບ
ເຕກໂນໂລຊີສູງ. ດັ່ ງນນ,

ດຽວກນ,

ຫາຍປະເທດອາຊຽນແມັ່ ນມີການຜະລິດເພືັ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງ

ການພາຍໃນແລະສ້າງວຽກເຮດງານທາ. ປະເທດ ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫ ີ ແມັ່ ນຜູ ້
້
້ ະລິດໃນທົັ່ວໂລກ, ໃນຂະນະດຽວກນ,
ຜະລິດລົດຍົນໃນ 10 ອນຕົນຂອງຜູ
ຜ
້ ະລິດ
ຍງມີຖານການຜະລິດທີັ່ສາຄນໃນປະເທດໄທແລະອິນໂດເນເຊຍແລະຜູ ຜ
ຂະໜາດນ້ອຍ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຂາຍພາຍໃນປະເທດ, ສົັ່ງຂາຍປະເທດມາເລ

ິ ປິນ (ຮູ ບສະແດງ G1). ໃນຂະນະທີັ່ເກືອບທງ
ເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີ ລບ
ໝົດຂອງການຜະລິດລົດຍົນຂອງຈີນແມັ່ ນເພືັ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ພາຍໃນປະເທດ,

ຄວາມຈິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຈີນປະເທດດຽວກວມເອົາ

ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກແລະເກືອບ 1/3 ຂອງການຜະລິດໃນ
້ ຈັ່ ງຖືໄດ້ວັ່ າ ຈີນເປນຜູ ໜ
້ ັ່ ງທີັ່ມີບດ
ົ ບາດສູ ງໃນອຸ ດ ສາຫະກາ
ທົັ່ວໂລກ, ສະນນ,

ລົດຍົນໂລກເຖິງແມັ່ ນວັ່ າສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງຍານພາຫະນະ
ແມັ່ ນຜະລິດໂດຍຜູ ້
ັ່
ຜະລິດຕັ່ າງປະເທດທີມີຖານການຜະລິດຢູັ່ ໃນຈີນ. ສາລບປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ
້
ສ.ເກົາຫ,ີ ປະມານເຄິັ່ງໜັ່ ງຂອງການຜະລິດແມັ່ ນເພືັ່ອສົັ່ງອອກ. ນອກຈາກນນ,
້ ະລິດເກົາຫແ
ີ ລະຍີັ່ປຸັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ມີໂຮງງານຜະລິດຢູັ່ ໃນອາເມລິກາ,
ຜູ ຜ
ຈີນ
ັ່
ັ່
້
້
ແລະ ບັ່ ອນ ອືນໆເພືອຫຸດຜັ່ອນຕົນທນການຜະລິດ ແລະ ຫຍບເຂົາໃກ້ຕະຫາດ

ສູ ງຈາກການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີເຊັ່ ນ: ຫຸັ່ ນຍົນອຸ ດສາຫະກາ, ການເຊືັ່ອມຕັ່
ອິນເຕີເນດ “internet of things” ໃນໂຮງງານ, ແລະ ເຕກໂນໂລຊີເຊັ່ ນ
ການພິມ

3D. ການນາໃຊ້ຫຸັ່ນຍົນອຸ ດສາຫະກາແມັ່ ນມີຫາຍໃນຂະແໜ
ັ່
ງການຂົນສົງແລະຂະແໜງການຜະລິດລົດຍົນ. ສະຫະພນຫຸັ່ ນຍົນສາກົນ

ຄາດຄະເນວັ່ າຂະແໜງການຜະລິດລົດຍົນແມັ່ ນນາໜ້າໂດຍ ສ.ເກົາຫ ີ ໂດຍ
ສະເພາະອຸ ດສາຫະກາຫຸັ່ ນຍົນ, ຕັ່ ມາແມັ່ ນສະຫະ ລດສະຫະລດອາເມລິກາ
ແລະ ຍີັ່ປຸັ່ ນ. ປະເທດຈີນຍງຢູັ່ ໃນລະດບຕາມຫງໝູັ່ , ແຕັ່ ວັ່ າມີການຂະ

ຫຍາຍຕົວນາມາຢັ່າງວັ່ ອງໄວ (ຮູ ບສະແດງ G3). ໃນຂະນະດຽວກນ, ຍງ
ມີການພດທະນາກັ່ ຽວກບອຸ ປະກອນທີັ່ນາໃຊ້ໃນການຜະລິດ, ຊັ່ ງມີທັ່າອັ່ ຽງ
ີ ນາໜ
້ ກເບົາເພືັ່ອປບປຸ ງປະສິດທິພາບການ
ທີັ່ຈະພດທະນາໄປສູັ່ ວດສະດຸ ທັ່ ມີ
້
ັ່ ຕິດພນກບຂະບວນການຜະລິດທີັ່ສບຊ້ອນຂນ.
້
ນາໃຊ້ພະລງ ງານເຊືອໄຟທີ

ລກສະນະຂອງລົດ ຍົນທີັ່ຜະລິດກັ່ ມີການປັ່ຽນແປງ. ຍານພາຫະນະແມັ່ ນມີ
ຄວາມສບຊ້ອນຂນ້ ແລະ ທນສະໄໝ- ມີຫາຍລກສະນະແລະນາໃຊ້ເຕກ
້
ິ ຕ
ິ ອລຫາຍຂນ.
ໂນໂລຊີດຈ

ຈາໜັ່ າຍ. ໃນຂະນະທີັ່ປະເທດອາຊຽນທີັ່ມີເສດຖະກິດນ້ອຍ, ອິນໂດເນເຊຍ
ແລະມາເລເຊຍຜະລິດລົດຍົນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເພືັ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ

ົ
ການປັ່ຽນແປງລກສະນະຂອງເຕກໂນໂລຊີໃນຂະແໜງລົດຍົນແມັ່ ນມີຜນ
ັ່
ັ່
ກະທົບຕກບບນດາປະເທດດ້ອຍພດທະນາ
ທີມີທັ່າແຮງດ້ານແຮງງານ

ລົດຍົນແມັ່ ນຂະແໜງການທີັ່ມີການສ້າງວຽກເຮດງານທາຫາຍໃນບນດາປະ
ເທດອາຊຽນທີັ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ.
ILO ລາຍງານວັ່ າມີການຈ ້າງງານເຖິງ

ຄວ້າແລະການພດທະນາ (R & D) ແລະ ຮູ ບແບບການເຮດວຽກ

ພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂະນະທີັ່ປະເທດໄທ, ແມັ່ ນສູ ນກາງສາລບການຜະລິດ
ລົດຍົນ, ແຕັ່ ສົັ່ງອອກພຽງແຕັ່ ເຄິັ່ງໜັ່ ງຂອງຈານວນລົດທີັ່ຜະລິດ. ຂະແໜງການ

້
້ ປຽບພືນຖານ
ລາຄາຖືກຊັ່ ງເປນຂໄດ້
ຫ ື ປດໄຈທາງດ້ານມູນຄ້າ. ຮູ ບແບບ
ັ່
ທຸລະກິດທີໄດ້ພດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວດຜັ່ານມາແມັ່ ນສາລບການຄົນ້

800,000 ຄົນໃນຂະແໜງລົດຍົນໃນອາຊຽນ, ສັ່ ວນຫາຍແມັ່ ນຢູັ່ ໃນປະເທດ
ໄທແລະອິນໂດເນເຊຍ (ຮູ ບສະແດງ G2).
ຮູ ບສະແດງ G1. ການຜະລິດໃນຂະແໜງລົດຍົນ

້ ນ: www.oica.net
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນເປນຂອງ ພະຈິກ
ໝາຍເຫດ: ບນດາປະເທດ 3 ປະເທດ (ຂມູ
2017), ປະເທດອິນໂດນີເຊຍ 2016, ປະເທດໄທ 2014
້ ນ: www.oica.net,
ແຫັ່ ງຂມູ
www.indonesia-investments.com,
ຄະນະກາມະການລົງທນແຫັ່ ງປະເທດໄທ
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ຮູ ບສະແດງ G2. ການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງຜະລິດລົດຍົນ

ຮູ ບສະແດງ G3. ຄວາມໜາແໜ້ນໃນການນາໃຊ້ຫຸັ່ນຍົນໃນຂະແໜງລົດຍົນ

້ ນ: ILO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: IFR World Robotics 2017
ແຫັ່ ງຂມູ

ທີັ່ຈະດາເນີນໃນປະເທດພດທະນາແລ້ວ, ໃນຂະນະທີັ່ຮູ ບແບບການຜະ
ົ ້ ນການຜະລິດ
ລິດທີັ່ໃຊ້ແຮງງານຫາຍແມັ່ ນດາເນີນໃນປະເທດທີັ່ມີຕນທ

ໃນຂະນະທີັ່ຂະແໜງການຜະລິດລົດຍົນຍງສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວໄປສູັ່ ການ

ຕັ່ າ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ທະນາຄານໂລກເຫນວັ່ າການນາໃຊ້ຫຸັ່ນຍົນເຂົາ້
ໃນການຜະລິດແມັ່ ນສ້າງໄພຂົັ່ມຂູັ່ ຕັ່ ບນດາຖານການຜະລິດທີັ່ມີການນາໃຊ້
້ ນການຜະລິດຕັ່ າ
ແຮງງານຫາຍໃນປະເທດຕົນທ
ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າລົດຍົນ,
ັ່
ັ່
້
ເຄືອງໃຊ້ໄຟຟ້າແລະເຄືອງຈກໜກ ແມັ່ ນອຸ ດສາຫະກາທີັ່ເນນລະບົ
ບນິເວດ

້ ະໜອງສິນຄ້າທີັ່
ຫາຍ ຊັ່ ງຕ້ອງມີການປະສານງານຢັ່າງໃກ້ຊິດກບກຸັ່ ມຜູ ສ
້ ການ
ສາມາດຈດສົັ່ງອົງປະກອບແລະການບລິການໄດ້ທນເວລາ. ສະນນ,
້ ັ່ ງຜົນກະທົບໜ້ອຍຕັ່ ກບບນດາປະເທດພດທະນາ
ົ ຈະສົ
ພດທະນາເຫັ່ ານີ

ແລ້ວໃນສອງດ້ານ. ດ້ານທາອິດ, ການຫຸດຜັ່ອນວຽກເຮດງານທາໃນຂະ
ແໜງຜະລິດລົດຍົນ; ແລະ ດ້ານທີສອງ, ເພີັ່ມຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການເຄືັ່ອນ
ຍ້າຍກິດຈະກາການຜະລິດໄປບນດາປະເທດທີັ່ກ້າວໜ້າຫໃື ກ້ກບຕະຫາດ
ຈາໜັ່ າຍທີັ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູ ງສຸ ດ.

ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມເສດຖະກິດທາອິດ" ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນສະຖາ
ນະພາບທີັ່ດີ, ແຕັ່ ບນດາປະເທດອາຊຽນຄວນເພີັ່ມປະສິດທິພາບການຜະ
ລິດ.
ປະເທດຈີນ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ສ.ເກົາຫ ີ ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນສະຖານະການຂ້ອນຂ້າງດີ,
້ ຄວາມສາມາດທີັ່ຈະດາເນີນການຜະ
ົ ມີ
ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າບນດາປະເທດເຫັ່ ານີ
ລິດທີັ່ທນສະໄໝແລະມີຄວາມສບຊ້ອນຊັ່ ງເປນການຜະລິດທີັ່ໃຊ້ທນຫາຍ

ແລະດາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍັ່ . ຮູ ບແບບເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ທຸລະ
້ ະລິດໃນອາຊຽນ, ເຊັ່ ນ
ກິດໃໝັ່ ອາດຈະສ້າງບນຫາໃຫຍັ່ ສາລບບນດາຜູ ຜ

ພດທະນາພາຫະນະປະເພດໃໝັ່ (ໄຟຟ້າ, ແລະ ໃນອານາຄົດ, ພາຫະນະ
້ ະລິດອາຊຽນຈະຕ້ອງປບປຸ ງຄວາມອາດ
ທີັ່ບງຄບແບບອດຕະໂນມດ), ຜູ ຜ

ສາມາດແລະປະສິດທິພາບທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີແລະບຸ ກຄະລາກອນເພືັ່ອ
້ ະລິດອຸ ປະກອນຕົນ້
ຮກສາຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນ. OEMs (ຜູ ຜ
ສະບບ) ເຊັ່ ນ: ໂຕໂຍຕ້າ ຫ ື ຮຸ ນໄດ ແມັ່ ນຢູັ່ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດນໃນການ
ຍົກລະດບຮູ ບແບບການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເພືັ່ອຜະລິດລົດທີັ່ມີເຕກໂນ
້
້
ໂລຊີທນສະໄໝຂນກວັ່
າເກົັ່າ.
ໃນຈຸດນີຈະຮຽກຮ້
ອງໃຫ້ມີການລົງທນ
ັ່
້
ເພີມຂນທງທາງດ້ານເງ ິນທນໃໝັ່ ແລະ ການສ້າງທກສະຄວາມສາມາດ
້ ງ.45 ໃນຕັ່ ໜ້າ, ພາກອຸ ດສາ
ໃໝັ່ ເຊັ່ ນ: ການວິເຄາະແລະວິສະວະກາຂນສູ
ຫະກາແມັ່ ນມີຄວາມເຫນກົງກນ,

ລວມທງຜົນການສກສາຂອງທະນາ
ຄານໂລກ ແລະ ILO ເຫນວັ່ າລະບົບອດຕະໂນມດແລະເຕກໂນໂລຊີທັ່ ີ
້
ພດທະ ນາຂນໃໝັ່
ອືັ່ນໆ ອາດຈະເຮດໃຫ້ມີການປັ່ຽນແປງສາຄນໃນຂະແ
ໜງລົດຍົນທົັ່ວໂລກ. ການພດທະນາຮູ ບແບບການຜະລິດທີັ່ມີຄວາມທນ
້
ສະໄໝແລະນາໃຊ້ທນຫາຍຂນຈະຈ
າກດການສ້າງວຽກເຮດງານທາແລະ

ສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃໝັ່ ທາງດ້ານຄຸ ນນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມ
້
ົ ບວກກ
ສາມາດໃນການຜະລິດຂອງບລິສດ. ປດໄຈເຫັ່ ານີ
ບຄວາມສາຄນ
້
້ ງລູກຄ້າ
ທີັ່ເພີັ່ມຂນຂອງການລວມກຸັ່
ມ ແລະ ໄລຍະຫັ່ າງໃນການເຂົາເຖິ
້
ົ ກະທົບຕັ່ ລກສະນະຂອງ
ແລະ
ໂຄງລັ່ າງພືນຖານການຂົ
ນສົັ່ງກັ່ ຈະມີຜນ

້
GVCs ໃນຂະແໜງການດັ່ ງກັ່ າວ, ເພີັ່ມທັ່ າອັ່ ຽງການຜະລິດທີັ່ມີຫາຍຂນ
້ ະລິດອາຊຽນຈະຕ້ອງປບປຸ ງຄວາມສາມາດຂອງຕົນທາງດ້ານ
ກວັ່ າເກົັ່າ. ຜູ ຜ
ເຕກໂນໂລຊີແລະຊບພະຍາກອນມະນຸດເພືັ່ອໃຫ້ສາມາດແຂັ່ ງຂນໄດ້.

ິ ປິ ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີ ລບ
້ ນມີຂະໜາດ
ົ ແມັ່
ໄທໃນລະດບໜ້ອຍລົງ. ການຜະລິດຂອງປະເທດເຫັ່ ານີ

້ າໃຊ້ຈັ່ າຍໃນການຜະລິດຈານວນໜ້ອຍຈະສູງ
ນ້ອຍກວັ່ າ, ແລະ ດັ່ ງນນຄັ່
້ ຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນຂອງປະເທດ
ກວັ່ າ. ສິັ່ງທີັ່ສາຄນກວັ່ ານນ,
້
້ ນແຮງງານພາຍໃນ
ົ ໃນຕະຫ
ເຫັ່ ານີ
າດພາຍໃນສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນອີງໃສັ່ ຕົນທ
້ ດຍົນທີັ່ສູ ງ.
ທີັ່ຕັ່ າແລະອດຕາພາສີການນາເຂົາລົ
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້
້ ທີ
ື ້ ັ່ ໃຫັ່ຍທີັ່ສຸ ດໃນອຸ ດສາຫະກາຫຸັ່ ນຍົນ, ແລະ ກາລງມີແຜນທີັ່ຈະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດລົດໄຟຟ້າ.
ກລະນີເກີດຂນໃນບາງປະເທດ.
ຕົວຢັ່າງ, ປະເທດໄທແມັ່ ນໜັ່ ງໃນປະເທດຜູຊ
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Box H.

້
ຂະແໜງການຜະລິດແຜັ່ນແພ, ເສືອຜ້າ
ແລະ ເກີບ (TCF): ຄວາມສາຄນຂອງຂະແໜງດັ່ ງ
ກັ່ າວທີັ່ເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນສາລບປະເທດກາລງພດທະນາ ແລະ ເປນໂອກາດສາລບການຍົກ
ລະດບຄວາມອາດສາມາດ

ຂະແໜງການ TCF ແມັ່ ນເຄືັ່ອງຈກໃນການຂບເຄືັ່ອນເສດຖະກິດທີັ່ສາຄນຂອງ
ບນດາປະເທດອາຊຽນ + 3.
ຂະແໜງການ TCF ໄດ້ເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນການພດທະນາເສດຖະກິດທີັ່ສາ
ຄນສາລບບນດາປະເທດກາລງພດທະນາ,

ລວມທງບນດາປະເທດອາຊຽນ

+3, ສ້າງວຽກເຮດງານທາແລະເປີ ດໂອກາດໃຫ້ມີການຍົກລະດບທາງດ້ານທກ
້ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນມາຈາກປະເທດ
ສະແລະລາຍໄດ້. ການຜະລິດພາຍໃນພາກພືນສັ່

້ ັ່ ງອອກ
ົ
“ກຸັ່ ມທີ 2” ແລະ “ກຸັ່ ມທີ 3” (ຮູ ບສະແດງ H1). ປະເທດຈີນແມັ່ ນຜູ ສ
ັ່
ັ່
້
ັ່
ັ່
TCF ທີໃຫຍັ່ ທີສຸ ດໃນພາກພືນອາຊຽນ +3, ຊງສົງອອກຫາຍກວັ່ າ 320 ຕື ້
ໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນປີ 2017 (ລວມທງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍັ່
ເພືັ່ອການບລິ ໂພກພາຍໃນ). ຫວຽດນາມຢູັ່ ໃນອນດບສອງ ອີງຕາມປະລິມານ

້
ການສົັ່ງອອກ (40 ຕືໂດລາໃນປີ
2016), ແຕັ່ ຂະແໜງການດັ່ ງກັ່ າວກວມເອົາ
ປະ ມານ 30% ຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າທງໝົດຂອງປະເທດ. ໃນການປຽບ

ທຽບ, ການສົັ່ງອອກ TCF ຂອງກາປູ ເຈຍແມັ່ ນໜ້ອຍກວັ່ າໃນຕົວຈິງ, ປະ
້
ມານ 10 ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາ, ແຕັ່ ກວມເອົາ 90% ຂອງການສົັ່ງ

ອອກຜະລິດຕະພນໃນຂະແໜງການຜະລິດ.46 ດ້ານການຈ ້າງງານ, ILO ຄາດວັ່ າ
TCF ມີການຈ ້າງງານກວມເອົາຫາຍກວັ່ າ 9 ລ້ານວຽກໃນອາຊຽນ, ຂະແໜງ

ການດັ່ ງກັ່ າວມີການຈ ້າງງານຫາຍກວັ່ າ 3,5 ລ້ານຄົນໃນອິນໂດເນເຊຍ, ຫາຍ
ກວັ່ າ 2,5 ລ້ານຄົນໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 605.000 ຄົນໃນກາປູ ເຈຍ.

້ າ ແລະ
ຮູ ບສະແດງ H1 ການສົັ່ງອອກຂອງຂະແໜງການຜະລິດແຜັ່ນແພ, ເສືອຜ້
້
ເກີບ (TCF): ພາກພືນອາຊຽນ
+3

ຄຽງຄູັ່ ກບການປັ່ຽນແປງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ ້
ົ ້ ນຕັ່ າ.
ບລິໂພກ, ກະຕຸ ້ນໃຫ້ເກີດຮູ ບແບບການຜະລິດທີັ່ມີຕນທ
ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ,

ຄວາມຫາກຫາຍຂອງເຕກໂນໂລຊີ,

ຄຽງຄູັ່ ກບການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານ
ໄດ້ສາ້ ງຄວາມກົດດນຕັ່ ຮູ ບແບບການ

້ ລິໂພກ,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ ບ
ັ່
ົ ້ ນຕັ່ າໃນບນດາປະເທດອາຊຽນ +3. ຕົວຢັ່າງ:
ຜະລິດ TCF ທີມີຕນທ
ການຕດດ້ວຍລະບົບອດຕະໂນມດ, ເຄືັ່ອງຫຍິບຫຸັ່ ນຍົນ, ການພິມເກີບ

ົ ທີັ່ຕິດພນກບດ້ານສິັ່ງແວດ
ເຊັ່ ນດຽວກນກບການປັ່ຽນແປງຄັ່ ານິຍມ
ລ້ອມຂອງການຜະລິດເຄືັ່ອງນຸັ່ ງຫົັ່ມແລະການຜະລິດສະເພາະປະລິມານ
ົ ທີັ່
ຫາຍ. ໃນບາງພາກສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການ TCF, "ກະແສຄວາມນິຍມ
3D,

ປັ່ຽນແປງໄວ" ແລະ ຄວາມໄວໃນການສົັ່ງໄປຫາຕະຫາດຈາໜັ່ າຍແມັ່ ນ
ກາຍເປນປດໄຈ ທີັ່ສາຄນ.

້ າກດດ້ານຂອບເຂດທີັ່ຂະແໜງ TCF ສາມາດຫນເປນ
ໃນປະຈຸບນ, ມີຂຈ
້ າກດດ້ານເຕກໂນໂລຊີ
ື າໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ (ເນືັ່ອງຈາກຂຈ
ອດຕະໂນມດຫນ
ແລະສິັ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ) ແລະ ມີໂອກາດສາລບບນດາປະ
ເທດທີັ່ມີແຮງງານທກສະຕັ່ າ ແລະ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຕັ່ າ.

້ ລະບົບອຸ ດສາຫະກາຫຸັ່ ນຍົນສາລບ TCF ແມັ່ ນຢູັ່
ສຸ ດທ້າຍ, ການກ້າວເຂົາສູັ່
ໃນລະດບຕັ່ າສຸ ດທຽບໃສັ່ ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາການຜະລິດອືັ່ນ ອີງຕາມຂ ້
ມູນຂອງທະນາຄານໂລກ (2018),47 ຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າກວັ່ າ 0,1 ຫຸັ່ ນຍົນຕັ່
1,000 ຄົນຕັ່ ປີ ທຽບກບປະມານ 50 ຫຸັ່ ນຍົນຕັ່ 1,000 ຄົນໃນຂະ
້
ແໜງລົດຍົນ. ການຫນເປນອດຕະໂນມດຍງຢູັ່ ໃນໄລຍະເລີັ່ມຕົນແລະບາງ
້
້ ນຖານ
ການປະຕິບດງານຍງຢູັ່ ໃນຂນພື
(ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນການມດສາຍເກີບ,
ຍງຕ້ອງການແຮງງານຄົນ).
ົ ກະທົບຕັ່
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຍງມີຄວາມກງວົນວັ່ າເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ຈະມີຜນ
ຂະແໜງການ TCF ຊັ່ ງອາດຈະກະທົບຍຸ ດທະສາດຂອງບນດາປະເທດ
ດ້ອຍພດທະນາ “ກຸັ່ ມທີ 3” ໃນການສະໜອງທັ່ າແຮງທາງດ້ານແຮງງານ
ລາຄາຖືກ, ຄັ່ ອຍໆພດທະນາທກສະຂອງແຮງງານ, ແລະ ສ້າງຄວາມຫາກ
້
ຫາຍໃນພດທະນາພືນຖານເສດຖະກິ
ດ. ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນ, ອາດມີການນາໃຊ້
ເຄືັ່ອງຈກຕດວດຖຸແທນແຮງງານຄົນເຊັ່ ນດຽວກນອາດມີການນາໃຊ້ເຕກ
້
ໂນໂລຊີເຂົາໃນຂະບວນການຕ
ດຫຍິບແບບອດຕະໂນມດ. ປະເທດຈີນ
້
ີ ານລົງທນຈານວນຫາຍເຂົາໃນການພ
ໄດ້ມກ
ດທະນາລະບົບອດຕະໂນມດ
ັ່
້
້
ເພືອຮບມືກບຄວາມກົດດນທາງດ້ານຕົນທນທີັ່ເພີັ່ມຂນແລະການຍ້
າຍ

ົ້ ນ
ຖານການຜະລິດສິນຄ້າ TCF ຈາກປະເທດຈີນໄປຢູັ່ປະເທດທີັ່ມີຕນທ
້
ການຜະລິດຕັ່ າໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3 ອາດຈະໜ້ອຍລົງໃນອະນາຄົດຖ້າ
ທຽບກບໄລຍະທີັ່ຜັ່ານມາ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ILO, ການຫນ
ເປນອດຕະໂນມດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ ເ້ ຮດວຽກ
້ ນ: World Integrated Trade System, World Bank, ການຄິດໄລັ່ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

46

47

60

ໃນຂະແໜງ TCF ໃນຫາຍໆປະເທດອາຊຽນ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນກາປູ ເຈຍ
້
(ຮູ ບສະແດງ H2). ຍິັ່ງໄປກວັ່ ານນ,
ການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູ ບແບບ

້ ັ່ າງເຂມແຂງ
້
ພາຍນອກຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ກາປູເຈຍ, ແລະ ຈີນ, ການສົັ່ງອອກຂະແໜງ TCF ຂອງປະເທດອາຊຽນ +3 ຈະມີການເພີັ່ມຂນຢ
- ສະແດງໃຫ້ເຫນຄວາມສາຄນ
ຂອງຂະແໜງການ TCF ທີັ່ເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
້ ນ: ບນຫາໃນການເຮດ? ອະນາຄົດຂອງການພດທະນາທີັ່ນາໄປສູັ່ ການຜະລິດ, World Bank, 2018
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ທຸລະກິດຂອງ ບລິສດ TCF ໃນປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວມີທັ່າອັ່ ຽງຫຸດ
ົ ້ ນການຜະລິດຕັ່ າ.48
ຈານວນການຜະລິດທີັ່ຢູັ່ ໃນບນດາປະເທດທີັ່ມີຕນທ

ເຊັ່ ນດຽວກນກບຂະແໜງອືັ່ນໆ, ເຕກນິກການຜະລິດແບບອດຕະໂນມດ
້
້ ຕະຫາດຈາໜັ່ າຍ
ເພີັ່ມຂນແລະຄວາມສ
າຄນຂອງຄວາມໄວໃນການເຂົາສູັ່
້ ັ່
ົ ້ ນຕັ່ າ, ແຕັ່ ມີທັ່ ຕ
ີ ງຢູ
ຫຸດຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງສະຖານທີັ່ຜະລິດທີັ່ມີຕນທ
້
ົ ຈະຊັ່
ໄກຈາກຕະຫາດຈາໜັ່ າຍ. ເຕກໂນໂລຊີເຫັ່ ານີ
ວຍຫດ
ຸ ການປະກອບ

ສັ່ ວນຂອງຂະແໜງ TCFໃນບນດາປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ , ລວມ

້
້
້
ທງພາກພືນອາຊຽນ
+3. ປດໄຈນີຈະຫ
ຸດປະສິດທິພາບການຈດຕງປະຕິ

ບດຍຸ ດທະສາດຂອງປະເທດປະເທດອາຊຽນ + 3 "ກຸັ່ ມທີສາມ" ໃນການ
ນາໃຊ້ຂະແໜງການ TCF ເພືັ່ອດງດູດການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ, ສ້າງວຽກ
້
້
ເຮດງານທາແລະການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າແຮງງານ ແລະ ການເພີັ່ມຂນທາງ

ດ້ານທກສະຂອງແຮງງານ. ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ, ສ້າງວຽກເຮດງານທາ
້
້
ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າແຮງງານ ແລະ ການເພີັ່ມຂນທາງດ້
ານທກສະ
ຂອງແຮງງານ.

ຮູ ບສະແດງ H2. ອດຕາສັ່ ວນການຈ ້າງງານຂອງຂະແໜງ TCF ທີັ່ມີຄວາມສັ່ ຽງຈາກການຫນເປນອດຕະໂນມດ: ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກເລືອກ

ໝາຍເຫດ: ILO ໄດ້ຄາດຄະເນເພືັ່ອວດແທກຂອບເຂດທີັ່ກຸັ່ ມແຮງງານທີັ່ມີຄວາມສັ່ຽງຖືກປັ່ຽນແທນໂດຍລະບົບອດຕະໂນມດແລະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກ້າວທາງດ້ານວິສະວະກາຢັ່າງວັ່ອງໄວ.
້ ທັ່າອັ່ຽງຈະບັ່ ເກີດຂນຕາມການຄາດຄະເນເນື
້
ັ່ ອງຈາກວັ່າຜູວ
້
ີ າຍແຮງທີັ່ສຸ ດ"
ົ ມີ
້ າງນະໂຍບາຍຈະນາໃຊ້ຂນຕອນປ້
ການຄາດຄະເນ
"ກລະນີທັ່ ຮ້
ເຫັ່ ານີ
ອງກນແລະມີມາດຕະການຍຸ ດທະສາດໃນການ

້ ັ່ ອຮບມືກບຄວາມກ້າວໜ້າແລະການປະຕິບດງານຂອງເຕກໂນໂລຊີ. ເພືັ່ອບນລຸ ມາດຕະການດັ່ ງກັ່າວນນ,
້ ອງໄດ້ພດທະນາແບບກ້າວກະໂດດຂນໄກກ
້
້
ົ ຕ້
ັ່ ອນ
ຫນປັ່ຽນແຮງງານກຸັ່ ມນີເພື
ປະເທດເຫັ່ ານີ
ັ່
ັ່
້
ັ່
ັ່
ັ່
ປະເທດອືນ ແລະ ມີການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂງຂນໃນດ້ານໃໝໆ. ສາລບເປົາໝາຍໃນປະຈຸບນ, ຜົນກະທົບຕການຜະລິດຂອງຂະແໜງຕດຫຍິບເປນການຄາດຄະເນທີດີຂອງຜົນກະທົບຕັ່
ການຜະລິດ ໃນຂະແໜງ TCF.
້ ນ: ILO (2016)
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ຕົວຢັ່າງໜັ່ ງແມັ່ ນ, ບລິສດ Adidas ໄດ້ສາ້ ງໂຮງງານ ‘speed factories’ (ຢູັ່ເຍຍລະມນ ແລະ ສະຫະລດອາເມລິກາ.),ທີັ່ມີການນາໃຊ້ການພີມແບບ 3D ເຂົາໃນການຜະລິ
ດເກີບນກ
ກິລາ, ຊັ່ ງແຕັ່ລະໂຮງງານສາມາດຜະລິດເກີບໄດ້ 500,000 ຄູັ່ ຕປີ. ການຫນປັ່ຍນຮູ ບແບບການຜະລິດດັ່ ງກັ່າວໄດ້ເຮດໃຫ້ມີການຢຸ ດຈ ້າງງານ 1,000 ຕັ່ າແໜັ່ງໃນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈະສ້າງ
້
160 ວຽກທາງດ້ານເຕກນິກໃນເມືອງ Ansbach ແລະ Atlanta. ໃນຂະນະທີຢັ່ ູໃນໄລຍະທົດລອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່າຈາເປນຕ້ອງມີການກະກຽມສາລບການເກີດຂນຂອງເຕ
ກໂນໂລຊີ
ໃໝັ່ຕິດພນກບສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີການການົດຮູ ບແບບການຜະລິດສະເພາະຂະໜາດໃຫັ່ຍ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ໃນຄວາມສັ່ ຽງດ້ານການສ້າງຄວາມງັ່ າຍດາຍເກີນໄປໃນການຜະ
ລິດ,
ສິັ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕກໂນໂລຊີແມັ່ ນບນດາປະເທດຈະສາມາດສ້າງ

ພດທະນາສກກະຍາພາບທາງດ້ານແຮງງານ.ຄວາມສບຊ້ອນຂອງຂະບວນ
ການນີສັ່້ ວນໜັ່ ງອາດຈະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງ

້
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງການຜະລິ
ດບັ່
້ ນ
ົ ແມັ່
ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕັ່ ການຈ ້າງງານແລະລາຍໄດ້. ບນຫາເຫັ່ ານີ

ແໜງການທີັ່ສາຄນຂອງເສດຖະກິດມີຊັ່ອງຫວັ່ າງໃນການປບຕົວຈາກການ
້
ນາໃຊ້ແຮງງານເຂົາໃນການຜະລິ
ດຫາຍ ແລະ ການຜະລິດທີັ່ນາໃຊ້ເຕກໂນ
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ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊືມເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງວັ່ ອງໄວໄດ້ຄືແນວໃດ,
້ ຄອງຈງຫວະການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງຖືກຕ້ອງ, ເພືັ່ອວັ່ າ
ພ້ອມທງຄຸ ມ

ປະເທດ, ລວມທງ (ຕາມລກສະນະທີັ່ແຕກຕັ່ າງກນຂອງຂະແໜງການຜະ
ລິດລົດຍົນ ແລະ ຂະແໜງ TCF ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນ) ຂອບເຂດທີັ່ຂະ

ທີັ່ຢູັ່ ຫັ່ າງໄກຈາກເຕກໂນໂລຊີແລະມີປະຊາກອນທີັ່
້
ຍງໜຸັ່ ມນ້ອຍ, ກາລງຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ຍງຢູັ່ ໃນໄລຍະຕົນຂອງການ

ໂລຊີຕັ່ າມາເປນເພືັ່ອການຜະລິດທີັ່ນາໃຊ້ທນ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີສູງ.

ສາຄນຕັ່ ກບປະເທດ

5 ຂະແໜງການບລິການ: ກົນໄກໃໝັ່ໃນການຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕແລະການສ້າງວຽກເຮດ
ງານທາ?

ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການບລິການໃນການຂະຫຍາຍຕົວແລະ
ການຈ ້າງງານຂອງປະເທດອາຊຽນ +3 ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດບສູງ ແລະ ເພີັ່ມຂນ້
້
ເລືອຍໆ.

້
ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕັ່ ກບການຈດຕງປະຕິ
ບດຍຸ ດທະ
ັ່
ັ່
ສາດການຜະລິດເພືອການສົງອອກ, ຫາຍປະເທດກາລງຫນໄປສູັ່ ການສ້າງ
ຂະແໜງການບລິການໃຫ້ກາຍເປນເຄືັ່ອງມືທາງເລືອກສາລບການຂບ
ເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແລະການສ້າງວຽກເຮດງານທາ. ໂດຍ
້ ັ່ າງ
ລວມແລ້ວ, ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການບລິການໄດ້ເພີັ່ມຂນຢ
ວັ່ ອງໄວໃນໄລຍະຜັ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ກວມເອົາຫາຍກວັ່ າເຄິັ່ງໜັ່ ງຂອງ GDP
ແລະ ການຈ ້າງງານໃນຫາຍປະເທດອາຊຽນ +3 (ຮູ ບສະແດງ 5.1). ທັ່ າອັ່ ຽງ
ດັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກບທັ່ າອັ່ ຽງໂດຍລວມຂອງໂລກ, ຊັ່ ງການຄ້າການ
ບລິການແມັ່ ນເຕີບໂຕແລະໄດ້ກວມເອົາສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງການສົັ່ງອອກໃນ
້ ປີ 1980 (ຮູ ບສະແດງ 5.2). ອີງຕາມຂມູ
້ ນຂອງ WTO
ທົັ່ວໂລກນບຕງແຕັ່
ັ່
ແລະ OECD, ໃນຂະນະທີການບລິການກວມເອົາປະມານ 20% ຂອງການ
້
້ ປີ 1980, ທາງດ້ານ VA, ໄດ້ເພີັ່ມຂນຈາກ
ສົັ່ງອອກລວມຂອງໂລກນບຕງແຕັ່
ລະດບຕັ່ າກວັ່ າ 30% ມາຢູັ່ ໃນລະດບຫາຍກວັ່ າ 40% (WTO, 2017). ໃນ
ບນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ໄດ້ຮບການຄດເລືອກ (ຮູ ບສະແດງ 5.3),
ການບລິການ VA ທີັ່ມີການສົັ່ງອອກລວມແມັ່ ນປະມານ 30% ຫາ 50%.
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ຮູ ບສະແດງ 5.1 ອດຕາສັ່ ວນຂອງຂະແໜງບລິການໃນ GDP ແລະ ການ
ຈ ້າງງານ: ປະເທດອາຊຽນ +3, 2016

ຄວາມກງວົນທີັ່ມີມາແຕັ່ ດົນກັ່ ຽວກບຂະແໜງການບລິການແມັ່ ນຂະ
ແໜງການດັ່ ງກັ່ າວດງດູດເອົາແຮງງານ,
ແຕັ່ ຂະແໜງດັ່ ງກັ່ າວບັ່ ແມັ່ ນຂະ
ັ່
ແໜງການທີມີປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສູ ງເມືັ່ອທຽບກບຂະແໜງການ
ຜະລິດອືັ່ນໆ. ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຂະແໜງການບລິການມີຄວາມຫາກຫາຍສູ ງ,
ື ຕີລາຄາວັ່ າເປນ
ຂະແໜງຍັ່ ອຍໃນການບລິການຈານວນຫາຍແມັ່ ນໄດ້ຖກ
ັ່
ັ່
ວຽກທີມີຄຸນະພາບຕາ, ມີການຜະລິດ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານທີັ່ຕັ່ າ; ມີໂອກາດ
ຈາກດສາລບການພດທະນາທກສະ ແລະ ມີການເຄືັ່ອນຍ້າຍໜ້ອຍທງຢູັ່
ພາຍໃນຂະແໜງການດຽວກນ ແລະ ໄປຂະແໜງການອືັ່ນ (ILO, 2016).
ຕົວຢັ່າງລວມມີການບລິການທາຄວາມສະອາດດ້ວຍມື, ການຮກສາຄວາມ
ປອດໄພ, ພະນກງານຮບຕ້ອນ ແລະ ພະນກງານຂາຍ, ແລະ ການບລິການ
ຈດສົັ່ງ. ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະແໜງການບລິການບັ່ ໄດ້ເຊືັ່ອມໂຍງກບ
ການເຕີບໂຕຂອງປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດທົັ່ວໄປ,
ແຕັ່ ຂບເຄືັ່ອນ
້
ໂດຍການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມຕ້
ອງການທາງດ້ານການບລິການທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງ
ັ່
ກບສິນຄ້າທີໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການຍ້າຍແຮງງານຈາກຂະແ
ໜງການຜະລິດໄປຫາຂະແໜງການບລິການ. ລກສະນະຄວາມຕ້ອງການ
ການບລິການທີັ່ມີການປັ່ຽນແປງທາງດ້ານລາຄາໜ້ອຍ,
ລວມກບກາລງ
ການຜະລິດຕັ່ າຂອງຂະແໜງການບລິການ, ສາມາດເປນໂຕຖັ່ວງດງຂອງ
ການຜະລິດແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ
(Baumol,
27

1967).

ຮູ ບສະແດງ 5.2 ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄັ່ າເພີັ່ມ (VA) ແລະ ບລິການທົັ່ວ
ໂລກ
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້ ນປີ 2015.
ໝາຍເຫດ: ອດຕາສັ່ວນຂອງຂະແໜງການບລິການຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນແມັ່ ນຂມູ
້ ນ: World Bank
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: WTO Global Value Chain Development Report (2017)
ແຫັ່ ງຂມູ
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ການຄ້າ ແລະ ການປັ່ຽນຮູ ບແບບການໃຫ້ບລິການ ຫ ື "uberization"
ເພີັ່ມປະສິດຕິພາບການຜະລິດຂອງຂະແໜງບລິການ.
ປະສິດຕິພາບການຜະລິດທີັ່ຕັ່ າຂອງຂະແໜງການບລິການສັ່ ວນໜັ່ ງ
ແມັ່ ນເນືັ່ອງຈາກລກສະນະການບລິການທີັ່ບັ່ ເປນຄ້າແລະບັ່ ແມັ່ ນການບລິ
28

ຊັ່ ງໝາຍຄວາມວັ່ າມນບັ່ ແມັ່ ນການແຂັ່ ງຂນ
ລະຫວັ່ າງປະເທດ ແລະ ຂະໜາດການຜະລິດທີັ່ມີປະສິດທິພາບສາລບ

ຮູ ບສະແດງ 5.3 ການສົັ່ງອອກການບລິການທີັ່ມີມູນຄັ່ າເພີັ່ມ (VA) ທງໝົດ:
ປະເທດອາຊຽນ +3, 2011
% of Total Gross Exports

ການມາດຕະຖານທົັ່ວໄປ,

60

ການຜະລິດ. ເຕກໂນໂລຊີຍງເຮດໃຫ້ການບລິການມີລກສະນະການຄ້າ
້
້
້
ສາມາດຊືຂາຍໄດ້
ຫາຍຂນແລະມີ
ການສ້າງສິນຄ້າຫາກຫາຍຂນ,
ຊັ່ ງມີທັ່າ

50

ແຮງໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ມຜົນຜະລິດ. ຕົວຢັ່າງ, ການປະຕິ
້ ນຂັ່ າວສານ, ການສືັ່ສານ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ (ICT) ໃນ
ຮູ ບດ້ານຂມູ
ໄລຍະຫາຍທົດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ

ໄດ້ເຮດໃຫ້ມີການພດທະນາທຸລະກິດ

ການໃຫ້ບລິການດາເນີນກິດຈະກາທຸລະກິດຈາກພາຍນອກ (BPO) ເກີດ
້
ຂນ.
ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການຕິດຕັ່ ສືັ່ສານໄດ້ຫຸດລົງຈານວນຫາຍ,
ເຮດ
ໃຫ້ການບລິການດັ່ ງກັ່ າວມີລາຄາຖືກກວັ່ າຖ້າຈດຈ ້າງບລິສດຈາກຕັ່ າງປະ

ເທດໂດຍສະເພາະໃນບນດາປະເທດທີັ່ມີຄັ່າແຮງງານຕັ່ າກວັ່ າ, ຊັ່ ງໄດ້ສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກັ່ ບນດາປະເທດກາລງພດທະນາ ທີັ່ມີແຮງງານທີັ່ມີທກ

ສະທີັ່ຈາເປນໃນການໃຫ້ບລິການ. ການໃຫ້ບລິການທາງດ້ານສູ ນການໂທ
(call centers), ບລິການດ້ານບນຊີ ແລະ ການບລິການປະເພດອືັ່ນໆ,

ທີັ່ຜັ່ານມາສາມາດສະໜອງໃຫ້ແຕັ່ ລູກຄ້າພາຍໃນປະເທດເທົັ່ານນ້ - ເນືັ່ອງ
້ ນ ຫ ື ການພົວພນແບບຕົວຕັ່ ຕົວກບລູກຄ້າ
ຈາກປດໄຈທາງດ້ານຕົນທ
ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນ - Box I ກັ່ ຽວກບຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີ
້
ລິບປິນສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງໂອກາດທີັ່ເກີດຂນຈາກການນ
າໃຊ້ເຕກໂນໂລ
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້ ນ: ຖານຂມູ
້ ນ OECD's TiVA
ແຫັ່ ງຂມູ

ຊີໃນການສ້າງການບລິການ BPO ໃຫ້ມີລກສະນະທາງດ້ານການຄ້າທີັ່
້
້ ຊັ່ ງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງແຮງ
ສາມາດຊືຂາຍໄດ້
ກວ້າງຂວາງຂນ,
ິ ປິ ນສາມາດສະໜອງການບລິການ
ງານທີັ່ມີທກສະເຮດໃຫ້ປະເທດຟີລບ
້
ໃນອຸ ດສາຫະການີໄດ້.
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Box I.

ການຈ ້າງງານບລິສດພາຍນອກມາດາເນີນກິດຈະກາທຸລະກິດ (BPO) ແລະ ບລິການໂດຍທົັ່ວໄປ:
ິ ປິນ ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການພດທະນາທກສະແຮງງານທີັ່ຈາເປນ
ປະສົບການຂອງປະເທດຟີລບ
ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນຕັ່ ການແຂັ່ ງຂນໃນຕັ່ ໜ້າ.

ການປະຕິຮູບຂະແໜງ ICT ໄດ້ຂະຫຍາຍຮູ ບແບບການບລິການທີັ່ຫນ
ເປນການຄ້າໄດ້.
ິ ປິນໄດ້ຮບປະໂຫຍດຢັ່າງຫວງຫາຍຈາກການປະຕິຮູບ ICT
ປະເທດຟີ ລບ
ໂດຍການບລິການໃນປະຈຸບນກວມເອົາປະມານ 40% ຂອງການສົັ່ງ
ອອກທງຫມົດ (ຄ້າຍຄືກບປະເທດອິນເດຍ) ໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຂະແ

ໜງ BRP (ຮູ ບສະແດງ 1). BPO ມີການຈ ້າງງານຫາຍກວັ່ າ 1 ລ້ານຄົນ
ທີັ່ມີຄັ່າແຮງງານສູງກັ່ ວາ 3-5 ເທົັ່າທຽບກບຄັ່ າແຮງສະເລັ່ ຍຂອງປະເທດ;

ແລະ ໃນໄລຍະທົດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຈາກການໃຫ້ບລິ
ການສູ ນການໂທ (call centers) ໄປສູັ່ ບນດາກິດຈະກາຕັ່ າງໆແລະການ
ບລິການທີັ່ສະລບສບຊ້ອນຫາຍຂນ້ .49
ິ ປິ ນແມັ່ ນ
ອົງປະກອບທາງດ້ານມູນຄັ່ າຂອງຂະແໜງການ BPO ຂອງຟີ ລບ
ຖືກຈາກດໂດຍ ການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ . ການບລິການທຸລະກິດ
ເຊັ່ ນ: BPO ຍງໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກການພດທະນາເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ .
ິ ປິ ນຍງເຕີບໂຕຢູັ່ ໃນລະດບ
ໃນຂະນະທີັ່ຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີ ລບ
ັ່
ິ
ດີ, ຍງມີສງທ້າທາຍຈາກການນ
າໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີມາປັ່ຽນແປງອົງປະກອບ

ທາງດ້ານມູນຄັ່ າໃນປະຈຸບນ. ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ແມັ່ ນມີຄວາມພ້ອມທີັ່ຈະ
ລົບລ້າງການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງການບລິການ call centers ແລະ
ປັ່ຽນແປງຂະແໜງການຍັ່ ອຍອືັ່ນໆ.
ິ ປິ ນ
ຮູ ບສະແດງ I1. ສດສວັ່ ນການສົັ່ງອອກບລິການຂອງຟີລບ
% of Philippines’ Total Service Exports

Mfg Services on Physical
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Telecom, Computer
& Info Services
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້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ລດ
ແຫັ່ ງຂມູ

ເຕກໂນໂລຊີ (AI) ເຮດໃຫ້ ໂປຣແກຣມ ຫ ື ຫຸັ່ ນຍົນທີັ່ມີທກສະສາມາດ
ເຮດວຽກແທນແຮງງານຄົນໄດ້ຢັ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດເຮດວຽກໄດ້
ເປນເວລາດົນແລະຜະລິດຜົນຜະລິດທີັ່ມີຄຸນນະພາບສູ ງ. ເຕກໂນໂລຊີ
ດັ່ ງກັ່ າວ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ບລິສດປັ່ຽນຮູ ບແບບທຸລະກິດຈາກການຈ ້າງ
້ ບ
ົ ກ
ງານພາຍນອກ ຫ ື outsourcing, ແລະ ສາມາດນາເອົາວຽກເຫັ່ ານີ

ຄືນມາປະຕິບດພາຍໃນບລິສດຂອງຕົນໄດ້ຢັ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຊັ່ ນດຽວ
ກນກບເຕກໂນໂລຊີອດຕະໂນມດໃນຂະແໜງການອືັ່ນໆ, ຊັ່ ງການ

ເປນຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ບນດາໜ້າວຽກທີັ່ມີການດາເນີນງານໃນລກສະນະເປນ
້
້
ຂະບວນການຊາໄປຊ
າມາ.
ILO (2016) ຄາດຄະເນວັ່ າ 90% ຂອງການ
ິ ປິ ນແມັ່ ນມີຄວາມສັ່ ຽງຕັ່
ຈ ້າງງານໃນຂະແໜງ BPO ໃນປະເທດຟີ ລບ
ການຖືກຜົນກະທົບຈາກການຫນເປນອດຕະໂນມດ, ໃນຂະນະທີັ່ການ
ື ແມັ່ ນຕ້ອງມີທກສະທີັ່ສູ ງກວັ່ າເກົັ່າ.
ຈ ້າງງານທີັ່ຍງເຫອ

ແຕັ່ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງວັ່ ອງໄວແມັ່ ນສາມາດສ້າງ
ິ ປິ ນແລະປະເທດອືັ່ນໆ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມຄວາມ
ໂອກາດສາລບຄົນຟີລບ
ກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງວັ່ ອງໄວໃນຂະແໜງການບລິການຍງ
ສາມາດສ້າງໂອກາດໃນການພດທະນາ,
ແຕັ່ ການພດທະນາທກສະໃໝັ່
ັ່
ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນເພືອໃຫ້ສາມາດສະໜອງການບລິການມູນຄັ່ າເພີັ່ມ

້ ຕົວຢັ່າງ, ການກາເນີດຂອງເຕກໂນໂລຊີ Cloud ທີັ່ສະໜບສະ
ສູ ງຂນ.
ໜູນຂະບວນການດາເນີນທຸລະກິດການບລິການ (BPaaS) ແມັ່ ນສ້າງ
ໂອກາດສາລບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການບລິການ,

ຕະຫາດ SME (ຍ້ອນວັ່ າການບລິການ BPO ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະທີັ່ຫາກຫາຍຂອງລູກຄ້າ). ແລະ ເຕກໂນໂລ
ຊີຍງຊັ່ ວຍໃຫ້ຜູ ໃ້ ຫ້ບລິການ BPO ສາມາດໃຫ້ບລິການໃໝັ່ ເພືັ່ອປ້ອງກນ
ການຊຸດໂຊມຂອງທຸລະກິດທີັ່ມີຢັ່ ູ ແລ້ວ. ໃນກລະນີນ,ີ ້ ILO ສງເກດເຫນ
ວັ່ າບາງບລິສດແມັ່ ນ
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"ມີການປບການບລິການຂອງຕົນໄປສູັ່ ການຈດຈ ້າງ

ພາຍນອກມາດາເນີນວຽກທາງດ້ານຄວາມຮູ ້

ຫື

knowledge
້
outsourcing process (KPO)" ເຊັ່ ນ "ການວິເຄາະການສໂກງ,
ັ່
້ ນ, ການຄຸ ມ
້ ຄອງໂຄງການ, R&D, ການປະເມີນມູນ
ການເຊືອມໂຍງຂມູ

້ ດຈະການທຸລະກິດ ແລະ ການວິເຄາະ
ຄັ່ າເພືັ່ອການຄວບລວມ ແລະ ຊືກິ
ຮູ ບພາບທາງດ້ານການແພດ”. ບນດາປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວ ແລະ ກາ
້
ລງພດທະນາໃນພາກພືນອາຊຽນ
+3 ຕ້ອງພດທະນາທກສະຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ານຊບພະຍາກອນມະນຸດແລະນະວດຕະກາຢັ່າງວັ່ ອງໄວໂດຍ
ພາກທຸລະກິດເພືັ່ອສະໜອງການບລິການຮູ ບແບບໃໝັ່ ໆຊັ່ ງຈະເປນທີັ່
ຕ້ອງການໃນຕັ່ ໜ້າ.

49

ເປນການເປີ ດ

້
້ ນ, ການສ້າງເອນີເມຊນ ແລະ ການພດທະນາຊອຟແວ
ລວມທງກະສະໜບສະໜູນວຽກທາງເບືອງຫ
ງ, ການຖັ່າຍທອດຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

29

ເຕກໂນໂລຊີຍງໄດ້ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກັ່ ການການົດການ
້ ັ່ ນາໃຊ້ເຕກໂນ
ບລິການທີັ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູ ງໃນຕະຫາດ, ຫງຈາກນນກ
ໂລຊີເພືັ່ອສະໜອງການບລິການດັ່ ງກັ່ າວຢັ່າງມີປະສິດທິພາບ, ລາຄາຖືກ

30

້ ນວັ່
້ າ "uberization" ຫ ື ການປບປັ່ຽນ
ແລະສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ສິັ່ງນີເອີ
ຮູ ບແບບຂອງການໃຫ້ບລິການໂດຍນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ຊັ່ ງອາດກະ ທົບຜູ ້
ທີັ່ສະໜອງການບລິການໃນປະຈຸບນ, ສ້າງການແຂັ່ ງຂນໃນຕະຫາດພາຍ
້
້ ວຢັ່າງແມັ່ ນນບຕງແຕັ່
້
ໃນປະເທດແລະເພີັ່ມຜົນຜະລິດສູງຂນ.
ໃນນນຕົ
ັ່
ການບລິການ ລົດໂດຍສານ ຫ ື taxi ຈົນເຖິງການບລິການທີພກອາໄສແກັ່

ການສົັ່ງອອກ (WTO, 2017). ຕົວຢັ່າງຂອງອຸ ດສາຫະກາການບລິການ
ທີັ່ສະໜບສະໜູນການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກແມັ່ ນ R & D, ການຂົນ
ສົັ່ງແລະໂລຈີສຕິກ,

້
ນກທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ນອກຈາກນນ,
ການສະໜອງສິນຄ້າແລະບລິການຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແກັ່ ບນດາລູກຄ້າທີັ່ມີກາລງຊືສູ້ ງ,
"uberization" ສາມາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃໝັ່ ສາລບການບລິ ການ
ແລະສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ
້ ະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ລວມທງ
ກາງ. ຕົວຢັ່າງທີັ່ເຫນໃນບົດສກສາແມັ່ ນຜູ ຜ
້
ັ່ ໃນຂະແໜງການຜະລິດໄດ້ເນືັ່ອງຈາກ
ບລິສດທີັ່ຜັ່ານມາບັ່ ສາມາດເຂົາໄປຢູ
້ ນ, ການເຊົັ່າອຸ ປະກອນແລະການຊືບ້ ລິ ການຕັ່ າງໆ
ອຸ ປະສກທາງດ້ານຕົນທ

ໃນຮູ ບແບບ uber ເພືັ່ອຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການສະ ເພາະຂອງ
້ ລິໂພກ. (ສາລບຕົວຢັ່າງສາມາດອັ່ ານໄດ້ໃນບົດ Sheng, 2017.)
ຜູ ບ
້ ນ
ິ ຕ
ິ ອລ, ເຊັ່ ນການວິເຄາະຂມູ
ນອກຈາກນີ,້ ການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີດຈ

້ ະລິດໃນຫາຍດ້ານຂອງ
ໃຫຍັ່ (big data), ສາມາດຊັ່ ວຍໃຫ້ບລິສດຜູ ຜ
້
ການດາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ,
ນບຕງແຕັ່ ການຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການແລະການດດປບລາຍການຊບສິນເພືັ່ອການົດບນຫາໃນການຜະ

ລິດ ແລະ ການຫຸດຜັ່ອນການສູ ນເສຍ (MAS, 2018). ຂະແໜງການ
ຕັ່ າງໆຂອງເສດຖະກິດ,
ທຸລະກິດເລີັ່ມໃໝັ່ ສາມາດເຕີບໃຫຍັ່ ກາຍເປນ
ົ
ບລິສດຂະໜາດໃຫຍັ່ .
ຕົວຢັ່າງເຊັ່ ນສາຍການບິນລາຄາຖືກຂອງເອີຣບ
ື ນ
ິ ເດຍ Airtel ແມັ່ ນ
Ryanair ແລະ ບລິສດໃຫ້ບລິການທາງດ້ານມືຖອ
ບລິສດທີັ່ມີຮູບແບບທຸລະກິດທີັ່ນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ເພືັ່ອລົບລ້າງຮູ ບ

ື ບ
ົ ລ້າງຄັ່ າ
ແບບການຊື ້ ຫ ື ປະສົບການການໃຊ້ບລິການທີັ່ລ້າສະໄໝຫລ
ັ່
ໃຊ້ຈັ່າຍທີບັ່ ຈາເປນ (Ersek, Keller and Mullins, 2015).

ການສະໜບສະໜູນຈາກເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ , ຂະແໜງການບລິການ
ົ ນກະທົບ
ທີັ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນໄດ້ສັ່ ງຜົ
ທາງບວກຕັ່ ຂະແໜງການຜະລິດແລະສົັ່ງເສີມຍຸ ດທະສາດການຜະລິດເພືັ່ອ

ການດາເນີນງານແລະການຕະຫາດແລະການຂາຍ
້
້
(ຮູ ບສະແດງ 5.4). ການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງການບລິການທີັ່ສ້າງຂນໃນນີ
ແມັ່ ນການຈ ້າງງານບຸ ກຄະລາກອນທີັ່ມີຄວາມຊານານ,
ໂດຍມີປະສິດທິ
ພາບໃນການຜະລິດເປນປດໄຈການົດຄັ່ າແຮງງານ, ຊັ່ ງເປນການພດທະນາ
ຈາກແນວຄິດແບບເກົັ່າຂອງການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງການບລິການທີັ່ມີ
ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ຄັ່ າແຮງງານຕັ່ າ.50

31 ເຊັ່ ນດຽວກນກບຂະແໜງການຜະລິດ, ຂະແໜງການບລິການຕ້ອງ
ການແຮງງານຈານວນຫາຍທີັ່ມີທກສະດ້ານຕົວເລກ ແລະ ຮູ ້ໜງສື, ລວມ

ທງວຽກທີັ່ນາໃຊ້ທກສະຕັ່ າ ຍງມີຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ຈະຖືກຫນເປນອດຕະໂນ

ມດໂດຍການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ. ການຄາດຄະເນຂອງ ILO ສະແດງໃຫ້
ເຫນວັ່ າອດຕາສັ່ ວນການຈ ້າງງານທີັ່ສູ ງແມັ່ ນຢູັ່ ໃນຂະແໜງການບລິການ
ໂຮງແຮມ, ທະນາຄານ, ການຄ້າຂາຍຍັ່ ອຍ ແລະ ສູ ນການໂທ ມີຄວາມ
ສັ່ ຽງທີັ່ຈະຖືກຫນເປນອດຕະໂນມດ (ຮູ ບສະແດງ 5.5). ການເພີັ່ມຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກທັ່ າແຮງຂອງການພດທະນາຂະແໜງການບລິການທີັ່ເປນ
ໂຕຂບເຄືັ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຈ ້າງງານຈັ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
້
ການລົງທນເຂົາໃນການພ
ດທະນາຊບພະຍາກອນມະນຸດເພືັ່ອເພີັ່ມທກສະ
ິ ານພດທະນາທີັ່ປະເທດພດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກັ່ ແຮງງານ. ຊັ່ ງເປນວິທກ

ທະນາ “ກຸັ່ ມທາອິດ”ເຊັ່ ນປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນນາໃຊ້ ເພືັ່ອປບປຸ ງການຜະລິດໃນ

ຂະແໜງການບລິການຄຽງຄູັ່ ກບການຫນເປນລະບົບອດຕະໂນມດຢັ່າງ
ກວ້າງຂວາງ, ແຕັ່ ກັ່ ຍງມີຊັ່ອງຫວັ່ າງໃນການປບປຸ ງອຸ ດສາຫະກາການບລິ
້ ັ່ ນ: ອຸ ດສາຫະກາຂາຍຍັ່ ອຍ.
ການຕັ່ າງໆໃຫ້ດີຂນເຊ

ຮູ ບສະແດງ 5.4 ວຽກເຮດງານທາໃນຂະແໜງການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພນ: ຈດຕາມປະເພດອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງທຸລະກິດ
Utilities
Other manufacturing
Transport equipment
Electronics
Machinery
Metals
Nonmetallic minerals
Rubber and plastics
Chemicals
Coke, petroleum
Paper, print, publishing
Wood
Textiles and apparel
Food products
Mining
Agriculture
0

25

50

Research and development, engineering, and related technical services
Transport, logistics and distribution

75

Marketing, sales, and after-sales services

100

%

Operations
Horizontal support activity

້ ນ: Miroudot (2016)
ແຫັ່ ງຂມູ
50

້
ື ຽກງານໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ "gig-economy" ຊັ່ ງໃນດ້ານໜັ່ ງເຮດໃຫ້ມີໂອກາດສ້າງວຽກເຮດງານທາຫາຍຂນ,
ເຕກໂນໂລຊີຍງເຮດໃຫ້ເກີດການຈ ້າງງານທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນວຽກທົັ່ວໄປຫວ
ັ່
ັ່
ັ່
້ ຄອງພາຍໃຕ້ປະກນສງຄົມເມືອທຽບກບວຽກງານທົວໄປ (ILO, 2017).
ແຕັ່ອີກດ້ານໜງແມັ່ ນເຮດໃຫ້ເກີດມີບນຫາຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານແລະການຄຸ ມ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ 5.5 ອດຕາສັ່ ວນການຈ ້າງງານໃນຂະແໜງການບລິການຍັ່ ອຍ ທີັ່ມີຄວາມສູງຂອງການຫນເປນອດຕະໂນມດ

Indonesia

Philippines

Thailand

Cambodia

Vietnam

0

10

20
All services

30
Hotel

40
Banking

50
Retail trade

60

70
BPO/Call center

80

90

100

%

ໝາຍເຫດ: ILO ໄດ້ຄາດຄະເນເພືັ່ອວດແທກຂອບເຂດທີັ່ກຸັ່ ມແຮງງານທີັ່ມີຄວາມສັ່ຽງຖືກປັ່ຽນແທນໂດຍລະບົບອດຕະໂນມດແລະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກ້າວທາງດ້ານວິສະວະກາຢັ່າງ
້ ທັ່າອັ່ຽງຈະບັ່ ເກີດຂນຕາມການຄາດຄະເນເນື
້
ັ່ ອງຈາກວັ່າຜູວ
້
ີ າຍແຮງທີັ່ສຸ ດ" ເຫັ່ ານີ
ົ ມີ
້ າງນະໂຍບາຍຈະນາໃຊ້ຂນຕອນປ້
ວັ່ອງໄວ. ການຄາດຄະເນ "ກລະນີທັ່ ຮ້
ອງກນແລະມີມາດຕະການຍຸ ດທະ
້ ັ່ ອຮບມືກບຄວາມກ້າວໜ້າແລະການປະຕິບດງານຂອງເຕກໂນໂລຊີ. ເພືັ່ອບນລຸ ມາດຕະການດັ່ ງກັ່າວນນ,
້ ອງໄດ້ພດທະນາແບບກ້າວ
້ ປະເທດເຫັ່ ານີ
ົ ຕ້
ສາດໃນການຫນປັ່ຽນແຮງງານກຸັ່ ມນີເພື
ັ່
້
ັ່ ອນປະເທດອືນ ແລະ ມີການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ງຂນໃນດ້ານໃໝັ່ໆ.
ກະໂດດຂນໄກກ
້ ນ: ILO (2016)
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ັ່ ມຄວາມຕ້ອງການ
ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນສາມາດເພີ
ດ້ານການບລິການ.
້ ບດ
ົ ບາດສາຄນໃນ
32
ເຊັ່ ນດຽວກນກບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນມີ
້ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບລິການທີັ່
ການຂະຫຍາຍການສົັ່ງອອກໃນພາກພືນ,
ເພີັ່ມຂນ້ (ເຊັ່ ນ: ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ) ສາມາດສົັ່ງເສີມການພດທະນາແລະການປບ
້ ຂະແໜງການຫກທີັ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ປຸ ງຂະແໜງການບລິການຕັ່ າງໆໃນພາກພືນ.

ແມັ່ ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ທີັ່ມີການສະໜບສະໜູນໂດຍນກທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນພາກ
້ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນນກທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ມາຈາກປະເທດຈີນໃນຊຸມປີ ຜັ່ານມາ
ພືນ,
(AMRO, 2017). ດັ່ ງທີັ່ໄດ້ສະເໜີໃນພາກທາອິດຂອງບົດລາຍງານນີ,້ ກິດຈະ
້
ກາການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດຂອງຄົນຈີນໃນພາກພືນໄດ້
ເຕີບໂຕຢັ່າງວັ່ ອງໄວ,
ຊັ່ ງສົັ່ງເສີມການພດທະນາຂະແໜງການບລິການແລະເປນແຫັ່ ງລາຍຮບເງ ິນຕາ
ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ສາຄນໂດຍສະເພາະສາລບປະເທດກາລງພດທະ ນາໃນອາຊຽນ.
້ ງເກດດັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກບການຄາດການໂດຍທົັ່ວໄປວັ່ າຂະແໜ
ຂສ

ງການເດີນທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວຈະກວມເອົາອດຕາສັ່ ວນໃຫັ່ ຍຂອງການສົັ່ງ
ອອກການບລິການຂອງບນດາປະເທດອາຊຽນ + 3 ໃນປີ ຕັ່ ຫນ້າ.
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ີ ວາມພະຍາຍາມໃນການສົັ່ງເສີມຂະແໜງການທັ່ ອງ
ຊັ່ ງລດຖະບານໄດ້ມຄ
ທັ່ ຽວ, ເຮດໃຫ້ຂະແໜງການດັ່ ງກັ່ າວຈະສາມາດກາຍມາເປນເຄືັ່ອງຈກຂບ
້
ເຄືັ່ອນການພດທະນາເສດຖະກິດທີັ່ເຂມແຂງ,
ສ້າງວຽກເຮດງານທາແລະ
ລາຍໄດ້ສາລບປະເທດອາຊຽນ +3 “ກຸັ່ ມທີ 3” ທີັ່ມີຄວາມດງດູດທາງດ້ານ
ົ ສົມບູນ. ສາມາດສ້າງການຈ ້າງງານ
ທາມະຊາດແລະວດທະນະທາທີັ່ອຸ ດມ
ໃນຂະແໜງການບລິການໃນເວລາທີັ່ແຮງງານກາລງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ

້
ົ ຈະ
ເພີັ່ມຄວາມຢືດຍຸັ່ ນຂອງເສດຖະກິດປະເທດ
ເຖິງວັ່ າປະເທດເຫັ່ ານີ
້ ຂະແໜງການດັ່ ງກັ່ າວຍງ
້ ວມໃນ GVCs ຂອງພາກພືນ.
ຫາກັ່ ເລີັ່ມເຂົາຮັ່
ເພີັ່ມມູນຄັ່ າແລະກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກັ່ ເສດຖະກິດອືັ່ນ, ຊັ່ ງມີຂະ
້
ແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນປະເທດໄທເປນຕົວຢັ່າງທີັ່ດີ. ການເພີັ່ມຂນຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການການບລິການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ມີຄຸນນະພາບ,
ຄຽງຄູັ່ ກບ
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີຢັ່າງວັ່ ອງໄວ, ເຮດໃຫ້ມີການປບປຸ ງ,

ຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ການສ້າງຄວາມເປນມືອາຊີບໃນຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວ
້
ໃນພາກພືນ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box J.

ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນໃນປະເທດອາຊຽນ + 3: ການປະເມີນຜົນ ແລະ ສິັ່ງ
ທ ້າທາຍ

ິ າລະນາທັ່ າອັ່ ຽງມະຫາພາກທົັ່ວໂລກໃນໄລຍະສອງທົດສະ
Box J ໄດ້ພຈ
ວດທີັ່ຜັ່ານມາ ໄດ້ຊັ່ວຍຫາຍປະເທດອາຊຽນພດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວໂດຍເປນໂຕຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕແລະສ້າງວຽກເຮດງານທາທີັ່ສາ
ຄນ, ແລະ ມີທັ່າອັ່ ຽງເພີັ່ມການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການໃນການ

້ ກ. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງການເດີນທາງແລະ
ພດທະນາສູ ງຂນອີ
້
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາໃນເສດຖະກິ
ດໂລກໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດແລະເພີັ່ມ
ຄວາມສາຄນໃນໄລຍະສອງທົດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ.
ໂດຍລວມການປະ
້
ກອບສັ່ ວນໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການເຂົາໃນ
GDP ແລະ ການສ້າງ

ວຽກເຮດງານທາໃນທົັ່ວໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວັ່ າຫາຍກວັ່ າ 11 %51 (ຮູ ບສະ
ແດງ J1).
ຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ້ພດທະນາສາລບປະເທດອາຊຽນ +3 "ກຸັ່ ມທາອິດ"
ແລະ "ກຸັ່ ມທີ 2".
ໃນທົັ່ວໂລກ, ທັ່ າອັ່ ຽງມະຫາພາກຈານວນໜັ່ ງໄດ້ເລີັ່ມແລະຮກສາລະດບ
້
້ ນລະ
ການພດທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນລະດບສູງ: ການເພີັ່ມຂນຂອງຊ
ນຄົ

້ ລິໂພກ, ການເຊືັ່ອມ
ດບກາງທົັ່ວໂລກ, ການປັ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງຂອງຜູ ບ
້
ຕັ່ ທີັ່ດີຂນແລະຄວາມຈ
າເປນໃນການສ້າງວຽກເຮດງານທາ. ເຖິງວັ່ າຈະມີ
ິ ການທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກ (GFC) ແລະ ວິ
ຜົນກະທົບຈາກວິກດ
້
ົ , ສງເກດເຫນໄດ້ວັ່າມີການເພີັ່ມຂນ້
ກິດການໜີສິນຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
້
ັ່ ວໂລກແລະການປັ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ ບ
້ ລິ
ຂອງຄົນຊນກາງທົ
ັ່
້
້
ັ່
ັ່
ໂພກ. ຊນຄົນລະດບກາງທົວໂລກເພີມຂນສອງເທົາລະຫວັ່ າງປີ 2000

້
ຫາປີ 2015 ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຈັ່ າຍໃນການບລິໂພກຈະສູ ງຂນຈາກ
້
້
ປະມານ 35 ພນຕືໂດລາສະຫາລ
ດໃນປີ 2015 ເຖິງ 64 ພນຕືໂດລາ
ຮູ ບສະແດງ J1. ການຄາດຄະເນການປະກອບສັ່ ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງຂະແໜງການເດີນທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນທົັ່ວໂລກ

ສະຫະລດອາເມລິກາໃນປີ 2030 (ຮູ ບສະແດງ J2) (Kharas, 2017).
້
ີ ການໃຊ້ຈັ່າຍໄດ້ເພີັ່ມຂນໃນລະດ
ລາຍໄດ້ທັ່ ມີ
ບທີັ່ເຮດໃຫ້ຫາຍຄົນມີຄວາມ
ສາມາດເດີນທາງທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ້ຫາຍຂນ້
ທັ່ ຽວໂລກ, 2016, ແລະ ອືັ່ນໆ).

້
(ສູ ນຄົນຄວ້
າເສດຖະກິດການທັ່ ອງ

້
ຄຽງຄູັ່ ກບການເພີັ່ມຂນຂອງການເດີ
ນທາງອອກຈາກອາຊີແລະປາຊີຟິກນບຕງ້
້
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວກັ່ ວາ
ແຕັ່ ປີ 2009, ການທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນພາກພືນໄດ້
ເພີັ່ມຂນຢ

ການເດີນທາງໄປທັ່ ອງທັ່ ຽວນອກພາກພືນ້ (ຮູ ບສະແດງ J3). ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ ້ບລິໂພກຍງມີການປັ່ຽນແປງ, ຫາຍບົດສກສາ (ເຊັ່ ນ: Kharas, 2017,
ກາມະການດ້ານການເດີນທາງແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວໂລກ, Best, 2015, ແລະ
້
TravelRave, 2013) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າຄົນຊນກາງເກີ
ດໃໝັ່ ໃນປະ
້ ູ ງອາຍຸ ຈາກປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວ, ແມັ່ ນເຫນມີການ
ເທດ EMs ແລະ ຜູ ສ
້
ປັ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຈາກສິນຄ້າພືນຖານແລະການບ
ລິການແບບມາດຕະ

ຖານຈົນເຖິງການຊອກປະສົບການໃໝັ່ ແລະ ການບລິການທີັ່ປບຕາມຄວາມ
ົ .້
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເປນສັ່ ວນໜັ່ ງຂອງປະສົບການການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຫັ່ ານີ

້
ການປບປຸ ງພືນຖານໂຄງລັ່
າງໃນປະເທດແລະການເຊືັ່ອມຕັ່ ຂ້າມແດນ (ຮູ ບສະ
ແດງ J4) ເປນປດໄຈສາຄນທີັ່ສາມາດອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ການຂົນສົັ່ງທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ ແລະ
ທາງບົກສັ່ ວນໃຫັ່ ຍມີການປບປຸ ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບແລະສະດວກສະບາຍຫາຍ
້ ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍແມັ່ ນໄດ້ຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກການແຂັ່ ງຂນທີັ່ສູງຂນແລະສັ່
້
ຂນ,
ວນໜັ່ ງ

້
ແມັ່ ນເນືັ່ອງຈາກການພດທະນາເຕກໂນໂລຊີ.
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມໜາ
ແໜ້ນເຄືັ່ອຄັ່ າຍການຂົນສົັ່ງພາຍໃນປະເທດແລະຂ້າມແດນ,
ສາມາດດງດູດ
້ ເຮດໃຫ້ການທັ່ ອງ
ົ ໄດ້
ການພດທະນາເຫັ່ ານີ
ີ
ທັ່ ຽວກາຍເປນແຫັ່ ງລາຍຮບສາລບການເຕີບໂຕທາງດ້ານລາຍໄດ້ທັ່ ຈະນ
າໄປໃຊ້
ການເດີນທາງໄດ້ຫາຍກວັ່ າເກົັ່າ.

້ ລິໂພກກຸັ່ ມໃໝັ່ . ໃນເວລາດຽວ
ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ ບ

ກນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງວຽກເຮດງານທາສາລບປະຊາກອນຈານວນ
ື ກົດດນຢູັ່ ໃນຫາຍປະເທດອາຊຽນ +3, ເຊັ່ ນດຽວກນກບພາກ
ຫາຍໄດ້ຖກ
້ ັ່ ນໆໃນທົັ່ວໂລກ.
ພືນອື

ຮູ ບສະແດງ J2. ການຄາດຄະເນລາຍຈັ່ າຍສາລບການບລິໂພກຂອງຄົນ
້
້
ັ່ ວໂລກ (PPP, ຄົງທີັ່ 2011 ພນຕືໂດລາສະຫະລ
ຊນກາງໃນທົ
ດ
ອາເມລິກາ)

້ ນ: World Travel and Tourism Council 2017
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: Kharas 2017
ແຫັ່ ງຂມູ
51 ອົງປະກອນຫກຂອງການປະກອບສັ່ວນໂດຍກົງແມັ່ ນການບລິການທີັ່ພກ, ຂົນສົັ່ງ, ບນເທິງ, ອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ອງດືັ່ມ, ແລະ ການຄ້າຍັ່ ອຍ ໃນຂະນະທີັ່ອົງປະກອບທາງອ້ອມລວມມີລາຍ
້
້ ະໜອງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງບລິການສາລບອາຫານ, ເຄືັ່ອງນຸັ່ ງຫົມ ແລະ ບ້ານຢູັ່ອາໄສ.
ຈັ່ າຍການລົງທນພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລດ, ການຊືຈາກຜູ
ສ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ຮູ ບສະແດງ J3. ອົງປະກອບຂອງການເດີນທາງນອກພາກພືນ້ : ອາຊີ ແລະ ປາ
ຊີຟິກ (2016)

້
ຮູ ບສະແດງ J4. ຄຸ ນນະພາບຂອງໂຄງລັ່ າງພືນຖານພາຍໃນ
ແລະ ໂຄງ
້
ັ່
ລັ່ າງພືນຖານການຂົນສົງທາງດ້ານອາກາດ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກ
ຄດເລືອກ

້ ນ: Global Tourism Economy Research Centre (2017)
ແຫັ່ ງຂມູ

ໝາຍເຫດ: ການຈດອນດບ 2006-2007 (ຈາກທງໝົດ 125 ປະເທດ), 2013-2014
(148 ປະເທດ), 2016-2017 (138 ປະເທດ), 2017-2018 (137 ປະເທດ)
້ ນ: World Economic Forum
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮູ ບສະແດງ J6. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງເດີນທາງແລະທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ໃນການຈ ້າງງານ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກຄດເລືອກ
ຮູ ບສະແດງ J5. ການປະກອບສັ່ ວນຂອງຂະແໜງເດີນທາງແລະທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນ
GDP: ປະເທດອາຊຽນ +3 ທີັ່ຖືກຄດເລືອກ

້ ນ: World Travel and Tourism Council,
ແຫັ່ ງຂມູ
ໝາຍເຫດ: ການປະກອບສັ່ວນທາງອອ້ມລວມມີລາຍຈັ່ າຍການລົງທນໃນຂະແໜງການເດີນທາງ
້
້ ະ
ແລະ ທັ່ອງທັ່ຽວ (T&T), ລາຍຈັ່ າຍລວມ T&T ຂອງພາກລດ, ຜົນກະທົບຈາກການຊືຈາກຜູ
ສ

ໜອງ. ນາໄປສູັ່ການປະກອບສັ່ວນລວມທງການບລິການອາຫານ ແລະ ເຄືັ່ອງດືັ່ມ, ການຜກຜັ່ອນ,
ເຄືັ່ອງນຸັ່ ງ, ບ້ານອາໄສ ແລະ ສິນຄ້າໃນຄົວເຮືອນ.
້ ນ: World Travel and Tourism Council 2017
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ບນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2" ຈດຕງປະຕິ
ບດໄດ້ດໃີ ນການນາໃຊ້ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ັ່
້ ານເຕີ ບ ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ . ເຖິງ ຢັ່ າງໃດກັ່ ຕາມ, ບ ນດາ
ເພືອຊຸ ກຍູ ກ
ປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2" ທີັ່ຍ ງນ າຫ ງປະເທດ "ກຸັ່ ມທ າອິດ " ທາງດ້າ ນໂຄງລັ່ າງ
້
້ ານເຕີບ
ພືນຖານ
ແລະ ການເຊືັ່ອມຕັ່ , ສາມາດນາໃຊ້ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເພືັ່ອຊຸກຍູ ກ

ໂຕ ໄດ້ຢັ່າງມີປະສິດທິພາບ: ສ້າງວຽກເຮດງານທາ, ຍົກສູ ງລາຍຮບ, ສົັ່ງເສີມ
ຂະແໜງເສດຖະກິດ ອືັ່ນໆ, ແລະ ຍົກ ລະດ ບການເຕີ ບ ໂຕໂດຍລວມ (ຮູ ບ
ສະແດງ J5). ທງປດໄຈດ້ານຄວາມຕ້ອງການແລະດ້ານການສະໜອງແມັ່ ນມີ
ການດາເນີນການ. ໃນດ້ານຄວາມຕ້ອງການ, ນກທັ່ ອງທັ່ ຽວຊອກຫາກິດຈະກາ
້
ຜກຜັ່ອນ, ການບລິການທີັ່ເອົາໃຈໃສັ່ ແລະປະສົບການໃໝັ່ ໆ. ໃນນນຈະມີ

ື ັ່ ມີເລີຍໃນການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ທ
ີ ນ
ຄວາມກົດດນພຽງເລກໜ້ອຍຫບ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
ື ຮງງານທີມີປະສິດທິພາບທີສູ ງເພືອເພີມຜົນຜະລິດ . ໃນດ້ານ
ສະໄໝຫແ
ການສະໜອງ, ປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍໃນປະເທດອາຊຽນ + 3 ເປ ນ
ປດໄຈສາຄນ. ປະເທດໄທເປນຕົວຢັ່າງທີັ່ດີ: ຊັ່ ງເປນປະເທດມີສະຖານທີັ່
ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີກ ານຕະຫາດເພືັ່ອໂຄສະນາການໃຫ້ບລິການ
້ າກ ດທາງດ້າ ນແຮງງານຄື ກ ບບາງ
ຢັ່ າງມີ ປ ະສິດ ຕິພ າບ; ແລະບັ່ ມີ ຂ ຈ
້ ຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວກວມເອົາສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຂອງ
ປະເທດໃນພາກພືນ.
ການຈ າ້ ງງານທ ງໝົ ດ ໃນປະເທດໄທ ຊັ່ ງຫ າຍກັ່ ວາໃນບ ນດາປະເທດ

ອາຊຽນ+3 (ຮູ ບສະແດງ J6). ແນັ່ ນອນວັ່ າ, ໃນປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2",
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໄວໜຸັ່ ມມີຂະໜາດໃຫຍັ່ ລວມເອົາແຮງງານທີັ່
ທກສະຕັ່ າຈານວນຫ າຍທີັ່ເຕ ມໃຈທີັ່ຈະເຮ ດວຽກໃນຂະແໜງການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຊັ່ ງໄດ້ຮ ບຄັ່ າຕອບແທນໃນລະດ ບດີເ ຊັ່ ນ: ພະນ ກງານນ າທັ່ ຽວ,
ພະນກງານຕ້ອນຮບ ແລະ ພະນກງານເສີບ.
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ົ ບາດສາຄນ.
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີໄດ້ມີບດ
້
ນອກຈາກການປບປຸ ງລະບົບໂຄງລັ່ າງພືນຖານພາຍໃນ
ແລະ ການເຊືັ່ອມຕັ່
ຂ້າມແດນ, ເຕກໂນໂລຊີຍງໄດ້ເຮດໃຫ້ເມືອງຕັ່ າງໆໃນອາຊີກາຍເປນ "ຕົວ
ເມືອງທີັ່ທນສະໄໝ". ສາລບຂະແໜງການເດີນທາງແລະການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວ,
້ ເພີັ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລະດບສູ ງ,
ົ ໄດ້
ການພດທະນາເຫັ່ ານີ

ສ້າງ

ຄວາມງັ່ າຍດາຍໃນການຊອກຫາອາຫານການກິນແລະທາງເລືອກດ້ານ
ຄວາມບນເທີງ, ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍຕັ່ າລົງ-ສາລບການໃຫ້ບລິການລວມທງທີັ່ພກ,

ກິດຈະກາພກຜັ່ອນ ແລະ ການດູແລສຸ ຂະພາບ, ແລະ ການອານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຊາລະເງ ິນ

(ນກທັ່ ອງທັ່ ຽວຈານວນຫາຍຫນຈາກ

ິ ອນ/
ການໃຊ້ຈັ່າຍດ້ວຍເງ ິນສົດແລະບດເຄດິດໄປຊາລະເງ ິນແບບດິຈຕ
ັ່
້
ຜັ່ານມືຖ)ື . ການເພີມຂນຂອງຄວາມຕ້ອງການສາລບການບລິການທງຫາຍ
ໄດ້ສາ້ ງການຈ ້າງງານທງໃນຂະແໜງການບລິການແລະການຜະລິດຂອງ
້
ບນດາປະເທດໃນພາກພືນ.

ໂອກາດໃນການພດທະນາແມັ່ ນມີຫາຍ, ແລະ ການເພີັ່ມການຮັ່ ວມມືໃນ
້
ົ ບາດສາຄນ.
ພາກພືນແມັ່
ນມີບດ
ໃນຕັ່ ໜ້າ,
ຍງມີໂອກາດຫາຍສາລບການພດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງ
ັ່
ທັ່ ຽວຕືມອີກ, ໂດຍສະເພາະບນດາປະເທດ "ກຸັ່ ມທີ 2" ໄດ້ສືບຕັ່ ພດທະ

ຈະເພີັ່ມຄວາມຕ້ອງການຈ ້າງພະນກງານທີັ່ມີຄວາມຊານານຫາຍກວັ່ າໃນການ
ສະໜອງການບລິການດັ່ ງກັ່ າວ. ຕົວຢັ່າງອີກປະການໜັ່ ງແມັ່ ນປະສົບການການ

້
ກິນອາຫານ, ທີັ່ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີັ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂນແລະຫ
ຸດຜັ່ອນ
ັ່
ເວລາໃນການກະກຽມ. ຕົວຢັ່າງທີສາມແມັ່ ນ "ການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີຕິດພນດ້ານ
ການແພດ", ຊັ່ ງຕິດພນກບຫາຍຂົງເຂດ, ຊັ່ ງລວມມີການບລິການຄາແນະນາ
ຈາກແພດແລະການປິັ່ ນປົ ວໂດຍນກກາຍະພາບບາບດ ຈົນເຖິງການບລິການ

ດ້ານຄວາມບນເທີງໃນໄລຍະເວລາລຖ້າແລະຫງຈາກການປິັ່ ນປົ ວ. ຕົວຢັ່າງເຫັ່ າົ
້
ນີສະແດງໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າການພດທະນາຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫ້ກາຍເປນໂຕ
ຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕແລະການສ້າງວຽກເຮດງານທາອາດຈະຕ້ອງມີຄວາມ
ີ
ພ້ອມທາງດ້ານເຕກໂນໂລຊີທັ່ ກ້າວໜ້າ,
ຊບພະ ຍາກອນມະນຸດທີັ່ມີຄຸນ
້
ນະພາບສູ ງແລະລະບົບນິເວດທີັ່ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂນ.

້ ບດ
ົ ບາດສາຄນໃນການພດທະນາ
ການເພີັ່ມການຮັ່ ວມມືພາຍໃນພາກພືນມີ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນຂອງຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນບນດາປະເທດ
ີ ານລິເລີັ່ມການຮັ່ ວມມືທາງດ້ານ
ອາຊຽນ +3. ບນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້ມກ

້
ການຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍບາຍຮັ່ ວມກນເພືັ່ອສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງພາກ
້ ັ່ ອດງດູດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ແຜນຍຸ ດທະສາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2016ພືນເພື

ນາດ້ານຊບພະຍາກອນມະນຸດ, ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ເຖິງ
ແມັ່ ນວັ່ ານກທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນອະນາຄົດອາດຈະບັ່ ຕ້ອງການປະສົບການທັ່ ອງ

ິ ະສິດລວມທງການພດທະນາ
2025 ແມັ່ ນກວມເອົາຫາຍຂົງເຂດ, ໂດຍມີບູລມ
້
້
ແລວທາງໃນພາກພືນອາຊຽນ,
ການດງດູດການລົງທນດ້ານໂຄງລັ່ າງພືນຖານ

ີ ານທີັ່ມີເຕກໂນໂລຊີສູງ.
ວິທກ
ຕົວຢັ່າງໜັ່ ງແມັ່ ນການເດີນທາງທາງອາ
ກາດ, ທີັ່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການບລິການຄົບຊຸດໃນເວລາການເດີນ

ອາຊີບດ້ານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເດີນທາງທາງ
ອາກາດພາຍໃນພາກພືນ້
ແລະຍົກສູ ງຄວາມຮບຜິດຊອບໃນການປົ ກປ້ອງ
ັ່ສິງແວດລ້ອມແລະການປັ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທັ່ ຽວທີັ່ມີການນາໃຊ້ "ເຕກໂນໂລຊີສູງ", ພວກເຂົາອາດຈະເພີັ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການການບລິການທີັ່ສະໜອງໂດຍແຮງງານທີັ່ມີທກສະສູງໂດຍນາໃຊ້

້
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຈດຕງປະຕິ
ບດຂອບການຮບຮູ ້ຮັ່ ວມກນສາລບການພດທະນາ

້
ທາງຢູັ່ ເທິງຍົນແມັ່ ນສູງຂນລວມທ
ງການບລິການອາຫານຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕັ່ ລະຄົນ ແລະ ການບນເທີງໃໝັ່ ຕັ່ າງໆຊັ່ ງອາດ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

6 ຄາແນະນາດ້ານນະໂຍບາຍ: ການສ້າງຄວາມຢືດຢຸັ່ ນໂດຍຫາຍກົນໄກການ
ຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ

33 ສາລບແຕັ່ ລະປະເທດໃນອາຊຽນ +3, ເນືັ່ອງຈາກຄວາມທ້າທາຍຈາກການ
ປັ່ຽນແປງທາງດ້ານການຄ້າ, ການຜະລິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ, ສິັ່ງສາຄນແມັ່ ນ

ັ່ ນໆເຊັ່ ນ:
້
ຫາກຫາຍໂດຍການດງດູດການລົງທນເຂົາໃນຂະແໜງການອື
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາເປນຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມແບບຄົບຊຸດ.

ເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ"

້
ົ ບາງ
ຈາກ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານລະບົບນິເວດເພີັ່ມຂນ".
ປະສິດທິຜນ
ັ່
ັ່
ຂະແໜງການຫຸດລົງ,
ຈາເປນຕ້ອງລົງທນໃນຂົງເຂດອືນທີສາມາດສ້າງ

ການສ້າງຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ ຈາກຫາຍກົນໄກການຂບເຄືັ່ອນການເຕີບໂຕ, ລວມທງ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບລິການ. ໃນຂະນະທີັ່ "ການຜະລິດ
ເປນຍຸ ດທະສາດໃນການພດທະນາຂອງຫາຍປະເທດອາ
ຊຽນ+3 ໃນທົດສະວດທີັ່ຜັ່ານມາ, ປະສົບການຂອງປະເທດ ອືັ່ນໆໃນພາກພືນ້
້
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າຍຸ ດທະສາດອືັ່ນຍງສາມາດປະກອບ ສັ່ ວນສາຄນເຂົາໃນ
ການເຕີບໂຕ, ໂດຍສະເພາະສາລບເສດຖະກິດທີັ່ເກີດໃໝັ່ . ປະສົບການຂອງຟີ
ລິບປິນໃນການນາໃຊ້ຮູບແບບການເຕີບໂຕທີັ່ມີຂະແໜງການບລິການເປນ

້
ພືນຖານ
ແລະ ປະສົບການຂອງ ສປປ ລາວ, ບູ ໄນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ທີັ່ສຸ ມ
ີ້
ໃສັ່ ຂະແໜງຊບພະຍາກອນທາມະຊາດພາຍໃນປະເທດ,
ໄດ້ຊໃຫ້ເຫ
ນເຖິງ
ຄວາມສາມາດຂອງຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕທີັ່ມີລກສະນະກວມລວມ ແລະ
້
ຫາກຫາຍກັ່ ວາຍຸ ດທະສາດທີັ່ໄດ້ສຸມໃສັ່ ແຕັ່ ການພດທະນາພືນຖານການຜະລິ
ດ.
ຂະແໜງຊບພະຍາກອນທາມະຊາດຍງຈະສືບຕັ່ ເປນຂະແໜງທີັ່ສາຄນສາລບ
້ ຕົວຢັ່າງ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ ແລະ
ບາງປະເທດໃນພາກພືນ,

ມຽນມາ. ສິັ່ງທ້າທາຍແມັ່ ນການສ້າງຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ ນ
ມາດຕະການຕ້ານຜົນກະທົບຈາກການປັ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າທົັ່ວໂລກ ຫ ື
ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າພາຍໃນຕ້ານຂະແໜງການຜະລິດໃດໜັ່ ງສະ
້
ເພາະ.
ການວິເຄາະຊີໃຫ້ເຫ
ນວັ່ າການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ

້ ແຂງເພືັ່ອເສີມ
ແລະ ໂດຍສະເພາະການພດທະນາຂະແໜງການບລິການທີັ່ເຂມ
ຂະຫຍາຍຍຸ ດທະສາດການເຕີບໂຕ (ຮູ ບສະແດງ 61).

ໃນນີ,້ ທະນາ ຄານໂລກ (2018) ກັ່ າວວັ່ າ "ຄວາມສາຄນຂອງຄັ່ າແຮງຕັ່ າ
້ ັ່ ອງ
້ ນແຮງງານຕັ່ ໜັ່ ວຍການຜະລິດຕັ່ າແມັ່ ນເພີັ່ມຂນເນື
ໃນການການົດຕົນທ

ຄວາມສາມາດໃນແຂັ່ ງຂນຂອງປະເທດ ແລະ ດງດູດນກລົງທນຕັ່ າງ
້
ປະເທດເຂົາມາ.
ຕົວຊີວ້ ດຄວາມສະດວກໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ
ທະ ນາຄານໂລກສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າບນຫາທີັ່ສາຄນໃນບນດາປະເທດອາ
້
ຊຽນ +3 (ຮູ ບສະແດງ 6.2). ບນຫາດັ່ ງກັ່ າວລວມມີຂນຂອດທາງດ້
ານ

ພາສີ, ຄຸ ນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການບລິການທັ່ າເຮືອ ແລະ ສະ
ໜາມບິນ; ຄຸ ນະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດາເນີນທຸລະກິດ,
້
້ ອງໄດ້ຮບ
ົ ຕ້
ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ພືນຖານໂຄງລັ່
າງການສືັ່ສານ. ບນຫາເຫັ່ ານີ
ການແກ້ໄຂຢັ່າງຄວບຄຸ ມໂດຍນະໂຍບາຍປະສົມປະສານທາງດ້ານການຄ້າ,
ງ ົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍສງຄົມ.

35 ສາລບປະເທດອາຊຽນ+3 ໂດຍລວມ, ຄາແນະນາທີັ່ສາຄນແມັ່ ນການ
້ ການ
ເສີມຂະຫຍາຍການເຊືັ່ອມຕັ່ ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ.
້
ເສີມຂະຫຍາຍການເຊືັ່ອມຕັ່ ໂດຍການປບປຸ ງພືນຖານໂຄງລັ່
າງ ແລະ ການ

ອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຈະຊັ່ ວຍປບປຸ ງຄວາມສາມາດໃນ
້
້ ຊັ່ ງຈະ
ການແຂັ່ ງຂນຂອງຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າໂລກ ທີັ່ໄດ້ສາ້ ງຂນໃນພາກພື
ນ.

34 ການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວ

້ ຄວາມ
ເຮດໃຫ້ເຄືອຂັ່ າຍຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າໂລກທງໝົດພາຍໃນພາກພືນມີ
້
ຢື ດຍຸັ່ ນຕ້ານທານກບຜົນກະທົບພາຍນອກ, ເຮດໃຫ້ພາກພືນສາມາດສື
ບຕັ່

ພົວພນລະຫວັ່ າງຂະແໜງການເສດຖະກິດຕັ່ າງໆ. ຕົວຢັ່າງ, ຄັ່ າແຮງງານຕັ່ າອາດ
ຈະເປນເປນປດໄຈສາຄນທີັ່ສຸ ດໃນການດງດູດການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ (FDI)

ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກັ່ ການຄ້າສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການເພືັ່ອຕອບສະ
້
້ ດທ້າຍພາຍໃນພາກພືນ.ໃນຂະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂນສຸ
ນະທີັ່ພາກພືນ້

້ າງນະໂຍບາຍ
ຂອງຂະແໜງການບລິການແລະການນາ ໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ, ຜູ ວ
ັ່
ັ່
ຕ້ອງຄານງເຖິງ "ລະບົບນິເວດ" ເພືອຈດການກບຄວາມສບຊ້ອນ ແລະ ການ

ເພີັ່ມພູ ນຜົນປະໂຫຍດຈາກຍຸ ດທະສາດ "ການຜະລິດເພືັ່ອການສົັ່ງອອກ".
້
ັ່ ອມຕັ່ ໃນພາກພືນຈະອ
້
້
ນອກຈາກນນ,
ການເພີັ່ມຂນຂອງການເຊື
ານວຍ

້ າ, ການສ້າງຄວາມ
້
ເຂົາໃນຂະແໜງອຸ
ດສາຫະກາການຜະລິດຍັ່ ອຍເຊັ່ ນ ເສືອຜ້

້
ຍງເປີ ດກວ້າງຕັ່ ການຄ້າໂລກ ແລະ ການລົງທນ, ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມ
້
້
ຕ້ອງການພາຍໃນພາກພືນຈະປ
ບປຸ ງຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນຂອງພາກພືນໂດຍລວມ

ຮູ ບສະແດງ 6.1 ແບບຈາລອງລະບົບການເຕີບໂຕຂອງປະເທດອາຊຽນ +3

ຕ້ານຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ.
ຮູ ບສະແດງ 6.2 ໂຕຊີວ້ ດຄວາມງັ່ າຍດາຍໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງ
ທະນາຄານໂລກ: ປະເທດອາຊຽນ +3

້ ນ: AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
70

້ ນ: ບົດລາຍງານຄວາມສະດວກໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ, 2018
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຮູ ບສະແດງ 6.3a ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່ າຍໃນການແຈ ້ງພາສີ: ປະເທດອາຊຽນ + 3 ແລະ ບາງຕົວປຽບທຽບ, 2014
$ per container

$ per container

2,500

2,900

Higher than World Average

2,500

2,000
World=1841
SG

MY

ID

TH

BN

PH

KH

CN

JP

KR

U.S.

IN

MX

CA

BR

World=2084
2,000

1,500

Lower than World Average

1,500

1,000
1,000

500

500

-

Cost to export at the border
Cost to import at the border (RHS)

ຮູ ບສະແດງ 6.3b ຈານວນເອກະສານສາລບແຈ ້ງພາສີ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບາງຕົວປຽບທຽບ, 2014
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້ ັ່ ໃຊ້ໃນການແຈ ້ງພາສີ: ປະເທດອາຊຽນ +3 ແລະ ບາງຕົວປຽບທຽບ, 2014
ຮູ ບສະແດງ 6.3c ຈານວນມືທີ
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Time to export at the border
Time to import at the border (RHS)

້ ນ: ທະນາຄານໂລກ WTO (2016)
ແຫັ່ ງຂມູ
71

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ບພະຍາກອນທີັ່ອຸ ດມ
້
ົ ,ຊ
ົ ສົມບູນ
ໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດຄາແນະນາເຫັ່ ານີ
້
ແລະຄວາມຫາກຫາຍໃນການພດທະນາ ພາຍໃນພາກພືນອາຊຽນ +3 ສາມາດ
36

້
ເປນປດໄຈສາຄນໃນການສ້າງຄວາມເຂມແຂງ.
ບນດາປະເທດທີັ່ມີເສດຖະກິດ
້ າອິດ" - ຍີັ່ປຸັ່ ນ, ສ. ເກົາຫ,ີ ຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ
ເຕີບໂຕກັ່ ອນໝູັ່ ເປນ "ຄືນທ
້ ສປ. ຈີນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ, ເປນ
- ແມັ່ ນນກລົງທນທີັ່ສາຄນໃນພາກ ພືນ.
້ ັ່ ສອງ", ໄດ້ກາຍມາເປນນກ
ປະເທດທີັ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕຕັ່ ມາເປນ "ຄືນທີ
້ ສປ.ຈີນ, ໂດຍມີຍຸດທະສາດໜັ່ ງ
ລົງທນຕັ່ າງປະເທດໃໝັ່ ທີັ່ສາຄນໃນພາກພືນ.

້
ແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI), ເພືັ່ອສະໜບສະໜູນເງ ິນທນໃນການພດທະ
້
ນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງ (Box: K), ແລະ ປະເທດໄທເປນສູນກາງໃນພາກພືນ້
້
້
ົ ,້ ເຂດຫັ່ າງໄກຊອກຫກ
ີ ໃນພາກພືນອາຊຽນ+
ແມັ່ ນາຂອງ.
ສາລບປະເທດເຫັ່ ານີ
້
້ ນການ
3 ໄດ້ກາຍເປນເປົ າໝາຍໃນການຍົ
ກຍ້າຍຖານການຜະລິດມາ ເມືັ່ອຕົນທ
້ ລະອຽດຂສະເໜີ
້
ົ ້ ແມັ່ ນໄດ້ການົດໄວ້ຂ້າງ
ຜະລິດໃນປະເທດຕົນເພີັ່ມຂນ.
ເຫັ່ ານີ
ລຸັ່ ມນີ.້

ການເສີມຂະຫຍາຍການເຊືັ່ອມຕັ່ ແລະການເຊືັ່ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນ້
ການອານວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າແລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
້
37 ນອກຈາກພາກພືນອາຊຽນ
+3 ໄດ້ຫຸດຜັ່ອນຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ

ໂດຍຜັ່ານການຫຸດຜັ່ອນອດຕາພາສີ, ຍງສາມາດເພີັ່ມການອານວຍຄວາມສະ
້
ດວກທາງດ້ານການຄ້າເພືັ່ອຫຸດຜັ່ອນຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂນຂອດ
ດ້ານພາສີ. ບນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ແມັ່ ນໜັ່ ງໃນບນດາປະເທດທີັ່ມີຄາ້ ໃຊ້
ຈັ່ າຍທາງດ້ານການຄ້າຕັ່ າສຸ ດເມືັ່ອປຽບທຽບ ກບປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ,
້ ດເຊັ່ ນ: ຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍໃນການສົັ່ງອອກຫນ
້ ັ່ ດັ່ ານຊາຍແດນ
ື າເຂົາຢູ
ໃນແງັ່ ຂອງຕົວຊີວ
້
ັ່ ອຍສິນຄ້າ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຍງມີພນທີ
ື ້ ັ່ ສາ
, ແລະ ຈານວນມືໃນການກວດປ
ັ່ ພາສີ (ຮູ ບ
້
ລບການປບປຸ ງ, ເຊັ່ ນ ຈານວນເອກະສານປະກອບທີັ່ຢືນຕັ່ ເຈົາໜ້າທີ
ສະແດງ

6.3).

້ ນຈະຊັ່ ວຍໃຫ້ສາມາດເພີັ່ມປະ
ົ ແມັ່
ຄວາມພະຍາຍາມເຫັ່ ານີ

ໂຫຍດຈາກການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນເສດຖະກິດໃນຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າໂລກ,
ັ່ທີການອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຈະຫຸດຜັ່ອນຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍ ແລະ
້ ດໄຈການຜະລິດເຄິັ່ງສາເລດຮູ ບຜັ່ານດັ່ ານຊາຍ
ເວລາທີັ່ຕິດພນກບການນາເຂົາປ
ແດນແຫັ່ ງຊາດ.
ໃນການເຊືັ່ອມໂຍງຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າໂລກ, ການຫຸດຜັ່ອນຄັ່ າໃຊ້ຈັ່າຍຂອງ
້
ການນາເຂົາປດໄຈການຜະລິດເປນສິັ່ງສາຄນເຊັ່ ນດຽວກນກບການສົັ່ງເສີມການ
38

້
ສົັ່ງອອກ ແລະ ການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) ໃນພາກພືນຈະ
ອານວຍຄວາມສະດວກ

້
ຮູ ບສະແດງ 6.4 ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລົງທນພືນຖານໂຄັ່
ງລັ່ າງ: ພາກ
້
ພືນອາຊີ
ແລະ ປາຊີຟິກ
% of GDP
10
8

້ ດໄຈການຜະລິດມາປຸ ງແຕັ່ ງເພືັ່ອສົັ່ງອອກ. ເຂດດັ່ ງ
ໃຫ້ແກັ່ ການນາເຂົາປ
ັ່ ສາຄນ ໃນການເຊືັ່ອມໂຍງກບຕັ່ ອງໂສ້ມູນຄັ່ າໂລກ ສາ
້
ກັ່ າວເປນເສນທາງທີ
້ ສາມ" ໃນພາກພືນ.
້ ກາ
ລບບນດາປະເທດເສດຖະກິດເຕີບໂຕເປນ "ຄືນທີ

ີ ານການົດເຂດເສດຖະ ກິດ
ປູ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທໄດ້ມກ
ັ່
້
ພິເສດ ແລະ ເຂດອຸ ດສາຫະກາທີຕງຢູັ່ ໃກ້ຊາຍແດນປະເທດ. ລວມມີ ດາ

ເວີຍ ໃນມຽນມາ-ການຈະນະບູ ຣີ ໃນປະເທດໄທ, ມຸ ກດາຫານ ໃນປະ
ເທດໄທ - ສະຫວນນະເຂດໃນ ສປປ ລາວ, ປອຍປົ ດ ໂອເນງ ໃນກາປູ
ເຈຍ-ສຣະແກ້ວ ໃນປະເທດໄທ, ຊຽງຣາຍ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ເຂດ
ພິເສດ Kyaukphyu ໃນປະເທດ ມຽນມາແມັ່ ນຢູັ່ ໃກ້ກບແຂວງ ຢຸ ນ
້ ມສນຖານ, ແຂວງ ຢຸ ນນານ ມີແຜນສ້າງ
ນານ, ສປ.ຈີນ. ອີງໃສັ່ ທີັ່ຕງພູ
ແຂວງຕົນໃຫ້ກາຍມາເປນສູນກາງການຂົນສົັ່ງຂອງ ສປ. ຈີນ ເຊືັ່ອມຕັ່ ກບ
້ ເປົ າໝາຍໃນ
້
ົ ມີ
ອາຊີໃຕ້ແລະອາຊີຕາເວນອອກສັ່ ຽງໃຕ້53. ຊັ່ ງແຜນເຫັ່ ານີ

ການສົັ່ງເສີມ ແລະ ສະໜບສະໜູນການພດທະນາຕັ່ ອງໂສ້ມນ
ູ ຄັ່ າລະດບ
້ ລະຫວັ່ າງອຸ ດສາຫະກາໜກໃນປະເທດໄທ ແລະ ແຂວງກວາງ
ພາກພືນ,

້ ະໜອງຈີນທີັ່ດາເນີນງານໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາທີັ່ນາໃຊ້
ຊີ ແລະ ຜູ ສ
ແຮງງານສູງຢູັ່ ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ.

້
39 ການປບປຸ ງພືນຖານໂຄງລັ່
າງແລະການເຊືັ່ອມຕັ່ , ທງພາຍໃນ ແລະ
ຂ້າມແດນ ສາຄນຕັ່ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການແຂັ່ ງຂນທາງດ້ານການ

້ ຊັ່ອງຫວັ່ າງທາງດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
້
ສົັ່ງອອກ. ໃນພາກພືນມີ
າງສູ ງ. ທະນາ
ັ່
ຄານເພືອການພດທະນາອາຊີ (ADB) ຄາດຄະເນໃນປີ 2017 ວັ່ າໃນ
ໄລຍະປີ 2015-2030, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລົງທນດ້ານພືນ້
້ ບສະພາບແວດລ້ອມແມັ່ ນ 5,7%
ຖານໂຄງລັ່ າງສາລບການປບຕົວເຂົາກ
ຂອງ GDP ຕັ່ ປີ ສາລບອາຊີຕາເວນອອກສັ່ ຽງໃຕ້ ແລະ 5,2% ຕັ່ ປີ ສາລບ
ົ ,້
ອາຊີຕາເວນອອກ (ຮູ ບສະແດງ 6.4). ພາຍໃນການຄາດຄະເນເຫັ່ ານີ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕັ່ າຈະຫາຍທົບຂອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງບນດາປະເທດທີັ່ມີລາຍໄດ້ສູງ.

້
40 ພາກພືນອາຊຽນ+3
ມີຊບພະຍາກອນຢັ່າງຫວງຫາຍເພືັ່ອລົງທນເຂົາ້
້ ເຊັ່ ນ ຍຸ ດທະສາດໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງ
ໃນການເຊືັ່ອມຕັ່ ລະຫວັ່ າງພາກພືນ,

້
ເສນທາງ
(BRI) ຂອງຈີນ. ດັ່ ງທີັ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ Box K ຂ້າງລຸັ່ ມນີ,້ ມີ
້
ຫາຍຊັ່ ອງທາງທີັ່ບນດາປະເທດໃນພາກພືນອາຊຽນ+3
ສາມາດໄດ້ຮບຜົນ
້
ປະໂຫຍດຈາກ ຍຸ ດທະສາດໜັ່ ງ ແລວທາງໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI). ທາອິດ,
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການພດທະນາມະຫາສານໃນບນດາ
້
ົ ສາມາດໄດ້ຮ
ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດເຫັ່ ານີ
ບຜົນປະໂຫຍດຈາກຍຸ ດທະ

້
ສາດໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ທີັ່ແນ ໃສັ່ ລົງທນພດທະນາ
້
ພືນຖານໂຄງລັ່
າງ ປບປຸ ງການສະໜອງພະລງງານ, ເພີັ່ມການຂົນສົັ່ງທີັ່ມີ
້ ານເຊືັ່ອມໂຍງໃນພາກ
ປະສິດທິພາບ, ແລະ ຍົກສູ ງການເຊືັ່ອມຕັ່ , ຊຸກຍູ ກ
້
ື ໃນ ການຫຸດຊັ່ ອງຫວັ່ າງທາງ
ພືນ.
ຊັ່ ອງທາງທີັ່ສອງແມັ່ ນການຊັ່ ວຍເຫອ
້
້ ຍຸ ດທະສາດໜັ່ ງແລວ
ດ້ານການລົງທນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່ າງໃນພາກພືນ,

6

້
ົ ກະທົບທາງບວກເຊັ່ ນການ
ທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຍງຄາດວັ່ າຈະມີຜນ
ດງດູດການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນ. ຊັ່ ອງທາງທີັ່ສາມ, ການກະຈາຍ
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ໝາຍເຫດ: ໃນກລະນີນ,ີ ້ ອາຊີຕາເວນອອກກວມເອົາຈີນ, ຮົງກົງ, ໄທເປ, ສ.ເກົາຫ ີ ແລະ ມົງໂກລີ;

ການລົງທນໂດຍກົງ (ODI) ຂອງຈີນຢູັ່ ໃນບນດາປະເທດໜັ່ ງແລວທາງ
້
ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຊັ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫນຊບພະຍາກອນທີັ່ມີແລະທັ່ າແຮງ
້ ັ່ ງເປນການຊັ່ ວຍເຫອ
ື ໃນການປິ ດ
ທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະປະເທດ, ສະນນຈ
້
້
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງແລະເພີັ່ມຄວາມເຂມແຂງໃນພາກພື
ນ.

ິ ປິ ນ, ສິງກະໂປ, ບູໄນ, ກາປູເຈຍ,
ອາຊີຕາເວນອອກສັ່ ຽງໃຕ້ກວມເອົາອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ຟີລບ
້ ນ: ທະນາຄານເພືັ່ອການພດທະນາອາຊີ ADB (2017)
ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ. ແຫັ່ ງຂມູ
52 ນະໂຍບາຍເພືັ່ອພດທະນາພືນຖານໂຄງລ
້
ັ່ າງດ້ານໂລຈີສຕິກຂອງແຂວງ,

້
ເຂດພດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ ລວມທງເຂດການຮັ່ວມມືເສດຖະກິດຊາຍແດນພາຍໃນແຂວງແມັ່ ນຂນຕອນລິ
້
ັ່ ງເສີມກິດຈະກາເສດຖະກິດຂ້າມແດນ ແລະ ປັ່ຽນແຂວງເປນຖານການປຸ ງແຕັ່ງເພືັ່ອການສົັ່ງອອກສາລບອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວນອອກສັ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເພືັ່ອສົັ່ງເສີມ
ເລີັ່ມ, ໂດຍມີເປົາໝາຍໃນການສົ
ກິດຈະກາເສດຖະກິດຂ້າມແດນຢູັ່ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

Box K.

້
ການລິເລີັ່ມແຜນງານ ໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຂອງຈີນ: ການເຕີບໂຕ
ດ້ານການລົງທນພາຍນອກແລະຜົນ ກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ
ໃນປີ 2013, ປະທານາທິບດີ ສີ ໄດ້ເປີ ດເຜີຍແຜນຍຸ ດທະສາດໜັ່ ງແລວ
້
ທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI), ຊັ່ ງແມັ່ ນແຜນງານໃຫຍັ່ ຂອງ ສປ.ຈີນ ເພືັ່ອຍົກ
້
ສູ ງການເຊືັ່ອມໂຍງພາຍໃນພາກພືນລະຫວັ່
າງ ສປ. ຈີນກບບນດາປະ ເທດ
້
ໃນພາກພືນຢູ ເລເຊຍ (Eurasia) ແລະ ເຂດອືັ່ນ. ດ້ານພູ ມສນຖານ,ໜັ່ ງ
້
ແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ໝາຍເຖິງແລວທາງເສດຖະກິດ

້
(ທາງບົກ) ຕາມເສນທາງສາຍໃໝ
(Silk Road) ຈາກ ສປ. ຈີນຫາອາຊີ
້ ທະວີບ
ີ ບ
ົ ຕາເວນອອກ ເຂົາສູັ່
ກາງ, ອາຊີຕາເວນຕົກ, ແລະ ຜັ່ານເອີຣ
້
້
ົ . ເສນທາງສາຍໃໝ
ເອີຣບ
(ທາງທະເລ) ໝາຍເຖິງເສນທາງຈາກພາກພື
ນ້
ແຄມຝັ່ ງທະເລໃນປະເທດ ສປ. ຈີນ ໄປຫາອາຊີຕາເວນອອກສຽງໃຕ້,
ມະ ຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ຕາເວນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາຕາເວນອອກ
ົ . ແລວທາງທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ ຈະຜັ່ານປະມານ 70
ແລະ ເອີຣບ
ປະເທດ, ຊັ່ ງກວມເອົາ 60% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ 30% ຂອງ
້
ຜະລິດຕະພນພາຍໃນລວມຂອງໂລກ (GDP).53 ເນືອໃນຂອງ
Box K
້
ັ່
້ ການເຕີບໂຕຂອງການລົງທນຢູັ່
ນີມີຈດ
ຸ
ປະສົງເພືອສກສາປດໄຈກະຕຸ ນ
ຕັ່ າງປະ ເທດຂອງ ສປ. ຈີນ ແລະ ຜົນກະທົບຕັ່ ການກາເນີດ ແລະ ການ
ພດ ທະນາປະເທດອາຊຽນ.
້
ການຄ້າຂອງຈີນກບບນດາປະເທດໃນໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI)
້
ໄດ້ເຕີບໂຕຢັ່າງວັ່ ອງໄວໃນຊຸມປີ ຜັ່ານມາແລະຈະສືບຕັ່ ເພີັ່ມຂນ.
ຮູ ບສະ
ແດງ K1 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການຄ້າຂອງ ຈີນກບບນດາປະເທດ ໜັ່ ງ

້
້
ແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ແມັ່ ນເກືອບ 1 ພນຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາ
ເມລິກາ ໃນປີ 2016 (ຫ ື 25,7% ຂອງການຄ້າທງໝົດຂອງຈີນ). ຢູັ່ ໃນ
ກອງປະຊຸມໂປອາວ ຂອງກອງປະຊຸມອາຊີ (Boao Forum for Asia
Annual Conference) ປະຈາປີ 2015, ທັ່ ານ ປະທານ ສີ ໄດ້ກັ່າວວັ່ າ
້
ທັ່ ານຄາດວັ່ າຕົວເລກການຄ້າດັ່ ງກັ່ າວຈະເຕີບໂຕມາເປນ 2,5 ພນຕືໂດລາ
ສະຫະລດອາເມລິກາພາຍໃນໜັ່ ງທົດສະວດເນືັ່ອງຈາກການປບປຸ ງການ
້ ງຕະຫາດ. ບນດາປະເທດຄູັ່
ເຊືັ່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າແລະການເຂົາເຖິ
ັ່
ັ່
ັ່
້
ຄ້າທີໃຫຍັ່ ທີສຸ ດຂອງ ສປ ຈີນ ໃນໜງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ມີ

ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ, ສິງກະໂປ, ສະຫະພາບອາຣບເອມີ
ເຣດ,
ຮູ ບສະແດງ K1. ການຄ້າຂອງຈີນກບບນດາປະເທດໜັ່ ງແລວທາງໜັ່ ງ

ິ ປິ ນ, ອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຊາອຸ ດອ
ິ າຣາບີ,
ຣດເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີ ລບ
ັ່ຊງໃນນນ້ 6 ປະເທດແມັ່ ນປະເທດອາຊຽນ +3 (ຮູ ບສະແດງ K2).
ຫງຈາກ 40 ປີ ຂອງການປະຕິຮູບແລະການເປີ ດກວ້າງ, ສປ. ຈີນໄດ້ສະສົມຊບ
ພະຍາກອນຢັ່າງຫວງຫາຍທງໃນດ້ານຄວາມຊານານ ແລະ ຊບ ພະຍາກອນທາງ
ການເງ ິນເພືັ່ອລົງທນຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດ. ເນືັ່ອງຈາກ ສປ. ຈີນມີ ເງ ິນສະສົມພາຍໃນ

ປະເທດຈານວນມະຫາສານ, ຈັ່ ງສາມາດໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການນາໃຊ້
້
້
ົ , ທງພາຍໃນແລະນອກພາກພືນ.
ເງ ິນທນເຂົາໃນການລົ
ງທນທີັ່ມີປະສິດທິຜນ
້ າອິດທີັ່ການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ ສູ ງກວັ່ າການ
ໃນປີ 2016, ເປນຄງທ
ລົງທນຂອງຕັ່ າງປະເທດໃນ ສປ. ຈີນ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນ, ການລົງທນຢູັ່
້
ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ ໃນບນດາປະເທດໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຈະ
້
ກວມເອົາ 600-800 ຕືໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາພາຍໃນ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ.55
ປະຕິບດຕາມຫກການປກສາຫາລືຢັ່າງກວ້າງຂວາງ,

ການປະກອບສັ່ ວນຮັ່ ວມ
ົ ປະໂຫຍດຮັ່ ວມກນ, ສປ.ຈີນໄດ້ຮັ່ວມມືກບບນດາປະເທດໜັ່ ງ
ກນແລະມີຜນ
້
້ າງໆ ເພືັ່ອຊອກຫາເງ ິນ
ແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ແລະອົງການຈດຕງຕັ່
້
ທນສາລບໂຄງການໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI). ມາເຖິງປະຈຸບນ, ຫາຍ
້
ື ຈດສນໃຫ້ແກັ່ ຫາຍໂຄງການພດທະນາ. ທະນາຄານ
ກັ່ ວາ 270 ຕືໂດລາໄດ້ຖກ

ພດທະນາຈີນໄດ້ໃຫ້ເງ ິນກູ້ຢື ມຫາຍກວັ່ າ 600 ໂຄງການ ເປນມູນຄັ່ າ 1,680 ຕື ້
້ ມີການປະກາດແຜນງານໜັ່ ງແລວທາງ
ໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາ ນບຕງແຕັ່
້
້
ັ່ ງອອກຂອງຈີນໄດ້ໃຫ້
ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI), ແລະ ທະນາຄານນາເຂົາແລະສົ
ເງ ິນກູ້ຢື ມທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງກບແຜນງານດັ່ ງກັ່ າວ ປະມານ 100 ພນລ້ານໂດລາສະ
້ ບັ່ ດົນມານີຍ້ ງມີການສ້າງກອງທນເສນທາງ
້
ຫະລດອາເມລິກາ.56 ພ້ອມກນນນ,
ສາຍໃໝ ຊັ່ ງໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກລດຖະບານຈີນ, ໄດ້ໃຫ້ເງ ິນກູ້ 4

້
້
ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາ.
ທະນາຄານການລົງທນພືນຖານໂຄງລັ່
າງອາຊີ
ັ່
້
ັ່
້
້
(AIIB) ທີນາໂດຍ ສປ. ຈີນ, ໄດ້ສາ້ ງຕງຂນໃນຕົນປີ 2016 ຊງມາຮອດປະຈຸ
້
ບນໄດ້ໃຫ້ເງ ິນກູ້ຈານວນ 1,7 ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາໃຫ້ແກັ່ 9 ໂຄງ
ການ.

ັ່ ເປນຄູັ່ ຄ້າຫກຂອງ
້
ຮູ ບສະແດງ K2. 10 ປະເທດໜັ່ ງແລວທາງໜັ່ ງເສນທາງທີ
ຈີນ

້
ເສນທາງ

້ ນ: ເວບໄຊແລວທາງ ແລະ ເສນທາງ,
້
ແຫັ່ ງຂມູ
Reuters
53
53
54

55

້ ນ: IMF DOT
ແຫັ່ ງຂມູ

້
Chin, H., & He, W. (2016). ແຜນງານແລວທາງ ແລະ ເສນທາງ:
65 ປະເທດ ແລະ ຫາຍກວັ່າ. ຮົງກົງ: Fung Business Intelligence Center.

ງານສາມະນາ Boao ສາລບກອງປະຊຸມອາຊີປະຈາປີ 2015, ທີັ່ Boao, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ແຂວງໄຮນານ, ສປ.ຈີນ. 29 ມີນາ, 2015.

້
Yi, H. (2018). ກອງປະຊຸ ມສິງກະໂປປີ 2018 - ການເຊືັ່ອມຕັ່ ແລະ ການພດທະນາແບບມີສັ່ວນຮັ່ ວມພາຍໃຕ ້ແຜນງານ “ແລວທາງ ແລະ ເສນທາງ”.
[ອອນລາຍ] Singaporesummit.sg.

້
UOB. (2017). “ສປ.ຈີນ: ແຜນງານແລວທາງ ແລະ ເສນທາງ
ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມນ”
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ບປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍການເຊືັ່ອມໂຍງພາກພືນກ
ປະເທດກາລງພດທະນາໃນອາຊຽນ
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສູງສາລບການພດທະນາໃນອາຊຽນ,
ບນດາປະ
້ ນຈະໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ແຜນງານໃນໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງ
ົ ແມັ່
ເທດເຫັ່ ານີ

້
ື ໃນການປິ ດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການລົງທນໃນຂະແໜງການພືນຖານໂຄງລັ່
ເຫອ
າງ
້
ັ່
ັ່
້
ໃນພາກພືນ, ແຜນງານໜງແລວທາງ ໜງເສນທາງ (BRI) ຄາດວັ່ າຈະມີ

ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນທງໝົດ ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ ແມັ່ ນໃນຂະແໜງການພະລງງານ,
ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ອະສງຫາລິມະຊບ, ຊັ່ ງການລົງທນແລະສນຍາກັ່ ສ້າງຂອງ

ໂຄງລັ່ າງໃນປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ແລະ ປະເທດກາລງພດທະນາ
້
ໃນອາຊຽນປະມານ 15 ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາ,

້
້
ເສນທາງ
(BRI), ໃນການປບປຸ ງການສະໜອງພະລງງານ, ພືນຖານໂຄງລັ່
າງ
້
້ ານເຊືັ່ອມໂຍງໃນພາກພືນ.
ແລະ ການເຊືັ່ອມຕັ່ ເພືັ່ອຊຸກຍູ ກ
ການລົງທນຢູັ່

້
ຈີນໃນສາມຂະແໜງການນີກວມເອົ
າ 74% ຂອງການລົງທນຂອງຈີນຢູັ່ ປະ
ເທດອາຊຽນ 2005 - 2016 (ຮູ ບສະແດງ K3 ແລະ K4). ໂດຍການຊັ່ ວຍ
ຮູ ບສະແດງ K3. ການລົງທນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງຂອງຈີນໃນປະເທດອາຊຽນ
(ຕາມຂະແໜງການ)

້ ນການ
ີ ້ ັ່ ລວມເອົາປະເທດສິງກະໂປ. ການລົງທນໃນທີັ່ນີແມັ່
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກລະນີນບ
ລວມເອົາການລົງທນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງການົດໂດຍສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມລິການ
ິ ລະດົກ.
ແລະ ມູນລະນິທມ
້ ນ: ສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ມູນລະນິທມ
ິ ລະດົກ.
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຮູ ບສະແດງ K5. ຄວາມຕ້ອງການໃນການພດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງໃນ
ປະເທດອາຊຽນ(2017-2030)

້ ນແມັ່ ນຂອງປະເທດເສດຖະກິດເກີດໃໝັ່ ແລະ ປະເທດກາລງພດທະນາໃນ
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນຫງຈາກປີ 2015 ແມັ່ ນການ
ອາຊຽນ, ບັ່ ລວມເອົາ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຂມູ
້
້ ນ: ສູນພືນຖານໂຄງລ
ັ່ າງສາກົນ (Global Infrastructure Hub)
ຄາດຄະເນ. ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຜົນກະທົບທາງບວກຂນສອງຈາກການລົ
ງທນຂອງພາກເອກະຊົນ. ຮູ ບສະ
້
ແດງ K5 ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າຄວາມຕ້ອງການການລົງທນດ້ານພືນຖານ

ຮູ ບສະແດງ K4. ການກະຈັ່ າຍຂອງການລົງທນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງຂອງ
ຈີນໃນປະເທດອາຊຽນ (ລວມ 2010-2015, ແບັ່ ງຕາມສດສັ່ ວນ)

້ ນການ
ີ ້ ັ່ ລວມເອົາປະເທດສິງກະໂປ. ການລົງທນໃນທີັ່ນີແມັ່
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກລະນີນບ
ລວມເອົາການລົງທນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງການົດໂດຍສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມ
ິ ລະດົກ.
ລິການ ແລະ ມູນລະນິທມ
້
ິ ລະດົກ.
ແຫັ່ ງຂມູນ: ສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ມູນລະນິທມ

້
ຮູ ບສະແດງ K6. ຜົນກະທົບຈາກການລົງທນທງໝົດ ແລະ ເພີັ່ມຂນຂອງ
ການລົງທນພາກເອກະຊົນໃນອາຊຽນ -4, ການປັ່ຽນແປງແຕັ່ 2019 ຫາ
2020 (ຈາລອງ)

້ ມມຸ ດຖານວັ່າເນືັ່ອງຈາກໜັ່ ງແລວທາງ, ໜັ່ ງເສນທາງ,
້
ໝາຍເຫດ: ພວກເຮົາຕງສົ
ການລົງທນ
້
ັ່
ົ
ັ່
ັ່
ຂອງລດຖະບານໃນບນດາປະເທດເຫານີຈະສູງກາຍຊອງວາງການລົງທນສະແດງໃນຮູ ບ

້ ນກະທົບດັ່ ງກັ່າວ, ສາມາດຫຸດຊັ່ອງວັ່າງການລົງທນທງໝົດ
ສະແດງ K5 ໂດຍ 20%. ນີຜົ
ັ່
ັ່
ິ ປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ມີຊັ່ອງວັ່າງສູງ
ໄດ້ 20%. ດງທີໄດ້ສະແດງໃນເສົາສີແດງ, ຟີລບ
້ າຍທີັ່ສຸ ດ. ການລົງທນພາກລດ
ແລະການລົງທນພາກລດ, ເປນ%ຂອງGDP ຈະເພີັ່ມຂນຫ
້
ັ່ ວຍກະຕຸ ້ນການລົງທນພາກເອກະຊົນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນໄລ
ທີັ່ສູງຂນຈະຊ
ຍະຕັ່ ໄປ. ເສົາສີຟາ້ ສະແດງເຖິງຜົນກະທົບຕັ່ ການລົງທນທງໝົດພາຍໃນໄລຍະສອງປີທາອິດ.
້ ນ: Oxford Economics ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງເຈົາໜ້າທີ
້
ແຫັ່ ງຂມູ
ARMO.
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ຮູ ບສະແດງ K7. ການລົງທນຂອງຈີນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງໃນ ສປປ ລາວ

ີ ້ ັ່ ລວມເອົາປະເທດສິງກະໂປ. ການລົງທນໃນທີັ່ນີ ້
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກລະນີນບ
ແມັ່ ນການ ລວມເອົາການລົງທນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງການົດໂດຍສະຖາບນວິສາຫະກິດ
ິ ລະດົກ.
ສະຫະລດອາເມລິການ ແລະ ມູນລະນິທມ
້
ິ ລະດົກ.
ແຫັ່ ງຂມູນ: ສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ມູນລະນິທມ

ແຕັ່ ປີ 2017-2030. ການຈາລອງສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການລົງທນພາກ
້
ລດທີັ່ຕິດພນກບແຜນງານໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຈະດງດູດ
ການລົງທນຂອງພາກທຸລະກິດ,
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນບນດາປະເທດທີັ່ມີ
ຊັ່ ອງຫວັ່ າງໃນການລົງທນສູ ງ.
ຄາດຄະເນວັ່ າການລົງທນຂອງແຜນງານ
ັ່
ັ່
້
ໜງແລວທາງ ໜງເສນທາງ (BRI) ຈະສະໜອງເງ ິນທນທີັ່ຊັ່ ວຍແກ້ໄຂ
້
20% ຂອງຊັ່ ອງຫວັ່ າງການລົງທນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງ, ການຈາລອງ
ອີງໃສັ່ ແບບຈາລອງເສດຖະກິດອອກຟອດ (Oxford Economics’
Model) ຄາດຄະເນວັ່ າຈະສາມາດດງດູດການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນ
ໄດ້ 0,3% ຂອງ GDP ພາຍໃນສອງປີ ຂາ້ ງໜ້າ 57, ການດງດູດການ
ິ ປິ ນ ແລະອິນໂດ
ລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນທີັ່ເດັ່ ນແມັ່ ນໃນປະເທດຟີ ລບ
ເນເຊຍ ຊັ່ ງເປນປະເທດທີັ່ມີຊັ່ອງຫວັ່ າງການລົງທນໃຫັ່ ຍທີັ່ສຸ ດໃນບນດາ
ປະເທດອາຊຽນ-4 (ຮູ ບສະແດງ K6).
ການແຜັ່ກະຈາຍຂອງການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນໃນບນດາປະເທດ
້
ໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ຍງສະທ້ອນໃຫ້ເຫນຊບພະຍາກອນ

ທີັ່ມີຢັ່ ູ ແລະທັ່ າແຮງທຽບຖານຂອງແຕັ່ ລະປະເທດໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນ້
ທາງ (BRI). ຕົວຢັ່າງ, ການລົງທນຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ ໃນ ສປປ ລາວ
ແມັ່ ນສຸ ມໃສັ່ ຂະແໜງໄຟຟ້າແລະການຂົນສົັ່ງ (ຮູ ບສະແດງ K7), ໂດຍມີ
້
ການກັ່ ສ້າງເສນທາງລົ
ດໄຟຄວາມໄວສູ ງໃໝັ່ ແລັ່ ນຈາກພາກໃຕ້ຂອງຈີນ
ຜັ່ານ ສປປ ລາວ ໄປຫາເຂດອຸ ດສາຫະກາທາງຊາຍຝັ່ ງຕາເວນອອກຂອງ
້ ແມັ່ ນຖັ່ານຫີນແລະ
ໄທ.58 ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ຂະແໜງການຕົນຕ
້ ແມັ່ ນພະລງງານ - ເຊັ່ ນ
ໄຟຟ້າ. ໃນປະເທດມຽນມາ, ຂະແໜງການຕົນຕ
ັ່ທສົັ່ງອາຍແກສຂ້າມຊາຍແດນເຂົາໄປພາກຕາເວ
້
ນອອກສັ່ ຽງໃຕ້ຂອງ ສປ.
ຈີນ (ຮູ ບສະແດງ K8) 59

້
ຜົນປະໂຫຍດຮັ່ ວມກນຈາກແຜນງານໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI)
ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າປະເທດອາຊຽນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍງຢູັ່ ໃນໄລຍະພດທະນາ
້
ໃຫ້ທນກບປະເທດອືັ່ນໃນພາກພືນ,
ຈັ່ ງຍງມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ການ
ພດທະນາເພືັ່ອສົັ່ງເສີມການລົງທນຕັ່ າງປະເທດແບບຢືນຍົງ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່
ຕາມ, ຍງມີຄວາມທ້າທາຍສາລບ ສປ. ຈີນແລະ ປະເທດໃນໜັ່ ງແລວທາງ
57

58
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ຮູ ບສະແດງ K8. ການລົງທນຂອງຈີນ ແລະ ສນຍາກັ່ ສ້າງໃນມຽນມາ

້ ນການ
ີ ້ ັ່ ລວມເອົາປະເທດສິງກະໂປ. ການລົງທນໃນທີັ່ນີແມັ່
ໝາຍເຫດ: ອາຊຽນໃນກລະນີນບ
ລວມເອົາການລົງທນ
ແລະ
ສນຍາກັ່ ສ້າງການົດໂດຍສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດ
ິ ລະດົກ.
ອາເມລິການ ແລະ ມູນລະນິທມ
້ ນ: ສະຖາບນວິສາຫະກິດສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ມູນລະນິທມ
ິ ລະດົກ.
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI), ຊັ່ ງສາມາດຈດການໂດຍການປະສານງານຢັ່າງເໝາະ
ິ າສິດຂອງອົງການລະດບຊາດ.
ສົມ ແລະ ການຈດບູ ລມ
 ບນຫາທີ 1, ໃນຂະນະທີັ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເອກະສານວິໃສທດໜັ່ ງແລວທາງ

້
້
ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ວັ່ າການພດທະນາໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI)
ັ່
ັ່
ແມັ່ ນຂະບວນການທີມີຄວາມຢືດຍຸັ່ ນຊງມີຄວາມແຕກຕັ່ າງໃນການຈດຕງ້

ປະຕິບດໃນແຕັ່ ລະສະຖານທີັ່, ສປ. ຈີນຈະຕ້ອງຮັ່ ວມມືກບບນ ດາ
ັ່ ອການົດເວລາແລະແຜນງານທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງ, ແລະ
້
ປະເທດຕາມເສນທາງເພື
້
ສອດຄັ່ ອງກບແຜນພດທະນາແຫັ່ ງຊາດແລະແຜນການຮັ່ ວມມືໃນພາກພືນ.
ວຽກງານດັ່ ງກັ່ າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບຕັ່ ປະສານງານຢັ່າງໃກ້
ລະຫວັ່ າງອານາດການປົ ກຄອງແລະອົງການທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງ.

ຊິດ

 ບນຫາທີ 2, ເພືັ່ອຮບປະກນຄວາມຍືນຍົງ, ການປົ ກປ້ອງດ້ານສງຄົມ ແລະ
ສິັ່ງແວດລ້ອມຕາມການປະຕິບດທີັ່ດີທັ່ ສຸີ ດ (best practices) ຂອງ
້
ສາກົນຈະມີການອີງໃສັ່ ມາດຕະຖານສາກົນໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດ
້
ໂຄງການ ໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI).
ັ່
 ບນຫາທີ 3, ສປ. ຈີນ, ມີການເພີມທະວີການຕິດຕັ່ ພົວພນຂອງສະຖາບນ
້
ການເງ ິນຈີນກບບນດາປະເທດໜັ່ ງແລວທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ແລະ

້
ົ ຈະຕ້ອງໄດ້
້ ຄອງຜັ່ານການສ້າງສນຍາທີັ່ເໝາະ
ຄວາມສັ່ ຽງເຫັ່ ານີ
ຮບການຄຸ ມ
ື ເີ ຄືັ່ອງມືຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສັ່ ຽງອືັ່ນໆ, ເຊັ່ ນ: ການປົ ກປ້ອງຄວາມສັ່ ຽງ
ສົມຫມ
ທາງດ້ານການເງ ິນ.

້ ວມ, ການສະໜບສະໜູນໂຄງການໜັ່ ງແລວ
 ບນຫາທີ 4, ປະເທດທີັ່ເຂົາຮັ່
້
ທາງ ໜັ່ ງເສນທາງ
(BRI) ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນໃນຮູ ບແບບເງ ິນກູ້ຢື ມສາລບ

ຊັ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຢັ່າງ
້ ເພືັ່ອຮບ
ລະ ອຽດກັ່ ຽວກບຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການໃນເວລາເລີັ່ມຕົນ,
້
ົ ສາມາດສ້
ປະ ກນວັ່ າໂຄງການເຫັ່ ານີ
າງຜົນຕອບແທນທີັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທີັ່ສາ
ໂຄງການໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ

ື ເງ ິນກູ້ໄດ້.
ື ານ
ມາດໃຊ້ຄນ
ທຸກໆການຮບປະກນທາງດ້ານງ ົບປະມານຫກ
ັ່
້ ຄອງຢັ່າງລະມດລະວງໂດຍປະເທດ
ຮັ່ ວມທນກຈາເປນຕ້ອງໄດ້ຮບການຄຸ ມ
້ ວມເພືັ່ອຄວາມຍືນຍົງດ້ານງ ົບປະມານ.
ທີັ່ເຂົາຮັ່

້
ຕາມແບບຈາລອງ Oxford Economics ນາໃຊ້ປດໄຈດ້ານການສະໜອງເພືັ່ອການົດ GDP ໃນໄລຍະຍາວ, ແຕັ່ພວກເຮົາພຽງແຕັ່ສາມາດກະທົບປດໄຈດ້ານຄວາມຕ້ອງການ, ສະນນ,
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
້
້
ພວກເຮົາຈງນາໃຊ້ພຽງການກະຕຸ ນ້ ໃນໄລຍະສອງປີທາອິດເພືອສກສາຜົນການໄຫເຂົາມາຂອງການລົງທນໜງແລວທາງໜງເສນທາງ.
້
້ ນຍາກບ ສປປ ລາວ ຕັ່ ກບການກັ່ ສ້າງເສນທາງລົ
້
ີ ານໃຫ້ຄາໝນສ
ຈີນໄດ້ມກ
ດໄຟ 6 ຕືUSD
ເຊືັ່ອມຕັ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈນ, ສປປ ລາວ ກບພາກໃຕ້ຂອງຈີນແຂວງຢຸ ນນານພາຍໃນປີ
2020.

້ ມກ
້ າມ
້ ນໄດ້ເຖິງ 22 ລ້ານໂຕນ ແຕັ່ລະປີ, ທຽບເທົັ່າກບເກືອບ 6%ຂອງການນາເຂົາຂອງຈີ
້
ີ ານດາເນີນງານ ແລະ ສາມາດຄຸ ດຄົນນ
ໂຄງການໃນແຜນຕອນນີໄດ້
ນທງໝົດໃນປີ 2016.
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ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີັ່ມີຂະແໜງການບລິການເປນຫກແລະ
ີ ນສະໄໝ
ການນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີທັ່ ທ

້
41
ການພດທະນາຂະແໜງການບລິການທີັ່ເຂມແຂງຈະຕ້
ອງມີ
ນະໂຍບາຍທີັ່ການົດສະເພາະ,
ເລີັ່ມຈາກການທົບທວນນະໂຍບາຍທີັ່ອາດມີ
ຄວາມເສຍຫາຍຕັ່ ຂະແໜງການບລິການທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງກບຂະແໜງການຜະລິດ.
ໃນທາງປະຫວດ ສາດ, ຂະແໜງການບລິການຖືເປນຂະແໜງການທີັ່ມີຄວາມ
ສາຄນໜ້ອຍກວັ່ າຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາຜະລິດແລະການສົັ່ງເສີມການສົັ່ງອອກ
ສິນຄ້າ.
ນະໂຍບາຍຮບມືຕ ້ອງກວ້າງກວັ່ າການດດປບຂະແໜງການບລິການ
ັ່
ເພືອສະໜບສະໜູນການປັ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຜະລິດ.
ໃນຂະນະທີັ່ສດສັ່ ວນການຈ ້າງງານແລະ GDP ຂອງຂະແໜງການມີການປັ່ຽນ
ແປງ, ການສຸ ມໃສັ່ ການປບປຸ ງການແຂັ່ ງຂນທີັ່ຍຸ ດຕິທາສາລບຂະແໜງການຜະ
ລິດແລະການບລິການເຊັ່ ນ: ດ້ານການສົັ່ງເສີມການຄ້າ, ນະໂຍບາຍທາງດ້ານ
ີ້
ການເງ ິນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານເງ ິນເດືອນ. ດັ່ ງທີັ່ໄດ້ຊໃຫ້ເຫ
ນໃນການປັ່ຽນ
້
ແປງຮູ ບແບບສິນຄ້າການບລິການ ແລະ ຮູ ບແບບການຊື-ຂາຍບລິການ, ທຸລະ
້ າ
ກິດນະວດຕະກາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຈະເປນຜູ ທ
ັ່
ັ່
ອິດທີຈະໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃໝັ່ ເພືອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນໃນຂະ
້ ນຕ້ອງການການສະໜບສະໜູນທາງ
ົ ແມັ່
ແໜງການບລິການ. SMEs ເຫັ່ ານີ
້
ື ານລົບລ້າງຂຈາກດດ້ານນະໂຍບາຍທີັ່ບັ່ ຈາເປນ - ເພືັ່ອ
ດ້ານນະໂຍບາຍ - ຫກ
ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບລິການ.
42
ການເປີ ດເສລີແລະເປີ ດຂະແໜງການບລິການຕັ່ ການແຂັ່ ງຂນລະ
ຫວັ່ າງ ປະເທດຈະຊັ່ ວຍປບປຸ ງການຜະລິດແລະເຕກໂນໂລຊີອາດຈະບງຄບໃຫ້
ົ ປະໂຫຍດສັ່ ວນ
ມີການເປີ ດເສລີຕາ້ ນການປົ ກປ້ອງຂອງຂະແໜງການທີັ່ມີຜນ
ໃຫັ່ ຍໃນເສດຖະກິດ. ສາລບການຄ້າ, ການເປີ ດເສລີການບລິການສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ
້
ແມັ່ ນມກຈະນາຫງຂະແໜງການຜະລິດລວມທງໃນພາກພືນອາຊຽນ+3
(WTO, 2017). ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະບັ່ ມີການສະໜບສະໜູນທາງດ້ານນະໂຍ
ບາຍ,
ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ບງຄບໃຫ້ມີການເປີ ດເສລີໂດຍການເຮດໃຫ້ການບລິ
້
ການສາມາດຊື-ຂາຍໄດ້
ຫາຍຮູ ບແບບກວັ່ າເກົັ່າ. ຕົວຢັ່າງຂະແໜງການຈດຈ ້າງ
ການຜະລິດພາຍນອກ (BPO), ທີັ່ເຕກໂນໂລຊີໄດ້ເຮດໃຫ້ສາມາດເຄືັ່ອນຍ້າຍ
້ ຈາກປະເທດຕົນທ
້ ນການຜະລິດສູ ງໄປປະເທດຕົນທ
້ ນການ
ົ ໄດ້
ກິດຈະກາເຫັ່ ານີ
ັ່
ຜະລິດຕັ່ າ.
ໃນຂະນະທີການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າອາດຈະເຮດໃຫ້ຂະບວນ
້
້ ນການຜະລິດອາດເປນ
ການນີຊ້າລົງ, ປດໄຈດງດູດເງ ິນທນໂດຍການຫຸດຕົນທ
ປດໄຈສາຄນທີັ່ສາມາດເບິັ່ງຂ້າມສິັ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າບລິການໄດ້.
43 ເນືັ່ອງຈາກຊບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສີມແື ຮງງານແມັ່ ນມີການເຊືັ່ອມ
ໂຍງຢັ່າງໃກ້ສິດ ກບພາກສັ່ ວນທີັ່ມີ ມູນຄັ່ າເພີັ່ມສູ ງສຸ ດຂອງຂະແໜງການບລິ
ການ, ການເພີັ່ມການນາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນທີັ່ມີຢັ່ ູ ໃນພາກພືນ້ ອາຊຽນ+3 ໂດຍ
້
ມີການຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍບາຍສະໜບສະໜູນແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ
້ ອງ ຈະເປນແນວທາງທີັ່ເໝາະສົມ. ການກະຈາຍຂອງຊບພະ
ກວດຄົນເຂົາເມື
້
ຍາກອນມະນຸດຢູັ່ ໃນພາກພືນໃນປະຈຸ
ບນແມັ່ ນບັ່ ເທົັ່າທຽມກນ (ຮູ ບສະແດງ

້
6.5). ການແຈກຢາຍທີັ່ເໜາະສົມກບການພດທະນາເສດຖະກິດຂນ,
ໂດຍ
ັ່
້
ື ະໂຍບາຍກວດຄົນເຂົາເມືອງທີສະໜບສະໜູນ
ຜັ່ານນະໂຍບາຍແຮງງານຫນ
ັ່
ການເຄືອນຍ້າຍແຮງງານອາດຈະເປນການແກ້ໄຂບນຫາທງສອງດ້ານຄືການ

ຫຸດຜັ່ອນຄວາມກົດດນໃນການສ້າງວຽກເຮດງານທາໃນປະເທດ ແລະ ຊັ່ ວຍ
້
ແກ້ໄຂຊັ່ ອງຫວັ່ າງໃນປະເທດອືັ່ນໆ. ນີຈະເປ
ນການຮບມືບນຫາຂາດແຮງງານທີັ່
້ ໃນຂະນະດຽວກນຍງສືບຕັ່ ນະໂຍບາຍພດທະນາດ້ານ
ມີທກສະໃນໄລຍະສນ,
ການສກສາແລະການຝກອົບຮົມທກສະທີັ່ຈະເປນການພດທະນາແຮງງານທີັ່ມີ
ຄວາມຊານານໃນໄລຍະຍາວ.
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້
44 ແນວໂນ້ມການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມສ
າຄນດ້ານການບລິການແລະດ້ານ
້
ເຕກໂນໂລຊີ ນະວດຕະກາຊີໃຫ້ເຫນຄວາມຈາເປນໃນການປບປຸ ງຂະໜ
າດໃຫຍັ່ ດ້ານຕະຫາດແຮງງານແລະແຮງງານ ໂດຍຮບການສະໜບສະໜູນ
ຈາກນະໂຍບາຍທາງດ້ານສງຄົມ. ໃນການຄາດຄະເນຂະໜາດຂອງເສດ
ິ ປະມານ 15% ຂອງ GDP ໂລກ (MAS, 2018),
ຖະກິດດິຈຕ
ສະແດງໃຫ້ເຫນຢັ່າງຊດເຈນວັ່ າເຕກໂນໂລຊີນະວດຕະກາຈະເພີັ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການຊບພະຍາກອນມະນຸດທີັ່ມີທກສະສະເພາະດ້ານທີັ່ຈາເປນໃນ
ື ານໃຫ້ບລິການ), ແລະ ຄວາມ
ການນາໃຊ້ເຕກນິກການຜະລິດໃໝັ່ (ຫກ
ັ່
ສາມາດໃນການເຄືອນຍ້າຍຂ້າມຂະແໜງການເສດຖະກິດຍັ່ ອຍ. ຄວາມ
ຢື ດຍຸັ່ ນຂອງຕະຫາດແຮງງານແລະການຝກອົບຮົມສາລບຄົນທຸກອາຍຸ ຈະ
້
ມີຄວາມສາຄນຫາຍຂນ.
ອີງຕາມສະພາບຂອງປະເທດ, ນະໂຍບາຍດ້ານ
ສງຄົມແລະປະກນໄພ ເພືັ່ອສ້າງຫກປະກນໃຫ້ແກັ່ ພະນກງານທີັ່ຕົກງານ
ຈະຊັ່ ວຍບນເທົາບນຫາແຮງງານທີັ່ເກີດຈາກສະພາບການປບໂຕຂອງເສດ
ຖະກິດ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ເຕກໂນໂລຊີຍງສາມາດຊັ່ ວຍຫຸດ ຜັ່ອນການ
ປັ່ຽນແປງທາງດ້ານແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນໃນບນດາປະເທດເສດ
້ າອິດແລະຄືນທີ
້ ສອງໃນອາຊຽນ+3, ຊັ່ ງມີການ
ຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຄືນທ
ປັ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນຢັ່າງວັ່ ອງໄວ ແລະ ການເພີັ່ມຂນ້
ຂອງແຮງງານທີັ່ມີອາຍຸ ສູງ. ການວາງນະໂຍບາຍສະໜບສະໜູນທີັ່ເໝາະ
້
ົ ຈະສາມາດນ
ສົມ, ບນດາປະເທດເຫັ່ ານີ
າໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບ
ັ່
ັ່
ອດຕະໂນມດເພືອເພີມຜົນຜະລິດໃນເສດຖະກິດ,
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າກາລງ
ັ່
ແຮງງານຂອງພວກເຂົາຈະເລີມໜ້ອຍລົງໃນທົດສະວດຕັ່ ຫນ້າ.
ຮູ ບສະແດງ 6.5 ການກະຈາຍທນດ້ານແຮງງານສາລບແຕັ່ ລະຂະແໜງ
້
ເສດຖະກິດໃນບນດາປະເທດທີັ່ຖືກຄດເລືອກໃນພາກພືນອາຊຽນ+3
Employment by Occupation, 2016
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ການພດທະນາ
ເສດຖະກິດໃນ
ອາຊຽນ+3

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ບູ ໄນ ດາລູຊາລາ

ພາຍຫງ 4 ປີ ຂອງການເຊືັ່ອມຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບເສດຖະກິດມີ
້
້
ທັ່ າອັ່ ຽງປບໂຕດີຂນ,
ເປນຜົນມາຈາກການຟືນໂຕໃນຂະແໜງນ້
າມນແລະອາຍ

ຂະແໜງທະນາຄານຍງສືບຕັ່ ມີທັ່າອັ່ ຽງທີັ່ດີແຕັ່ ຍງຄົງມີບນຫາທ້າທາຍບາງ
້ ອດຕາສັ່ ວນເງ ິນກອງ
ປະການ. ຂະແໜງການທະນາຄານຍງຄົງສືບຕັ່ ດີຂນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຸດລົງຍ້ອນລາຄານ້າມນຫຸດລົງ

ທນທງໝົດຕັ່ ຊບສິນສັ່ ຽງແລະອດຕາສັ່ ວນທນໝູນວຽນ
ແມັ່ ນຢູັ່ ໃນ
ື
ສະພາບຄັ່ ອງຊັ່ ງສູ ງກວັ່ າເງັ່ ອນໄຂຕັ່
າສຸ ດທີັ່ການົດ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ສະ

້ ອນການຜະລິດນ້າມນແລະອາຍ
ມາດ 2 ປີ 2017, ການຂະຫຍາຍຕົວດີຂນຍ້
້
ັ່ ມຂນຂອງການລົ
້
້
ແກສທີັ່ສູ ງຂນແລະການເພີ
ງທນພາກເອກະຊົນ. ການຟືນໂຕ

ສະພາບການທີັ່ການສະໜອງເງ ິນກູ້ຢື ມໃຫ້ແກັ່ ພາກເອກະຊົນຫຸດລົງ. ເພືັ່ອ
ແກ້ໄຂບນຫາດັ່ ງກັ່ າວ, ສານກງານການເງ ິນບູໄນ (AMBD) ໄດ້ຈດຕງ້

ແກສ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການລົງທນ. ໃນລະຫວັ່ າງປີ 2013 ຫາ
2016,

ລະດບຕັ່ າສຸ ດໃນຮອບ 10 ປີ ແລະການຜະລິດນ້າມນໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກສະ
້ ໄຕ
ພາບບັ່ ຄັ່ ອງຕົວທາງດ້ານເສດ ຖະກິດສູ ງກວັ່ າການຄາດຄະເນ. ນບຕງແຕັ່

ລະດບປານກາງທາງດ້ານລາຄານ້າມນແລະອາຍແກສແລະການຂະຫຍາຍຕົວ
້
ດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງທີັ່ສາຄນ ແລະ ໂຄງການລົງທນກັ່ ສ້າງຂອງຕັ່ າງປະເທດ

ຄາດວັ່ າຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ການເຕີບໂຕ GDP ໃນອດຕາ 0,6% ແລະ 1,6%
ໃນ 2017 ແລະ 2018 ຕາມລາດບ.
້ ງຕິດຄັ່ າລົບແຕັ່ ປບຕົວດີຂນໃນປີ
້
້ ງມີທັ່າ
ອດຕາເງ ິນເຟີຍ
2017. ອດຕາເງ ິນເຟີ ຍ
້
ອັ່ ຽງສູງເຖິງ -0,2% ໃນປີ 2017, ຊັ່ ງປບໂຕດີຂນຈາກ
-0,7% ໃນປີ 2016.
ັ່
ົ ໃຊ້ແລະ
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍ້ອນຄັ່ າຂົນສົງທາງອາກາດສູ ງແລະການເພີັ່ມພາສີຊມ

້
ພາສີນາເຂົາອາຫານ
ແລະເຄືັ່ອງດືັ່ມບາງຊະນິດ. ສາລບປີ 2018, ອດຕາເງ ິນເຟີ ້
້
ຄາດວັ່ າປບຕົວດີຂນສອຄັ່
ອງກບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງປະເທດທີັ່
້
ແຂງແຮງຂນ.

ດ້ານພາຍນອກ, ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບເກີນດຸ ນທາງດ້ານການຄ້າ, ແຕັ່ ຄາດວັ່ າຈະ
້
້ ັ່ າງກະທນຫນພ້ອມດຽວ
ສືບຕັ່ ຫດ
າເຂົາຢ
ຸ ລົງເນືັ່ອງຈາກການຟືນໂຕຂອງການນ

້
ກບການພດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງທີັ່ສາຄນແລະໂຄງການລົງທນກັ່ ສ້າງຂອງ
ຕັ່ າງປະເທດ. ການສົັ່ງອອກໃນໄລຍະເດືອນມງກອນຫາເດືອນພະຈິກ 2017
້
ີ ັ່ ານມາລວມກບການຟືນ
ເພີັ່ມຂນ້ 11,5%, ເມືັ່ອທຽບກບ -22,4% ໃນປີ ທັ່ ຜ
ໂຕທາງດ້ານລາຄານ້າມນເລກນ້ອຍ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະດຽວກນ,
້
້ ັ່ ມຂນ້ 14,4%, ເພີັ່ມຂນຈາກ
ການນາເຂົາເພີ
-18% ໃນປີ ຜັ່ານມາຍ້ອນ
້
ັ່
ການຈດຕງປະຕິບດໂຄງການກສ້າງຂະໜາດໃຫຍັ່ 2 ໂຄງການ (ໂຄງ ການຂົວ
້ ນ Hengyi ແລະ ໂຮງງານເຄມີປີ
Temburong ແລະ ໂຄງການໂຮງກັ່ ນນາມ
້
ໂຕລຽມ). ເນືັ່ອງຈາກ ວັ່ າບນດາບນຊີບລິການແລະບນຊີລາຍໄດ້ຂນສອງຍ
ງຄົງ
ັ່
ຢູັ່ ໃນສະພາບການຂາດດຸ ນ, ບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິເກີນດຸ ນຄາດວັ່ າຈະສືບຕຫຸດ

້ ບຕງແຕັ່
້ ປີ 2019 ເປນຕົນໄປ
້
ລົງ. ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຄາດວັ່ າຈະປບປຸ ງດີຂນນ
ີ ານເລີັ່ມທາການ
ເນືັ່ອງຈາກອຸ ດສາຫະກາກັ່ ນນາ້້ມນ ແລະ ອາຍແກສ ໄດ້ມກ
ຜະລິດແລະການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ.

ຖາບນທະນາຄານທີັ່ເປນໂຕກາງຍງຄົງຈາກດດັ່ ງທີັ່ເຫນຈາກການອດຕາ
້ ນແລະເງ ິນຝາກ(LDR) ຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າແລະສບຕັ່ ຫຸດລົງໃນ
ສັ່ ວນໜີສິ

ປະຕິບດບາງກິດຈະກາເພືັ່ອສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອຜັ່ານການ
ເພີັ່ມເງ ິນຝາກສັ່ ວນບຸ ກຄົນຈາກ 40% ເປນ 60% ແລະ ເພີັ່ມອດຕາ

້ ນຕັ່ ລາຍໄດ້ທງໝົດ (TDSR) ຈາກ 60% ເປນ 70% ນບ
ສັ່ ວນໜີສິ
້
້ ປີ 2016. ສາລບ ຄຸ ນະພາບສິນເຊືັ່ອ, ໜິເສຍທ
ຕງແຕັ່
ງໝົດ ແລະ ອດຕາ
້ ບຕງແຕັ່
້ ປີ 2015
ເງ ິນກູ້ຢື ມບັ່ ມີດອກເບ້ຍ (NPLF) ໄດ້ເພີັ່ມສູ ງຂນນ
ແລະ ຢູັ່ ໃນລະດບກາງແລະຄົງທີທັ່ ີ 5.3% ໂດຍມີເງ ິນກູ້ຢື ມບັ່ ມີດອກເບ້ຍ
້ ໄຕມາດທີ 3 ປີ 2017.
(NPLF) ສຸ ດທິ 2,4% ຕງແຕັ່

ຄວາມກົດດນທາງດ້ານການເງ ິນຍງສູງ,
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການຂາດດຸ ນງ ົບປະ
້
ີ ັ່ ານມາ, ການຂາດດຸ ນ
ມານຄາດວັ່ າຈະປບປຸ ງດີຂນ. ໃນໄລຍະ 3 ປີ ທັ່ ຜ
ັ່
້
ງ ົບປະມານໄດ້ເພີມຂນຢັ່າງວັ່ ອງໄວ ສູ ງເຖິງ 16,6% ຂອງ GDP ໃນສົກ
້
້ ນແລະ ການຄວບຄຸ ມ
ປີ 2016/2017. ໂດຍມີການຟືນໂຕຂອງລາຄານ
າມ
ການໃຊ້ຈັ່າຍຫຸດລົງ, ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານສົກປີ 2017/ 2018 ຄາດ
ວັ່ າຈະຫຸດລົງ, ແຕັ່ ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບ 10,6% ຂອງ GDP. ນອກຈາກ
້ ການຄວມຄຸ ມລາຍຈັ່ າຍແມັ່ ນສາຄນຫາຍກວັ່ າການໃຊ້ຈັ່າຍເງ ິນທນ.
ນນ,

້ ນແລະອາຍແກສສູງຈະສ້າງ
ໃນຕັ່ ໜ້າ,ການເອືັ່ອຍອິງປດໄຈທາງດ້ານນາມ
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ເສດຖະກິດແລະຂະແໜງການເງ ິນ. ມີ 2 ຄວາມສັ່ ຽງສາຄນທີັ່
ຕິດພນກບຂະແໜງນ້າມນແລະອາຍແກສ:
ສິັ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການ
ົ ແລະລາຄານາ້
ຜະລິດທີັ່ບັ່ ຄາດຄິດເນືັ່ອງຈາກບນດາບນ້າມນທີັ່ມີອາຍຸ ດນ

້ ານວຍໃນໄລຍະກາງ. ການເຕີບ
ມນແລະອາຍແກສໃນທົັ່ວໂລກທີັ່ບັ່ ເອືອອ
້ ບ
ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບູ ໄນແລະຂະແໜງການເງ ິນແມັ່ ນຂນກ

ການຜະລິດນ້າມນແລະອາຍແກສແລະລາຄາພະລງງານໂລກ. ໃນຂະນະທີັ່
ົ ບາດສາຄນໃນການພດທະນາເສດຖະກິດຈາກການບລິ
ລດຖະບານມີບດ

ໂພກແລະການລົງທນພາກລດກວມຫາຍກວັ່ າ 30% ຂອງ GDP. ການ
ຫຸດລົງຂອງລາຍໄດ້ຈາກນ້າມນແລະອາຍແກສອາດຈະຈາກດຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງລດຖະບານໃນສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດ.
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ັ່ ຄດເລືອກ
້
ບູ ໄນ: ເສນສະແດງທີ

ພາຍຫງ 4ປີ ທີັ່ມີການຫຸດລົງ, ເສດຖະກິດສະແດງໃຫ້ເຫນສນຍາການ
້
້
ເຕີບໂຕ ດີຂນໃນປີ
2017 ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນໃນປີ
2018

້ ໄຕມາດ 2 ປີ 2017 ຜົນຈາກການເພີັ່ມ
ການປບປຸ ງການເຕີບໂຕຕງແຕັ່
້
້ ນ ແລະ ອາຍແກສ ແລະ ການລົງທນພາກ
ຂນຂອງການຜະລິ
ດນາມ

້ ນ: CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ງຕິດລົບ ແຕັ່ ມີການປບປຸ ງຈົນຮອດທ້າຍປີ 2017, ຂບ
ອດຕາເງ ິນເຟີຍ
້
ເຄືັ່ອນໂດຍການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາອາຫານ
ແລະ ການຂົນສົັ່ງ.

້
້ ນໂຕໄວ
ການເກີນດຸ ນການຄ້າຍງສບຕັ່ ຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກການນາເຂົາຟື
ກັ່ ອນທີັ່ຄາດການ.

້ ນ: CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ເອກະຊົນ.

້ ນ: CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ທະນາຄານຍງຮກສາລະດບການປ້ອງກນໂດຍມີອດຕາສັ່ ວນເງ ິນທນ
້
ພຽງພ, ໃນຂະນະທີັ່ໜີເສຍມີ
ທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງ.

ເຖິງຈະມີການປບປຸ ງ, ງ ົບປະມານລດຍງສບຕັ່ ຂາດດຸ ນໃນສົກປີ 2017/

້ ນ: CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ໝາຍເຫດ: * ອີງຕາມງ ົບປະມານລດ. ປີງ ົບປະມານ: ເມສາ-ມີນາ
້ ນ: ກະຊວງການເງ ິນບູໄນ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

2018.
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້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ບູໄນ: ຕົວຊີວ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ (ສະເລັ່ຍ)

2015

-2.5

-0.4

-2.5

0.6

-0.2

-0.4

-0.7

-0.2

(ລ້ານUSD)

ຂະແໜງການພາຍນອກ
ດຸ ນການຄ້າ

7,433

2,893

2,380

2,303

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ

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

% ຂອງ GDP

ທນສາຮອງຕັ່າງປະເທດທງໝົດ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ໃນເດືອນທີັ່ມີການນາເຂົາສິ
ມູນຄັ່າການສົັ່ງອອກ

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

-7.3

-40.2

-17.6

12.4

-11.1

-39.9

-26.5

13.9

້ ນດິບ
ນາມ

-13.3

-46.6

-19.6

21.2

LNG
ອືັ່ນໆ

-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

້ ນ ແລະ ອາຍແກສ
ນາມ

ການສົັ່ງອອກ
ມູນຄັ່າການນາເຂົາ້
ປະລິມານການນາເຂົາ້
ອດຕາການຄ້
າ 1)
ົບປະມານ
ຂະແໜງງ

(%ຂອງ GDP)

ື ຫ ້າ
ລາຍຮບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ວຍເຫອ
້
ລາຍຮບຈາກນາມນ ແລະ ອາຍແກສ

34.4

21.7

22.6

23.4

29.9

16.2

16.3

16.7

4.5

5.6

6.5

6.7

ລາຍຈັ່ າຍ

35.4

37.1

39.4

34.0

ລາຍຈັ່ າຍປົ ກກະຕິ

26.6

29.2

31.3

28.0

ລາຍຈັ່ າຍເງ ິນທນ

8.8

8.0

8.1

6.0

-1.0

-15.4

-16.6

-10.6

້ ນ ແລະ ອາຍແກສ
ລາຍຮບຈາກຂະແໜງທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນນາມ

ດຸ ນງ ົບປະມານ
ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ

32.9

28.5

-21.3

-2.7

ພາກເອກະຊົນ

1.1

4.9

-8.4

-3.3

3.2

-1.8

1.5

-1.8

1.27

1.37

1.38

1.38

1.33

1.42

1.45

1.34

GDP (ລ້ານ USD)

17,098

12,930

11,400

12,115

GDP (ລ້ານໂດລາບູ ໄນ)

21,664

17,778

15,748

16,729

ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ
ລາຍການທີັ່ການົດ

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ໂດລາບູ ໄນຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)
ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ໂດລາບູ ໄນຕັ່ USD, ໄລຍະທ ້າຍ)

ໝາຍເຫດ:
1)

້ ດຕາແລກປັ່ຽນ
ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO, ຍົກເວນອ

2)

ສົກປີ ງ ົບປະມານ ເມສາ/ມີນາ

້ ນ: ອົງການລດ, ການຄາດຄະເນຂອງ CEIC ແລະ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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2014

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )
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ກາປູ ເຈຍ

້ ງ.
ເສດຖະກິດກາປູ ເຈຍຄາດວັ່ າຈະຮກສາອດຕາການເຕີບໂຕທີັ່ໝນຄົ
GDP ຂອງກາປູ ເຈຍຄາດວັ່ າຈະເຕີບໂຕ 6,9% ໃນປີ 2017. ການ
ບລິການທີັ່ຕິດພນກບການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ້ເຕີບໂຕຢັ່າງວັ່ ອງໄວທັ່ າມກາງການ

້
້
ເພີັ່ມຂນຂອງຈ
ານວນນກທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາມາໃນປະເທດ.
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການ
ເຕີບໂຕຈະຕັ່ າກວັ່ າປີ ຜັ່ານມາເລກນ້ອຍ, ຂະແໜງການກັ່ ສ້າງແລະອະສງ

ສະເພາະໃນ ຂະແໜງການເງ ິນ, ກັ່ ສ້າງ ແລະ ອະສງຫາລິມະຊບ. ໃນຕັ່ ໜ້າ,
ບນຊີເງ ິນທນແລະບນຊີການເງ ິນເກີນດຸ ນອາດຈະຫຸດລົງຍ້ອນການຊະລັ່ ຕົວ
ຂອງການລົງທນຕັ່ າງປະເທດແລະອດຕາການກູ້ຢື ມເງ ິນພາຍນອກ
ລະຫວັ່ າງທະນາຄານທຸລະກິດຕັ່ າ.

(ສຸ ດທິ)

ຫາລິມະຊບຍງສືບຕັ່ ເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງ. ຂະແໜງຕດຫຍິບໄດ້ຮກສາ
ັ່ ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາໃໝັ່
້
ການຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງເຂມແຂງໃນຂະນະທີ

ການຂະຫຍາຍຕົວສິນເຊືັ່ອຫຸດລົງໃນປີ
2017,
ໃນຂະນະທີັ່ອດຕາການ
້ ງ, ການຂະຫຍາຍຕົວສິນເຊືັ່ອຫຸດລົງເປນ 18,5% ໃນ
ຂະຫຍາຍຕົວຍງຄົງໝນຄົ

ຄົງທີັ່ຢູັ່ 6,8% ໃນປີ 2018 ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການ
້
້
ລົງທນພາກລດທີັ່ສູ ງຂນ,
ກິດຈະກາທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ເຂມແຂງ,
ແລະອຸ ດ

້ ູ້ຢື ມຂະໜາດນ້ອຍ, ເພີັ່ມຂະໜາດເງ ິນກູ້ຢື ມ
ບນການເງ ິນຈຸລະພາກສາລບຜູ ກ
ໂດຍສະເລັ່ ຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຈະຢູັ່ ໃນລະດບຄົງທີັ່ໃນຊຸມປີ ຕັ່

້ ັ່ ວໄປຍງຄົງທີຢັ່ ູທັ່ າມກາງການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາພະລ
້
ອດຕາເງ ິນເຟີທົ
ງງານ.
້ ັ່ ວໄປແມັ່ ນ 3% ໃນປີ 2017, ເຖິງວັ່ າຈະມີຄວາມກົດດນ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ

້ ໄລຍະເລີັ່ມຕົນຂອງທ້າຍປີ
້
ຕງແຕັ່
2017.

ເຊັ່ ນ: ການຜະລິດກະເປົັ່ າສາພາລະ ແລະ ອະໄຫເຄືັ່ອງອີເລກໂຕຣນິກຍງ
ສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວ. ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຍງ

ປີ 2017, ຕັ່ າກວັ່ າ 22,5% ໃນປີ 2016. ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການົດເພດານ
ອດຕາດອກເບ້ຍໃນປີ 2017, ໄດ້ຫຸດການຂະຫຍາຍຕົວສິນເຊືັ່ອຂອງສະຖາ

ສາຫະກາໃໝັ່ ທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນຂະແໜງການຜະລິດເຄືັ່ອງນຸັ່ ງຫົັ່ມ.

້ ດ
ໜ້າໂດຍມີການນາໃຊ້ມາດຕະການນະໂຍບາຍຕັ່ ເນືັ່ອງ. ໂດຍລວມ, ຕົວຊີວ
້
ັ່ ງຮກສາລະດບຄົງທີັ່ນບ
ດ້ານທະນາຄານຍງຄົງດີ, ລວມທງອດຕາສັ່ ວນໜີເສຍຊ

້
ຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາພະລ
ງງານໃນຂະນະທີັ່ລາຄາອາຫານມີການ
້ ໄຕມາດ 2 ປີ 2017 ຕັ່ ດວ້ຍການ
ເໜງຕີງໃນລະດບປານກາງນບຕງແຕັ່
້
ຟືນໂຕດ້
ານການຜະລິດອາຫານ.

້
້ ກ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ຄາດວັ່
າຈະເພີັ່ມຂນເລ
້
ນ້ອຍໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ໂດຍມີການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄານ້
າມນໃນ
້ ງໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜັ່ານມາ.
ລະດບກາງ. ອດຕາແລກປັ່ຽນມີຄວາມໝນຄົ

ອດຕາແລກປັ່ຽນເງ ິນ KHR / USD ເດືອນຕັ່ ເດືອນບັ່ ມີການປັ່ຽນແປງ
ຫາຍ, ປັ່ຽນແປງພາຍໃນລະດບຕັ່ າ +/- 1% ໃນໄລຍະປີ 2016 ແລະ
2017.
້
ສະຖານະພາຍນອກໂດຍລວມຍງຄົງມີຄວາມເຂມແຂງໂດຍການປ
ບປຸ ງ
້
ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິແລະການໄຫເຂົາຂອງການລົ
ງທນ
ຕັ່ າງປະເທດຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.
ການຂາດດຸ ນການຄ້າແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະມີການ

້ ກນ້ອຍໃນປີ 2017, ໃນຂະນະທີັ່ຍອດເກີນໃນບນຊີ
ປບປຸ ງດີຂນເລ
້
ັ່ ມຂນຂອງກິ
້
ບລິການມີທັ່າອັ່ ຽງເພີັ່ມຂນຈາກການເພີ
ດຈະກາການທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຢັ່າງແຂງແຮງ.
ປດໄຈດັ່ ງກັ່ າວສົັ່ງຜົນໃຫ້ອດຕາການຂາດດຸ ນບນຊີ
ື ຕັ່ ຫຸດລົງເປນ 6,9% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ຫຸດ
ຊາລະປົ ກກະຕິສບ
ລົງຈາກ 8,9% ໃນປີ 2016. ດຸ ນບນຊີເງ ິນທນແລະບນຊີການເງ ິນຍງຄົງ
້
ຢູັ່ ໃນລະດບດີໂດຍການເພີັ່ມຂນຂອງການລົ
ງທນຕັ່ າງປະເທດ,
ໂດຍ

81

ດຸັ່ ນດັ່ ຽງງ ົບປະມານໂດຍລວມໄດ້ຮບການປບປຸ ງດີຂນ້
ໂດຍມີເກບລາຍຮບທີັ່
້
ັ່ າງຕັ່ ເນືັ່ອງ. ລາຍຮບຈາກການເກບພາສີອາກອນເພີັ່ມຂນ້ 17,4%
ເຂມແຂງຢ
ັ່ ຕງໄວ້
້
້
ໃນປີ 2017, ຫ ື ສູ ງກວັ່ າເປົ າໝາຍທີ
6%. ລາຍຈັ່ າຍປົ ກກະຕິເພີັ່ມຂນ້
ື ລ້າ)
10,7%, ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານໂດຍລວມ (ບັ່ ລວມການຊັ່ ວຍເຫອ
້ ນ.
້ ໃນ
ແມັ່ ນ 0,7% ຂອງ GDP, ຕັ່ າກວັ່ າຕົວເລກງ ົບປະມານໃນເບືອງຕົ
້ ັ່ ມ, ການຂາດ
ຂະນະທີັ່ລາຍຮບຈາກການເກບພາສີອາກອນຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນຕື

້
ດຸ ນງ ົບປະມານຈະເພີັ່ມຂນໃນປີ
2018 ເນືັ່ອງຈາກລດຖະບານໄດ້ວາງແຜນ
ເພີັ່ມການໃຊ້ຈັ່າຍເງ ິນຈານວນຫາຍເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕ.
ເພືັ່ອຮກສາລະດບການເຕີບໂຕສູງໃນໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ,

ປະເທດກາປູ

ເຈຍຈາເປນຕ້ອງຮກສາຄວາມສາມາດດ້ານການແຂັ່ ງຂນພາຍນອກແລະ
້
ຄວາມຢືດຍຸັ່ ນ. ການປບປຸ ງພືນຖານໂຄງລັ່
າງແລະຊບພະຍາກອນມະນຸດແມັ່ ນມີ
ຄວາມສາຄນເພືັ່ອປບປຸ ງຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນ, ປະສິດທິພາບໃນການ
ຜະລິດແລະການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ. ກລະນີນ,ີ ້ ການຈດສນ
້
ົ ຫາຍຂນແມັ່
ງ ົບປະມານຄືນເພືັ່ອແກ້ໄຂບນຫາດັ່ ງກັ່ າວໃຫ້ມີປະສິດຕິຜນ
ນມີ
ຄວາມສາຄນ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຖືກຄດເລືອກ
້
ກາປູເຈຍ: ເສນສະແດງທີ
ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງຕດຫຍິບແມັ່ ນຫຸດລົງ, ບາງສັ່ ວນແມັ່ ນຖືກ
ປັ່ຽນແທນໂດຍການເຕີບໂຕທີັ່ວັ່ ອງໄວຂອງອຸ ດສາຫະກາເກີດໃໝັ່ .

້ ແຕັ່ ອດຕາ
ເຖິງວັ່ າຄວາມກົດດນທາງດ້ານລາຄາພະລງງານຈະເພີັ່ມຂນ,
້ ັ່ ວໄປຍງຄົງທີໃນປີ 2017, ເນືັ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເງ ິນ ເຟີ ທົ
ການຜະລິດກະສິກາ.
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ໝາຍເຫດ: ຕດຫຍິບ ແລະ ກັ່ ສ້າງແມັ່ ນຈດຢູັ່ໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກາ

້ ນ: NBC
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: NIS
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ການໄຫເຂົາຂອງການລົ
ງທນຕັ່ າງປະເທດຍງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນ
ຂະແໜງການເງ ິນ ແລະ ກິດຈະກາທີັ່ຕິດພນອະສງຫາລິມາຊບໃນຂະນະ

ການເຕີບໂຕຂອງການສົັ່ງອອກສບຕັ່ ຫຸດລົງ ໂດຍການຊະລັ່ ໂຕຂອງ
ການສົັ່ງອອກເຄືັ່ອງຕດຫຍິບ.

ທີັ່ຂະແໜງ ການຜະລິດ ມີທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງ.
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້ ນ: NBC
ແຫັ່ ງຂມູ

2015

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອພາຍໃນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້
້ ກນ້ອຍໃນໄຕ
ແກັ່ ພາກ ທຸລະກິດອັ່ ອນຕົວລົງໂດຍມີການເພີັ່ມຂນເລ
ມາດ 4 ປີ 2017, ໂດຍສະເພາະສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ບລິສດເອກະຊົນ.

້ ນ: NBC, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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2012

2013

2014

Agriculture
Financial Activities
Real Estate & Construction
Total

0.0
-5.0

2011

້ ນ: NBC
ແຫັ່ ງຂມູ

2015

2016

2017

Manufacturing
Accommodation
Other

້
ສະຖາທາງດ້ານງ ົບປະມານຍງສບຕັ່ ແຂງແຮງຂນໃນປີ
2017, ແຕັ່ ມີທັ່າ
້
ັ່
ອັ່ ຽງຈະມີການຂາດດຸ ນຫາຍຂນໃນປີ 2018 ເນືອງຈາກການເພີັ່ມຂນ້
ທາງ ດ້ານຄັ່ າແຮງງານ ແລະ ລາຍຈັ່ າຍເງ ິນທນ.

້ ນ: MEF
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ກາປູເຈຍ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
2014
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່

2015

2016

2017
ຄາດຄະເນ

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

7.1

7.0

7.0

6.9

ການບລິໂພກ (%ຂອງ GDP)

83.0

82.2

82.1

82.0

ການລົງທນ (%ຂອງ GDP)

22.1

22.5

23.3

19.2

2.6

1.7

3.2

3.0

3.9

1.2

3.0

2.9

1.1

2.8

4.2

2.0

GDP

ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ (ສະເລັ່ຍ)

ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ (ໄລຍະທ້າຍ)

(ລ້ານUSD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງການພາຍນອກ
ດຸ ນການຄ້າ

-3,206

-3,467

-3,416

-2,541

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

-1,640

-1,693

-1,782

-1,635

-9.8

-9.4

-8.9

-7.4

754

775

846

967

4,391

5,093

6,731

8,758

4.2

4.4

5.5

6.0

18.4

19.2

%ຂອງ GDP
ດຸ ນບນຊີໂດຍລວມ
ທນສາຮອງຕັ່າງປະເທດທງໝົດ

1/

້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ໃນເດືອນທີັ່ມີການນາເຂົາສິ
ົ
ຂະແໜງງບປະມານ(ພາກລ
ດໂດຍລວມ)
ື ຫາ້
ລາຍຮບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ວຍເຫອ

(%ຂອງ GDP)

20.1

18.5

ລາຍຮບ

16.9

17.8

17.7

18.6

ລາຍຮບອາກອນ

14.4

15.4

15.0

16.0

21.2

20.4

20.3

19.3

12.8

13.0

13.4

13.5

ລາຍຈັ່ າຍ
ລາຍຈັ່ າຍ

ຊບສິນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນຫກຊບທາງດ້ານການເງ ິນ (ສຸ ດທິ)
ິ ັ່ ວຍເຫອ
ື ຫ ້າ
ດຸ ນງ ົບປະມານໂດຍລວມ, ບັ່ ລວມເງນຊ
້ ນ(ສຸ ດທິ)
ື /ດຸ ນໜີສິ
ການກູຍ້ ມ

້ ນ(ພືນຖານ)
້
ື /ດຸ ນໜີສິ
ການກູຍ້ ມ
ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ
ພາກເອກະຊົນ
ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ
ເງ ິນສາຮອງ
ລາຍການທີັ່ການົດ
້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືລຽວ)

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືUSD)

8.4

7.4

6.9

5.8

-4.3

-2.6

-2.6

-0.7

-1.1

-1.9

-1.9

-0.1

-0.8

-1.6

-1.5

0.2

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

28.5

24.3

21.9

19.4

31.3

27.1

22.5

18.5

29.9

14.7

17.9

18.7

24.6

21.7

25.0

26.3

67,437

73,423

81,242

89,453

16,701

18,078

20,035

22,114

GDP ຕັ່ ຫົວຄົນ (USD)

1,095

1,159

1,266

1,376

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ລຽວຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍ)

4,038

4,060

4,055

4,045

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ລຽວຕັ່ USD, ໄລຍະທ້າຍ)

4,075

4,050

4,037

4,037

ໝາຍເຫດ:
1) ການລົງທນລວມທງການປັ່ຽນແປງຂອງລາຍການຊບສິນ.

2) ຄງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດທງໝົດຍົກເວນ້ ເງ ິນຝາກສະກຸ ນເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດທີັ່ບັ່ ຖືກຈາກດທີັ່ຮກສາເປນເງ ິນສາຮອງທີັ່
NBC; ລວມທງ RMB ໃນຄງ SDR ວນທີ 1 ຕຸ ລາ, 2017;

້ ນ: ອົງການແຫັ່ງຊາດ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO; ຕົວເລກປີ 2017 ອີງໃສັ່ການປະເມີນຄັ່າ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ສປ ຈີນ

້
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈີນແມັ່ ນມີຄວາມເຂມແຂງໃນປີ
2017. ໃນດ້ານການ
ັ່
້
ສະໜອງ, ກິດຈະກາການບລິການຂະຫຍາຍຕົວເພີມຂນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນ
້ ກິດຈະກາການຜະລິດຍງສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວ,
ຈາກຕົວຊີວ້ ດ PMI ທີັ່ສູ ງຂນ.
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີັ່ຕິດພນກບໄອທີ, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຂະແໜງການ
ດັ່ ງກັ່ າວຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດບປານກາງໃນໄລຍະຜັ່ານມານີ.້

ໃນດ້ານ
ຄວາມຕ້ອງການ, ການເຕີບໂຕແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກການບລິໂພກທີັ່
້
ສະໝັ່ າສະເໝີແລະການລົງທນເພີັ່ມໃນພືນຖານໂຄງລັ່
າງ.
ິ າ
ການເຕີບໂຕໃນປີ 2018 ຄາດວັ່ າຈະຫຸດລົງເລກນ້ອຍທຽບກບປີ 2017. ບູ ລມ
ັ່
ສິດທາງດ້ານນະໂຍບາຍໄດ້ປັ່ຽນຈາກການເຕີບໂຕທີມີຄວາມໄວສູ ງໄປສູັ່ ການ

ທາງດ້ານການເງ ິນໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສົມດຸ ນທາງດ້ານການ
ເງ ິນແລະລະບຽບການແລະນະໂຍບາຍປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການ
້
ເງ ິນ.ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ຈະເກີດຂນໃນຕະຫ
າດການເງ ິນແລະຕະຫາດຫກຊບ
້ ນຂອງພາກລດແລະ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໜີສິ

ີ ງຫວະຊ້າລົງ. ການຫຸດ ຜັ່ອນກາລງການຜະລິດເກີນ
ພາກເອກະຊົນໄດ້ມຈ
້
ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ດາເນີນໄປຕາມແຜນແລະເປົ າໝາຍ.ຄວາມສັ່
ຽງຈາກ
ພາຍນອກມີຄວາມສະຫງ ົບແຕັ່ ຄວາມກົດດນດ້ານການຄ້າຍງຕ້ອງໄດ້ສບຕັ່
ຕິດຕາມຢັ່າງໃກ້ຊິດ.

ເຕີບໂຕທີັ່ມີຄຸນະພາບສູ ງ. ເຖິງນະໂຍບາຍດັ່ ງກັ່ າວຈະຊະລັ່ ການຂະຫຍາຍ ຕົວ
ໂດຍການປະກອບສັ່ ວນຈາກການລົງທນຫຸດລົງ, ມນເປນການດດປບທີັ່ໄດ້ຮບ

ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກແມັ່ ນຢູັ່ໃນລະດບກາງ, ຄວາມກົດດນທາງດ້ານການ
້
ັ່ ມຂນຖ້
້ າຫາກ
ົ ສາມາດເພີ
ຄ້າຍງ ສບຕັ່ ເປນທີັ່ສົນໃຈ. ແຕັ່ ຄວາມສັ່ ຽງເຫັ່ ານີ

ຄະເນວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່ປະມານ 6,6%, ແລະ ມີທັ່າອັ່ ຽງທີັ່ຈະສືບຕັ່ ຂະ ຫຍາຍຕົວ

ພູ ມສາດແມັ່ ນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ຢູັ່ປາຍຫາງ, ຊັ່ ງອາດຈະຍງຄົງຢູັ່. ສະຫະລດອາ
້
ເມ ລິກາມີການຂາດດຸ ນການຄ້າກບຈີນສູງຂນໃນປີ
2017 ທຽບໃສັ່ ປີ

້ ສາລບການເຕີບໂຕໃນ
ການຍອມຮບຊັ່ ງອາດນາໄປສູັ່ ການເຕີບໂຕທີັ່ຍືນຍົງຂນ.
ັ່ ການົດເປົ າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົ
້
້
ປີ 2018, ເຈົາໜ້າທີ
ວປະມານ 6,5%. ຄາດ
ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການຂະຫຍາຍການບລິໂພກແລະບລິການ

ວັ່ າມາດຕະຖານການເງ ິນຂອງສະຫະລດອາເມລິກາຢູັ່ ໃນຈງຫວະທີັ່ໄວ
ກວັ່ າທີັ່ຄາດຄະເນ, ຫ ື ການເຕີບໂຕຂອງຈີນຫຸດລົງ. ຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານ

ຂອງພາກເອກະຊົນ (ລວມທງເສດຖະກິດອິນເຕີເນດ). ຄວາມສັ່ ຽງລວມມີ
ການຊະລັ່ ການລົງທນແລະການຫຸດລົງຂອງການສົັ່ງອອກສຸ ດທິ,
ຜົນກະທົບ

້ ຄວາມກົດດນທາງດ້ານການຄ້າອາດເຮດໃຫ້ມີຄວາມສັ່ ຽງ
2016. ສະນນ,
ຕັ່ ການສົັ່ງອອກຂອງຈີນ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຜົນກະທົບຕັ່ ເສດຖະກິດ

ຂອງການດຸັ່ ນດັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນແລະມາດຕະການປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທາງ

ໂດຍລວມແມັ່ ນຖືກຈາກດ.

ດ້ານການເງ ິນໃນຕະຫາດຫກຊບ.

ຄວາມກົດດນຈາກການໄຫອອກຂອງທນແມັ່ ນໄດ້ຫດ
ຸ ລົງຫາຍໂດຍສັ່ ວນໃຫຍັ່

້
ໃນໄລຍະກາງ, ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການເຕີບໂຕອາດຈະເພີັ່ມຂນ,
ຈາເປນຕ້ອງ
ັ່
ັ່
ເລງການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ,
ເຮດໃຫ້ເພີມຄວາມອັ່ ອນໄຫວງັ່ າຍຂອງບລິ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມອັ່
ອນໄຫວງັ່ າຍຂອງບລິສດຍງຢູັ່ ໃນລະດບ
ັ່
ສູ ງໃນບາງຂະແໜງການເຊນຂະແໜງບັ່ ແຮັ່ , ເຫກແລະອະສງຫາລິ ມະຊບ

ແມັ່ ນຍ້ອນການປບປຸ ງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກແລະມາດຕະການການຄຸ ້ມ

ສດ.

ສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນ. ບນຊີເງ ິນທນແລະບນຊີການເງ ິນແມັ່ ນເກີນດຸ ນ 148,5
້
ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາໃນ 2017 ທຽບກບການຂາດດຸ ນມູນຄັ່ າ 416,4
້
ຕືໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນປີ 2016. ໃນຂະນະດຽວກນ, ນກລົງທນ

້
ັ່ ແຮັ່ ແລະອຸ ດສາ ຫະກາ
, ເຖິງວັ່ າຈະໄດ້ຮບຜົນກາໄລສູ ງຂນໃນຂະແໜງບ
້
ເຫກເນືັ່ອງຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາສິ
ນຄ້າດັ່ ງກັ່ າວ. ບນຫາສິນຄ້າເຫັ່ າົ

ຄອງຕ້ານການໄຫວຽນຂອງເງ ິນທນຂ້າມແດນຜັ່ານນະໂຍບາຍປ້ອງກນຄວາມ

ຕັ່ າງປະເທດໄດ້ເພີັ່ມການລົງທນໃນຕະຫາດຫກຊບແລະຕະຫາດທນຂອງຈີນ
້ ເດືອນພະຈິກປີ 2017. ຜົນໄດ້ຮບແມັ່ ນຄງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະ
ນບຕງແຕັ່

້ ນ 3,13 ພນຕື ້ ໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນທ້າຍເດືອນກຸ ມ
ເທດເພີັ່ມຂນເປ
້
ພາ 2018 ແລະ ຄັ່ າເງ ິນຢວນ (RMB) ເພີັ່ມຂນທຽບກ
ບເງ ິນສະກຸ ນຕັ່ າງໆໃນ
້ ອນກຸ ມພາ 2018.
ທ້າຍເດືອນທນວາ 2017 ຮອດຕົນເດື

້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ CPI ເພີັ່ມຂນໃນເດື
ອນກຸມພາໃນຂະນະທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ PPI ຍງ
ຄົງຢູັ່ ໃນລະດບປານກາງ. ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ CPI ເພີັ່ມຂນ້ 2,9% ໃນເດືອນກຸ ມພາ
ເມືັ່ອທຽບກບ 1,5% ໃນເດືອນມງກອນແລະ 1,6% ໃນປີ 2017, ຊັ່ ງ
້ ັ່ ອງຈາກການສະຫອງປີ ໃໝັ່ ຈີນແລະ
ສະທ້ອນເຖິງລາຄາອາຫານທີັ່ເພີັ່ມຂນເນື
ຜົນກະທົບຂອງຖານທີັ່ຕັ່ າ. ຫງຈາກທີັ່ສູ ງເຖິງ 7,8% ໃນເດືອນກຸ ມພາ 2017,
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ PPI ຫຸດລົງເຖິງ 3,7% ໃນທ້າຍເດືອນກຸ ມພາ 2018 ແລະ
ຄາດວັ່ າຈະມີທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງໃນປີ 2018, ຊັ່ ງສັ່ ວນໜັ່ ງແມັ່ ນຍ້ອນຜົນກະທົບ
ຂອງຖານທີັ່ສູງ.

້
້ ງດ້ານເສດຖະກິດ
ຄວາມສັ່ ຽງໃນໄລຍະສນຂອງການເຕີ
ບໂຕແລະຄວາມໝນຄົ
ື ປະເມີນ
ມະຫາພາກໄດ້ຫຸດລົງ. ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານເສດຖະກິດຕົກຕັ່ າແມັ່ ນໄດ້ຖກ
້ ງ, ການຂະຫຍາຍ
ວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າຕ້ານກບລະດບການບລິໂພກຢັ່າງໝນຄົ
ຕົວຂອງຕົວເມືອງແລະຄວາມພະຍາຍາມຢັ່າງສູງໃນການຫຸດຜັ່ອນຄວາມສັ່ ຽງ

84

້ ນບັ່ ມີທັ່າອັ່ ຽງທີັ່ຈະນາໄປສູັ່ ວິກດ
້ ເຖິງ
ິ ການດ້ານລະບົບໃນໄລຍະສນ.
ນີແມັ່
້ ັ່ ໄດ້ຮບການແກ້ໄຂ,
ົ ບ
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,
ຖ້າບນຫາໃນຂະແໜງການເຫັ່ ານີ
້ ນອາດຮ້າຍແຮງຂນໃນບາງຂະແໜງອຸ
້
ຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານໜີສິ
ດສາຫະກາ
ັ່ຊງອາດຈະເຮດໃຫ້ນກລົງທນຂາດຄວາມເຊືັ່ອໝນໃນເສດຖະກິ
້
ດ ແລະ
ຂະແໜງການເງ ິນແລະເຮດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຫຸດລົງ.

ເນືັ່ອງຈາກການເພີັ່ມທາງດ້ານການຄ້າແລະການເຊືັ່ອມໂຍງທາງດ້ານການເງ ິນ
ຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ, ການກະຈັ່ າຍຜົນກະທົບຈາກຈີນໄປຫາບນດາປະເທດໃນພາກ
້
ພືນຂອນຂ້
າງສູງ.

ການຫນປັ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດຂອງຈີນໄປສູັ່ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການບລິໂພກໄດ້ເພີັ່ມຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າບລິ
ໂພກແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງປະເທດ. ຄາດວັ່ າຍຸ ດທະສາດໜັ່ ງແລວທາງ

ັ່ ມການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນໃນບນດາປະເທດ
້
ໜັ່ ງເສນທາງຈະເພີ
້
້
ອາຊຽນ. ຊັ່ ງຈະປະກອບສັ່ ວນເຂົາໃນການພ
ດ ທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງ

ທີັ່ຈາເປນສາລບບນດາປະເທດອາຊຽນ. ການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະ ເທດຂອງ
້
ີ ດ
ົ ບາດເພີັ່ມຂນໃນການຄ້
ຈີນແມັ່ ນໄດ້ມບ
າແລະການສ້າງຖານການລົງ ທນ
້ ນອກຈາກນນ,
້ ຊັ່ ອງທາງດ້ານການເງ ິນແມັ່ ນຈະມີຜນ
ົ ກະທົບ
ໃນພາກພືນ.
ັ່
້
້
ັ່
ເພີມຂນຕຕະຫາດການເງ ິນໃນພາກພືນພ້ອມກບເປີ ດກວ້າງຕະຫາດການ
ເງ ິນຂອງຈີນແລະສົັ່ງເສີມການລົງທນຢູັ່ຕັ່ າງປະເທດຂອງຈີນ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ຈີນ: ເສນສະແດງທີ

້ ເຫນໄດ້ຈາກການຂມູ
້ ນ
ກິດຈະກາບລິການມີການຂະຫຍາຍຕົວສູ ງຂນ,
້ ກິດຈະກາການຜະລິດຍງສບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວແຕັ່ ຍງຫຸດ
PMI ທີັ່ສູ ງຂນ.
ລົງລະດບໜັ່ ງ ໃນໄລຍະຜັ່ານມາ.
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ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ, ການເຕີບໂຕແມັ່ ນໄດ້ຮບການຂບເຄືັ່ອນ
ໂດຍການ ບລິໂພກທີັ່ຄົງທີ, ໃນຂະນະທີັ່, ການລົງທນຂະຫຍາຍ
ຕົວຊ້າ.

Purchasing Managers Index

Expansion

Contraction

48
47
46
2011

2012

2013

2014

Manufacturing (O cial)
Manufacturing (Caixin)

2015

2016

2017

2018

Services (O cial)
Services (Caixin)

້ ນ: NBS, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: NBS, Markit
ແຫັ່ ງຂມູ

ໃນຂະນະທີັ່ການສົັ່ງອອກສບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານະການການ
້
້
້ ັ່ ມຂນຄຽງຄູັ່
ຄ້າໂລກມີການຟືນໂຕ,
ການນາເຂົາເພີ
ກບການເຕີບໂຕ
ຂອງການ ບລິໂພກພາຍໃນ.

້
ການເກີນດຸ ນທາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນຕັ່ ສະຫະລດອາເມລິກາ ສູ ງຂນໃນປີ
2017.
USD bn
100

YoY Growth (sa) in Exports and Imports

% yoy

U.S.'s Goods Trade Deficit with China
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Crude Materials, Inedible, Except Fuels
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Machinery and Transport Equipment

2017 2018

Exports

້ ນ: ໜັ່ວຍງານຄຸ ມ
້ ຄອງພາສີທັ່ ວໄປ
ົ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕສ
ິ ະຫະລດອາເມລິກາ, ໜັ່ ວຍງານຄຸ ມ
້ ຄອງພາສີທັ່ ວໄປ
ົ
ແຫັ່ ງຂມູ
ສປ ຈີນ

້
້ ັ່ ງ ແລະ ຂນສອງໄດ້ຫ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາຊ
ບສິນໃນຕົວເມືອງຂນໜ
ຸດລົງ
້
ເນືັ່ອງຈາກການນາໃຊ້ມາດຕະການຂອງເຈົາໜ້າທີ
.

້ ນພາກລດເພີັ່ມຂນທຽບກ
້
້ ນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໜີສິ
ບໜີສິ
ຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ.

YoY Change in Secondary Property Prices

% yoy
40

Total Debt/GDP

35
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້ ນ: NBS, PBC, CMOF, AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: Wind
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຈີນ: ຕົວຊີວ
2014

2015

2016

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

7.3

6.9

6.7

ການບລິໂພກ

6.7

7.8

8.3

7.5

ທນສາຮອງທງໝົດ

7.1

6.0

6.0

4.7

50.1

49.7

51.4

51.6

54.1

54.4

54.5

55.0

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່

PMI (ຂະແໜງການຜະລິດ, ໄລຍະທ້າຍ)

PMI (ຂະແໜງທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນການຜະລິດ, ໄລຍະທ້າຍ)

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕັ່ ປີ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

6.9

2.0

1.4

2.0

1.6

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ພນຖານ(ສະເລ
ື້
ັ່ ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕັ່ ປີ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

1.6

1.5

1.6

2.2

້ ະລິດ (ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ, % ປີຕັ່ ປີ)
ດດຊະນີລາຄາຜູຜ

-1.9

-5.2

-1.4

6.3

13.2

13.1

13.1

13.5

ແຮງງານທີັ່ຖືກຈາ້ ງງານໃໝັ່:ໃນຕົວເມືອງ (ລ້ານຄົນ)
ອດຕາຫວັ່າງງານສະເລັ່ຍ: ໃນຕົວເມືອງ, %)
ຄັ່າແຮງງານສະເລັ່ຍ (RMB)
ການເຕີບໂຕຄັ່າແຮງງານສະເລັ່ຍ

4.1

4.0

4.0

3.9

56,360

62,029

67,569

…

10.1

8.9

…

9.5

ຂະແໜງການພາຍນອກ

(ຕື ້ USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ການສົັ່ງອອກ (% ປີຕັ່ ປີ, USD)

6.0

-2.9

-7.7

7.9

ການນາເຂົາ້ (%ປີຕັ່ ປີ, USD)

0.5

-14.3

-5.5

15.9

383.1

593.9

509.7

3.7

5.4

4.6

236.0

304.2

202.2

ບນຊີຊາລະປົກກະຕິ(% ຂອງ GDP)

2.3

2.7

1.8

ດຸ ນການເງນິ ແລະ ເງ ິນທນ (ບັ່ ລວມເງ ິນສາຮອງ)

-51.4

-434.1

416.4

-0.5

-3.9

-3.7

ການລົງທນຕັ່າງປະເທດ

119.6

126.3

ການລົງທນຢູັ່ຕັ່າງປະເທດ

102.9

118.0

້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດ (ທງໝົດ )
ໜີສິ

1,779.9

ຄງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ

3,843.0

ດຸ ນການຄ້າ
ດຸ ນການຄ້າ (% ຂອງ GDP)
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

ດຸ ນການເງນິ ແລະ ເງ ິນທນ (% ຂອງ GDP)

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ຢວນ/USD, ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)

6.16

126.0

422.5
3.4
164.9
1.3
148.4
1.2
131.0

170.1

120.6

1,383.0

1,415.8

1,710.6

3,330.4

3,010.5

3,139.9

6.28

6.64

6.75

(%ຂອງ GDP, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງງ ົບປະມານ
ລາຍຮບ (% ປີຕັ່ ປີ)

8.6

8.4

4.5

7.4

ລາຍຈັ່ າຍ (% ປີຕັ່ ປີ)

8.2

15.8

6.4

7.7

ລາຍຮບ

21.8

22.1

21.5

20.9

ລາຍຈັ່ າຍ

23.6

25.5

25.2

24.6

ດຸ ນບນຊີໂດຍລວມ

-2.1

-2.4

-2.9

-2.9

້ ນລດຖະບານກາງ
ໜີສິ

14.9

15.5

16.1

16.3

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
M2 (% ປີຕັ່ ປີ)

12.2

13.3

11.3

8.1

ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອລວມ (% ປີຕັ່ ປີ)

14.3

12.5

12.8

12.0

ເງ ິນກູຢ້ ືມທງໝົດ (% ປີຕັ່ ປີ)

13.6

14.3

13.5

12.7

5.6

4.4

4.4

4.4

ຜົນຕອບແທນພນທະບດລດຖະບານ 10 ປີ (%)

4.17

3.37

2.86

3.58

CAR ຂອງທະນາຄານ (%)

13.2

13.5

13.3

13.7

1.25

1.67

1.74

1.74

ອດຕາກູຢື້ ມ (1ປີ, ໄລຍະທ້າຍ, %)

້
ອດຕາສັ່ວນໜີເສຍ
(%)
ັ່
ລາຍການທີການົດ
້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືຢວນ)

64,397

68,905

74,359

82,712

້
10,483
11,063
11,195
12,250
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືUSD)
້
ັ່
້
ໝາຍເຫດ: (i) ໜີສິນ RMB ຕຕັ່າງປະເທດລວມຕງແຕັ່ປີ 2015
້ ນ: ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫັ່ ງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ, ທະນາຄານແຫັ່ງ ສປ.ຈີນ, ກະຊວງການຄ້າ, ກະຊວງຊບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະກນສງຄົມ, ພາສີຈນ
ີ , ຄະນະກາມະການຄຸ ມ
້ ຄອງ
ແຫັ່ ງຂມູ
້ ຄອງເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ, AMRO
ທະນາຄານຈີນ, ລດຄຸ ມ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ຮົງກົງ, ສປ.ຈີນ

້
ັ່ າງແຂງແຮງຍ້ອນການບລິ
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນຮົງກົງໄດ້ສືບຕັ່ ຟືນໂຕຢ
ໂພກຂອງພາກທຸລະກິດແລະຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ.
ອດຕາການເຕີບໂຕ
ັ່
້
ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ແມັ່ ນ 3,8%, ເພີມຂນຈາກ 2,1% ໃນປີ 2016,
ໂດຍມີຊັ່ອງຫວັ່ າງຜົນຜະລິດທາງບວກ. ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າມີການຂະຫຍາຍ

ຕົວຢັ່າງວັ່ ອງໄວທັ່ າມກາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າໂລກ. ການສົັ່ງອອກ
້ ັ່ ອງຈາກການເຕີບໂຕທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການໄຫ
ການບລິການເພີັ່ມຂນເນື
້
ວຽນຂອງສິນຄ້າເຊັ່ ນດຽວກນກບການຟືນໂຕຄວາມຕ້ອງການທາງດ້
ານການ
ື ຕັ່ ເພີັ່ມ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ການບລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນໄດ້ສບ
້ ສະໜບສະໜູນໂດຍການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍຮ
້
ຂນ,
ບທັ່ າມກາງຕະຫາດແຮງງານ

ທີັ່ເຄັ່ ງຕງແລະຄວາມເຊືັ່ອຖືຂອງຜູ ້ບລິໂພກທີັ່ສະໜບສະໜູນ. ໃນຕັ່ ຫນ້າ, ແຮງ
້ ງ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນໄດ້ຮບການສະໜບສະ
້ ການຂະຫຍາຍຕົວຍງໜນຄົ
ກະຕຸ ນ
ໜູນຈາກການບລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ

, ອດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ຄາດຄະເນ
ໄວ້ໃນລະດບປານກາງທີັ່ 3,4% ແລະ 3,0% ຕາມລາດບ, ຊັ່ ງສະທ້ອນໃຫ້
ື
ເຫນເຖິງເງັ່ ອນໄຂຂອງຕະຫ
າດການເງ ິນໃນທົັ່ວໂລກແລະພາຍໃນທີັ່ເຄັ່ ງຄດ,
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈີນທີັ່ຢູັ່ ໃນລະດບປານກາງ.

້ ງຄົງມີຢັ່ ູ. ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້ ັ່ ວໄປແມັ່ ນ 1,5% ໃນປີ
ຄວາມກົດດນດ້ານເງ ິນເຟີຍ
້
້ ັ່ ສາຄນ. ຄາດວັ່ າຈະ
2017 ທັ່ າມກາງສະພາວະບັ່ ມີເງ ິນເຟີ ຂອງປະເທດນ
າເຂົາທີ
ັ່
້
ເພີມຂນເລກນ້ອຍເຖິງ 2,1% ໃນປີ 2018 ແລະ 2,3% ໃນປີ 2019 ເນືັ່ອງ
້
້
ຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າແຮງງານທີັ່ສະໝັ່ າສະເໝີ, ຄັ່ າເຊົັ່າເຮືອນທີັ່ສູງຂນແລະ
ການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງດດສະນີຄັ່າເງ ິນໂດລາຮົງກົງ.

ື
ເງັ່ ອນໄຂທາງດ້
ານການເງ ິນພາຍໃນປະເທດຍງຄົງລະດບຜັ່ອນຄາຍ.
້
ໃນໄລຍະສນ, ອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນໂດລາຮົງກົງໄດ້ຫຸດລົງກັ່ ວາໂດລາສະຫາລດ

້ ທ້າຍປີ 2017, ຄວາມແຕກໂຕນລະ
ຍ້ອນສະພາບຄັ່ ອງໃນຮົງກົງ. ນບຕງແຕັ່
ຫວັ່ າງອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາລະຫວັ່ າງທະນາຄານໃນ

ຕະຫາດລອນດອນ (Libor) ແລະ ອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນໂດລາສະຫະລດອາເມ
ລິກາລະຫວັ່ າງທະນາຄານໃນຕະຫາດຮົງກົງ (Hibor) ໄດ້ເຮດໃຫ້ອດຕາແລກ
້
ປັ່ຽນອັ່ ອນຄັ່ າລົງ
ໂດຍຄັ່ າເງ ິນໂດລາຮົງກົງເພີັ່ມຂນໄປຫາອ
ດຕາແລກປັ່ຽນທີັ່

ອັ່ ອນຄັ່ າທີັ່ລດຖະບານການົດຄື 7,85 ໂດລາຮົງກົງ / ໂດລາສະຫະລດອາເມລິ
້
ກາ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ອດຕາດອກເບ້ຍໂດລາຮົງກົງ 1 ປີ ຂນໄປໄດ້
ເພີັ່ມຂນ້
້
ຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ, ຊັ່ ງຄາດວັ່ າອດຕາດອກເບ້ຍໂດລາຮົງກົງຈະເພີັ່ມສູ ງຂນໃນຊ
ຸ ມປີ ຕັ່
ຫນ້າ.
ການເທັ່ ຂາຍຮຸ ້ນໃນຕະຫາດຫກຊບຂອງສະຫະລດອາເມລິກາໃນຕົນ້

ເດືອນກຸ ມພາເຮດໃຫ້ດດສະນີຮຸ ້ນຫງເຊງ (Hang Seng) ຫຸດລົງຫາຍກວັ່ າ
10% ຈາກລະດບສູ ງສຸ ດທີັ່ເຄີຍມີໃນທ້າຍເດືອນມງກອນປີ 2018 ແລະເຮດ
້
້
້ ນລັ່ າສຸ ດຊີໃຫ້ເຫ
ໃຫ້ມີສະພາວະການປັ່ຽນແປງສູ ງຂນ.
ຢັ່າງໃດກຕາມ, ຂມູ
ນ
ັ່
ີ ານປບປຸ ງລະດບໜງ.
ວັ່ າສະພາບການຂອງຕະຫາດໄດ້ມກ
ລະບົບການທະນາຄານຍງມີການດາເນີນໄປດ້ວຍດີແລະມີເງ ິນທນໄຫວຽນດີ.
້
ັ່ າງແຂງແຮງດ້ວຍອດຕາສັ່ ວນການກູ້ຢື ມທີັ່
ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອໄດ້ຟືນໂຕຢ

້
ມີຄວາມສັ່ ຽງຫຸດລົງຍ້ອນກິດຈະກາທາງດ້ານເສດຖະກິດທີັ່ດີຂນ.
ອດຕາເງ ິນ
ັ່
ັ່
ທນຕຊບສິນສັ່ ຽງ ຍງສູງຢູັ່ ທີ 19,1% ໃນທ້າຍເດືອນທນວາ 2017.
ື
ິນຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບດີ.
ເງັ່ ອນໄຂທາງການເງ

ອີງຕາມບົດປາໄສກັ່ ຽວກບນະໂຍ

ບາຍງ ົບປະມານຂອງເລຂາທິການທາງດ້ານການເງ ິນໃນ ເດືອນກຸ ມພາ 2018,
ງ ົບປະມານການດຸ ນຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ທີັ່ 5,2% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2017/
້
2018, ໃນຂະນະທີັ່ຄງເງ ິນສາຮອງຈະຂນຮອດລະດ
ບທຽບເທົັ່າກບ 28 ເດືອນ
ຂອງລາຍຈັ່ າຍໃນທ້າຍເດືອນມີນາ2018. ໃນສົກປີ 2018/2019, ລດ ຖະ
້ ນ 21% ຂອງ GDP, ສູ ງກວັ່ າ
້ ລາຍຈັ່ າຍຂນເປ
ບານວາງແຜນທີັ່ຈະກະຕຸ ນ
ີ ັ່ ານມາ, ໃນຂະນະທີັ່ຮກສາງ ົບປະມານເກີນດຸ ນ ແລະ ຄງ
19 % ໃນປີ ທັ່ ຜ
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ເງ ິນສາຮອງໃນລະດບທີັ່ພຽງພ. ມາດຕະການງ ົບປະມານປະກອບມີຄວາມ
ພະຍາຍາມເພີັ່ມຕືັ່ມກັ່ ຽວກບການເພີັ່ມການສະໜອງທີັ່ພກອາໄສ, ການ

ຫຸດຜັ່ອນອາກອນເງ ິນເດືອນ ແລະ ອາກອນກາໄລ, ການເພີັ່ມລາຍຈັ່ າຍສາ
ລບການພດທະນາເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວດຕະກາໃໝັ່ , ແລະ ເພີັ່ມລາຍ
ຈັ່ າຍໃນການພດທະນາການສກສາ.
້ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກນະໂຍ ບາຍ
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສນສັ່
ຂອງສະຫະລດອາເມລິກາແລະຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກັ່ າວຕັ່
ເສດຖະກິດໂລກ. ບນດາຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ກັ່ ຽວຂ້ອງກບປະເທດຈີນທີັ່ມີຢັ່ ູ ໃນ
ເຄີັ່ງທາອິດຂອງປີ 2017 ໄດ້ຫຸດລົງ, ຊັ່ ງລວມມີການຊະລັ່ ຕົວຂອງເສດ

ຖະກິດແລະກະແສໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຈານວນຫວງຫາຍ. ຄວາມສັ່ ຽງ
້
້ າລບຮົງກົງແມັ່ ນຕິດພນກບນະ
ຕັ່ ການຄາດຄະເນພືນຖານໃນໄລຍະສ
ນສ
ໂຍບາຍຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ. ການປະຕິຮູບດ້ານພາສີ, ພ້ອມກບ
້
້ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ການລົງທນໃນພືນຖານໂຄງລັ່
າງ, ສາມາດກະຕຸ ນ
ເສດຖະກິດສະຫະລດອາເມລິກາແລະເພີັ່ມປະລິມານການຄ້າໃນທົັ່ວໂລກ
ຊັ່ ງເປນປະໂຫຍດຕັ່ ຮົງກົງເຊັ່ ນດຽວກນ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ນະໂຍບາຍ
ງ ົບປະມານແບບຂະຫຍາຍຕົວດັ່ ງກັ່ າວພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີັ່ມີການຈ ້າງ
ົ ກະທົບແບບຈາກດຕັ່ ການເຕີບໂຕ.
ງານຢັ່າງເຕມສັ່ ວນອາດຈະມີຜນ
້ ັ່ ສູ ງຂນແລະການຂາດດຸ
້
ຄວາມກງວົນສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນຢູັ່ ທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ທີ
ນ

ງ ົບປະມານຈານວນຫາຍ, ຊັ່ ງໄດ້ເຮດໃຫ້ອດຕາດອກເບ້ຍຂອງພນທະບດ
້ ປດໄຈນີອາດສົ
້
ັ່ ງຜົນເຮດໃຫ້ມີການໄຫອອກ
ສະຫະລດອາເມລິກາສູງຂນ.
້
້
ຂອງທນຈາກພາກພືນ,
ຊັ່ ງເຮດໃຫ້ອດຕາດອກເບ້ຍໂດລາຮົງກົງສູ ງຂນ.
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງການປົ
ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າສາມາດເຮດໃຫ້ເກີດຜົນ
ເສຍຫາຍຕັ່ ກິດຈະກາການຄ້າ.

ການດາເນີນນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງ ິນເພືັ່ອກບສູັ່ ສະພາວະປົກກະຕິຂອງ
ທະນາຄານກາງຈະສົັ່ງຜົນເຮດໃຫ້ລາຍຈັ່ າຍດ້ານການເງ ິນພາຍໃນປະ ເທດ
້
ສູງຂນ.

ບນດາທະນາຄານກາງມີທັ່າອັ່ ຽງດາເນີນນະໂຍບາຍເພືັ່ອກບສູັ່
ສະພາວະປົ ກກະຕິໃນໄລຍະຕັ່ ຫນ້າ, ຊັ່ ງຈະເຮດໃຫ້ສະພາບການທາງດ້ານ

້
້
ການເງ ິນໃນໂລກເຄັ່ ງຄດຂນ.
ປດໄຈນີສາມາດຫ
ຸດຜັ່ອນສະພາບຄັ່ ອງໃນ
ຮົງກົງແລະເພີັ່ມອດຕາດອກເບ້ຍໂດລາຮົງກົງ. ໃນຂະນະດຽວກນອດຕາ
ການເຕີບໂຕຂອງອດຕາດອກເບ້ຍຂອງຄງເງ ິນສາຮອງສະຫະລດອາເມລິ
ກາ, ສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ອດຕາດອກເບ້ຍໃນຮົງກົງພາຍໃຕ້ການຄຸ ້ມຄອງຂອງ
ໄດ້ສາ້ ງຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນເນືັ່ອງຈາກນະໂຍບາຍ
ການເງ ິນຂອງສະຫະລດສະຫະລດອາເມລິກາທີັ່ໄດ້ກັ່າວໄວ້ໃນຂ້າງເທິງ.
ຄະນະກາມະການເງ ິນ,

ຄວາມສັ່ ຽງພາຍໃນປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເກີດມາຈາກລອຍໂຕຂອງ
ຕະຫາດຊບສິນທາງດ້ານທີັ່ຢູັ່ອາໄສ. ເຖິງວັ່ າຈະມີທັ່າອັ່ ຽງຄວາມສະເຖັ່ຍລະ

ພາບຫງຈາກການປະຕິບດນະໂຍບາຍປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການ
້
ເງ ິນໃນເດືອນພດສະພາປີ 2017, ລາຄາຊບສິນແລະປະລິມານການຊືຂາຍ
ັ່
້
້
ໄດ້ເພີມຂນຢັ່າງວັ່ ອງໄວນບຕງແຕັ່ ໄຕມາດທີ 4 ປີ 2017. ອາດຈະມີ
ຄວາມສັ່ ຽງໃນການດດປບລາຄາເຮືອນຊັ່ ງອາດເຮດໃຫ້ອດຕາດອກເບ້ຍສູ ງ
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວ. ການເພີັ່ມຂນຂອງໜີ
້
້ ນຄົວເຮືອນແລະອິດທິພນ
ົ ຈາກ
ຂນຢ
ສິ
້ ັ່ ອຊືທີ
້ ັ່ ຢູັ່ ອາໄສຈະເພີັ່ມພາລະທົດ
ລອຍໂຕຂອງອດຕາດອກເບ້ຍສິນເຊືອເພື

້ ນຂອງຄົວເຮືອນ. ໃນໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ, ການເພີັ່ມ
ແທນໜີສິ
້
ັ່ ພກອາໄສຈະຊັ່ ວຍປບປຸ ງຄວາມສາມາດໃນການຊື ້
ຂນຂອງການສະໜອງທີ
, ແຕັ່ ວັ່ າທັ່ າອັ່ ຽງແມັ່ ນບັ່ ແນັ່ ນອນ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ລາດບຂອງນະໂຍ
້ ຄອງ
ບາຍປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ມາດຕະການຄຸ ມ
ັ່
້
້
ດ້ານຄວາມຕ້ອງການທີຈດຕງປະຕິບດຕງແຕັ່ ປີ 2009ໄດ້ສະໜບສະໜູນ
ການຮກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເງ ິນ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ຮົງກົງ, ຈີນ: ເສນສະແດງທີ

້ ວຢັ່າງແຂງແຮງ
ການເຕີບໂຕ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ແມັ່ ນມີການຟືນຕົ
ໂດຍມີການ ບລິໂພກພາກເອກະຊົນເພີັ່ມຂນ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍ
້
ນອກປບໂຕດີຂນ.

້ ກຈາກດ, ແຕັ່ ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາບ້
້
ຄວາມກົດດນທາງດ້ານເງ ິນເຟີ ຖື
ານ
ັ່ທີຜັ່ານມາມີທັ່າອັ່ ຽງເພີັ່ມຄວາມກົດດນເຮດໃຫ້ດດຊະນີລາຄາຜູ ຊ
້ ມ
ົ ໃຊ້ເພີັ່ມ
້
ຂນ.
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້
້ 3,1%, ຂນຈາກ
້
ໝາຍເຫດ: ທງອດຕາເງ ິນເຟີ້ທົັ່ວໄປ ແລະ ພືນຖານໃນເດື
ອນກຸ ມພາເພີັ່ມຂນ
1,7 % ໃນ
ັ່
ເດືອນມງກອນ, ສັ່ວນໃຫັ່ຍແມັ່ ນເປນຍ ້ອນເວລາສະຫອງປີໃໝັ່ທີແຕກຕັ່າງກນ (ກາງເດືອນກຸ ມພາ ປີ 2018

້ ນ: CEIC, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າອດຕາແລກປັ່ຽນເງ ິນໂດລາຮົງກົງມີການເພີັ່ມຂນໃນ
1 ປີ
ັ່ທີຜັ່ານມາ ແລະ ສບຕັ່ ເພີັ່ມຂນ,
້ ອດຕາແລກປັ່ຽນເງ ິນ USD ໃນ
້ ງແຕັ່
້
້ ໄລຍະ
Libor ສູ ງກວັ່ າ Hibor ໃນໄລຍະສນຈະມີ
ການເພີັ່ມຂນຕ
້
ຕົນຂອງປີ
ນ.ີ ້

ແຕກຕັ່າງກບທ ້າຍເດືອນມງກອນ 2017).

້ ນ: CEIC
ແຫັ່ ງຂມູ

ຜົນທີັ່ໄດ້ຮບອດຕາແລກປັ່ຽນທນທີຂອງໂດລາຮົງກົງອັ່ ອນຄັ່ າເຖິງຈຸດອດ
ຕາແລກປັ່ຽນໂດລາຮົງກົງ/USDທີັ່ການົດອັ່ ອນຄັ່ າຢູັ່ ທີັ່ 7,85 ໃນເດືອນທີັ່
ຜັ່ານມາ.
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7.73
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້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ
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ບາຍສູ ງ. ເຖິງວັ່ າລາຍຈັ່ າຍສາລບການຮກສາສຸ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວດດີການ
້ ັ່ ອງຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ
້
ສງຄົມຍງສບ ຕັ່ ເພີັ່ມຂນເນື
ສູງ.

້
ເນືັ່ອງຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ
ສູງ.

300

2015

້
ຖານະງ ົບປະມານຍງຢູັ່ ໃນລະດບເຂມແຂງໂດຍມີ
ຄວາມຢື ດຍຸັ່ ນທາງດ້ານນະໂຍ

ຍຸັ່ ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍສູງ. ເຖິງວັ່ າລາຍຈັ່ າຍສາລບການຮກ
ສາສຸ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວດດີການສງຄົມຍງສບຕັ່ ເພີັ່ມຂນ້

350

2014

້ ນ: CEIC, HKMA
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຖານະງ ົບປະມານຍງຢູັ່ ໃນລະດບເຂມແຂງໂດຍມີ
ຄວາມຢື ດ
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້ ນ: CEIC, ການຄາດຄະເນ ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: CEIC, ບົດປາໄສງ ົບປະມານປະຈາສົກປີ 2018-2019
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້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຮົງກົງ, ຈີນ : ຕົວຊີວ
2014

2015

ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງ ທີ
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2.8

2.4

2017

ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນ

3.3

ການບລິໂພກພາກລດ

3.1

ທນສາຮອງພາຍໃນມີການົດທງໝົດ

2.1

3.8

4.8

1.9

5.4

3.4

3.3

3.4

-0.1

-3.2

-0.1

4.2

9.3

2.2

5.9

3.0

-8.7

-7.7

-6.3

1.9

1.0

-1.4

0.7

5.5

ສິນຄ້າ

0.8

-1.7

1.6

5.9

ບລິການ

3.5

ຕກ ແລະ ການກັ່ ສ້າງ

ເຄືັ່ອງຈກ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າຊບສິນ ທາງປ ນຍາ
ການສົັ່ງອອກ

1.6

0.3

-3.4

ການນາເຂົາ້

1.0

-1.8

0.9

6.3

ສິນຄ້າ

1.5

-2.7

0.7

6.9

ບລິການ

-2.2

5.0

2.1

1.8

ດດຊະນີ GDP

2.9

3.6

1.7

3.0

4.4

3.0

2.4

1.5

້ ນຖານ
້
ອດຕາເງ ິນເຟີພື

3.5

2.5

2.3

1.7

ອດຕາໄພຫວັ່າງງານ (%)

3.3

3.3

3.4

3.1

້ ັ່ ວໄປ
ອດຕາເງ ິນເຟີທົ

ຂະແໜງພາຍນອກ

(% ຂອງ GDP)

BoP ໂດຍລວມ

6.2

11.8

0.4

9.4

ບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

1.4

3.3

4.0

4.2

ຊບສິນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນຫກຊບທາງດ້ານການເງ ິນ

2.9

6.4

-3.7

3.6

ຂະແໜງງ ົບປະມານ (ລດຖະບານແຫັ່ງຊາດ)

(%ຂອງGDP, ທ້າຍເດືອ ນມີນາຂອງປີ ງ ບົ ປະມານ)

ລາຍຮບ

21.2

18.8

23.0

23.0

ລາຍຈັ່ າຍ

17.5

18.2

18.6

17.8

ຫກຊບງ ົບປະມານທງໝົດ

3.6

0.6

4.5

5.2

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
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2016

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

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

ເງ ິນກູຢ້ ືມທງໝົດ

12.7

3.5

6.5

16.1

້ ຄ
ີ ວາມສັ່ຽງ (%)
ອດຕາສັ່ວນເງ ິນກູມ

0.5

0.7

0.7

0.5

ອດຕາສັ່ວນເງ ິນທນທງໝົດຕັ່ ຊບສິນສັ່ຽງ (%)

16.8

18.3

19.2

19.1

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

2014

2015

2016

2017

0.4
1.9

0.4
1.7

1.0
1.9

1.3
1.8

23,605

21,914

22,001

29,919

ລາຍການທີັ່ການົດ
ອ ດຕາດອກເບ້ຍ (%, ໄລຍະທ້າຍ)

ອດຕາແລກປັ່ຽນ Hibor 3 ເດືອນ
ຜົນຕອບແທນພນທະບດລດຖະບານ ໄລຍະ 10 ປີ

ມູນຄັ່າຊບສິນ

ດ ດຊະນີ Hang Seng (ໄລຍະທ້າຍ, 1964=100)
(% ປີຕັ່ ປີ)

ລາຄາຊບສິນດ້ານທີັ່ພ ກອາໄສ (ໄລຍະທາ້ ຍ, 1999=100)
(% ປີຕັ່ ປີ)

ອດຕາແລກປັ່ຽນທນທີ (HK$/US1$, ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)
ຊບສິນສາຮອງທາງການ (ຕື ້ ໂດລາ USD, ໄລຍະທ້າຍ)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ HKD)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ USD)

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

້ ນ: Bloomberg, CEIC
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ອິນໂດເນເຊຍ

້
ັ່ ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຍງສືບຕັ່ ຟືນໂຕເນື
້ ນ 5,2% ໃນໄຕມາດ 4 ຈາກ
ການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດໄດ້ເພີັ່ມຂນເປ

້
ປດໄຈຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ສາຄນສາລບການເຕີບໂຕແມັ່ ນການຈດຕງປະຕິ
ບດ
ັ່
້
ການລົງທນແລະການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ. ໃນຂະນະທີເຈົາໜ້າທີລດ

ອດຕາເງ ິນເຟີ,້ ໃນຂະນະທີັ່ການບລິໂພກຂອງພາກລດເພີັ່ມຂນ້ 3,8%. ຄຽງຄູັ່
້
ກບການພດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງ, ການເຕີບໂຕຂອງການລົງທນຍງຄົງຢູັ່ ທີັ່

້
ຕາມ, ລະດບຄວາມສາເລດໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດໂຄງການລົງ ທນຍງມີ
ັ່
ຫາຍຄວາມທ້າທາຍເຊນ: ປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການຕັ່ າງໆໃນແຜນ

5,1% ໃນໄຕມາດ 3. ການເຕີບໂຕຂອງການບລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ເພີັ່ມ
້ ງ 5% ຈາກ 4,9% ໃນໄຕມາດທີັ່ຜັ່ານມາເນືັ່ອງຈາກມີການຄວບຄຸ ມ
ສູ ງຂນເຖິ

້
7,3%, ເພີັ່ມຂນຈາກ
7,1% ໃນໄຕມາດກັ່ ອນ. ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງ
ັ່
້ ນ
້ ັ່ ມຂນເປ
ົ ນໃຫ້ການການນາເຂົາເພີ
ການພາຍໃນປະເທດທີແຂງແຮງໄດ້ສັ່ ງຜົ

ສອງຕົວເລກຄື 11,8%, ໃນຂະນະທີັ່ການສົັ່ງອອກເພີັ່ມຂນ້ 8,5% ໂດຍມີ
້
້ ງແລະການຟືນໂຕຂອງເສດຖະກິ
ລາຄາສິນຄ້າທີັ່ໝນຄົ
ດໂລກ.
ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ (BI) ໄດ້ດາເນີນນະໂຍບາຍຮກສາອດຕາດອກເບ້ຍຄົງ
້ ງທີັ່ແລະການຟືນໂຕຂອງເສດຖະກິ
້
ທີຕາ້ ນສະພາບການອດຕາເງ ິນເຟີຄົ
ດຢັ່າງຕັ່

້ ັ່ ວໄປແມັ່ ນ 3,2 % ປີ ຕັ່ ປີ ໃນເດືອນກຸ ມພາ, ຊັ່ ງຢູັ່ ໃນ
ເນືັ່ອງ. ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້
ລະດບເປົ າຫມາຍ
3,5 ± 1 % ສາລບປີ 2018, ໃນຂະນະທີັ່ອດຕາເງ ິນເຟີ ້
້
ພືນຖານຍ
ງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າທີັ່ 2,6%. ໂດຍມີການຄວບຄຸ ມຄວາມກົດດນ

້
ທາງດ້ານລາຄາແລະການຟືນໂຕເສດຖະກິ
ດ, ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍໄດ້ເຮດ
້ ເດືອນກນຍາປີ ທັ່ ີ
ໃຫ້ອດຕາດອກເບ້ຍບັ່ ມີການປັ່ຽນແປງຢູັ່ ທີັ່ 4,25%ນບຕງແຕັ່
ຜັ່ານມາ.

ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະເຄິັ່ງທີັ່ສອງຂອງປີ
2017 ແຕັ່ ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າກວັ່ າ 2 % ຂອງ GDP ປີ 2017. ການຂາດ

້ ນ 2,2% ຂອງ GDP ໃນໄຕມາດ 4 ເພີັ່ມ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິເພີັ່ມຂນເປ
ຈາກ 1,7% ໃນໄຕມາດ 3. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຂາດດຸ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່
້
້ ຄຽງຄູັ່ ກບການຂະ ຫຍາຍ
ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງການນ
າເຂົາ,
ຕົວຂອງການລົງທນ. ສາລບໝົດປີ 2017, ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກ ກະຕິ
ຢູັ່ ໃນ 1,7% ຂອງ GDP. ໃນຂະນະທີັ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວາມຕ້ອງ
້
ການນາເຂົາຈະຮ
ກສາການຂາດດຸ ນຢູັ່ ໃນລະດບດຽວກບລະດບປະຈຸບນ.
້
້
ນບຕງແຕັ່ ຕົນປີ , ບນດາຕະຫາດຫກຊບ ແລະ ຕະຫາດພນທະບດຂອງລດຖະ
ີ ານເໜງຕິງເນືັ່ອງຈາກການໄຫອອກຂອງທນ.
ບານໄດ້ມກ
ດດຊະນີວດການ
ັ່
້ ອິນໂດເນເຊຍ (Jakarta Composite Index)
ເຄືອນໄຫວຂອງຕະຫາດຮຸ ນ
ໄດ້ຫຸດລົງປະມານ 2,5%. ໃນຂະນະດຽວກນ, ການມີສັ່ວນຮັ່ ວມຢັ່າງຫ້າວ
ຫນຂອງນກລົງທນຕັ່ າງປະເທດໃນຕະຫາດຫກຊບຂອງລດຖະບານຊັ່ ວຍຮກ
້ ນຂ້າງຕັ່ າ, ຊັ່ ງຢູັ່ ທີັ່ 6,9% ໃນ
ສາອດຕາຜົນຕອບແທນຮບໃນໄລຍະ 10 ປີ ຂອ
ທ້າຍເດືອນມີນາ.

ຕົວເລກງ ົບປະມານຕົວຈິງໃນປີ 2017 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າການຂາດດຸ ນງ ົບ
ປະມານແມັ່ ນດີກັ່ວາທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້ 2,5% ຂອງ GDP. ໃນຂະນະທີັ່ຕົວເລກ

ງ ົບປະມານປີ 2017 ທີັ່ປບປຸ ງໄດ້ຄາດຄະເນການຂາດດຸ ນ 2,9% ຂອງ GDP,
ີ ັ່ ແມັ່ ນພາສີທັ່ ີ
ຊັ່ ງຜົນເປນທີັ່ພັ່ ງພໃຈຫາຍກັ່ ວາທີັ່ຄິດ ຈາກການເກບກາລາຍໄດ້ທັ່ ບ
້
ເຂມແຂງແລະການຫ
ຸດຜັ່ອນລາຍຈັ່ າຍ. ໃນຕັ່ ຫນ້າ, ງ ົບປະມານປີ
້
ື້
2018 ວາງເປົ າໝາຍການຂາດດຸ
ນ 2,2% ຂອງ GDP ໂດຍມີພນຖານການ
ັ່
້
ີ ມແຂງ
ເກບລາຍໄດ້ທເຂ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP 5,4%.
້
້ ງ
ໃນຂະນະທີັ່ເສດຖະກິດຟືນໂຕ,
ອດຕາການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອເພີັ່ມຂນເຖິ
8.2% (ປີ ຕັ່ ປີ ) ໃນປີ 2017, ຊັ່ ງສູງກວັ່ າ 7.9% ໃນປີ ກັ່ອນ. ໃນຂະນະດຽວ

້
້
ໄດ້ສະແດງຄວາມຕງໃຈໃນການພ
ດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງ, ການລົງ ທນ
ັ່
ັ່
ັ່
ັ່
້
ໄດ້ກາຍເປນສິງຂບຂີທີສາຄນຕການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສນ. ເຖິງຢັ່າງ ໃດກັ່

ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ,
ການຄອບຄອງກາມະສິດທີັ່ດິນສາລບການ
້
ພດທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງແລະຄວາມກົດດນທາງດ້ານລາຍຮບຂອງລດ
ຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ສາຄນອີກອນຫນັ່ ງແມັ່ ນນາໃຊ້ມາດຕະການປົ ກ
ປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າໂດຍບາງຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນ ຊັ່ ງສາມາດເຮດໃຫ້ການຄ້າ
ໂລກທົດຖອຍແລະຫຸດຄວາມຕ້ອງການການສົັ່ງອອກຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ຖະບານ.

ໃນຂະນະທີັ່ລາດບຂອງຂອງປະເທດທຽບກບພາຍນອກໄດ້ຮບການປບປຸ ງ,
ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກຍງຄົງມີຢັ່ ູ ໃນຊັ່ ວງເວລາທີັ່ມີທັ່າອັ່ ຽງເກີດຄວາມສັ່ ຽງສູງຕັ່

ເນືັ່ອງທົັ່ວໂລກ. ທັ່ າອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດອິນໂດເນເຊຍຍງ
ເປນປດໄຈທີັ່ສາມາດດງດູດນກລົງທນຕັ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການປະຕິ
້
ຮູ ບສະແດງໄດ້ຮບການຍ້ອງຍ ແລະ ທັ່ າແຮງສາລບການພດທະນາພືນຖານ
້
້ ານປບປຸ ງພືນຖານເສດ
ໂຄງລັ່ າງ - ໂດຍຮບຮູ ກ
ຖະກິດມະຫາພາກ, Fitch
້ ຂອງອິນໂດເນເຊຍໃນເດືອນທນວາປີ ທັ່ ຜ
ົ ລາດບຄວາມໜ້າເຊືອຖື
ີ ັ່ ານ
ໄດ້ຍກ

ມາ, ຕາມດ້ວຍການປບປຸ ງລາດບຂອງປະເທດໃນ S&P ສາລບ 2017.
້ ດຕາດອກເບ້ຍຂອງ
ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ປດໄຈພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການເພີັ່ມຂນອ
ທະນາຄານກາງສະຫະລດອາເມລິກາ, ຫ ື ເຫດການສາຄນທາງດ້ານພູ ມສາດ
ົ
ການເມືອງອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດບນຫາການໄຫວຽນຂອງເງ ິນທນ, ຊັ່ ງມີຜນ

ກະທົບທາງລົບຕັ່ ອດຕາແລກປັ່ຽນລາຄາຮຸ ້ນ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງ
້ ການຄາດຄະເນລາຄາສິນຄ້າສາຄນແມັ່ ນເຄືັ່ອງມື
ພນທະບດ. ນອກຈາກນນ,
ໃນການການົດການເຄືັ່ອນໄຫວຂອງບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ.
້ ງທາງດ້ານການເງ ິນແມັ່ ນຍງມີຈາກດຢູັ່ ໃນເວ
ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານຄວາມຫມນຄົ

້
້
ລານີ.້ ການເພີັ່ມຂນຂອງໜີ
ເສຍ
ມີທັ່າອັ່ ຽງການປັ່ຽນແປງໃນທິດທາງຫຸດລົງ,
ັ່
ໃນຂະນະທີລະບົບການທະນາຄານມີສະພາບຄັ່ ອງສູ ງ.
ສະຖານະດ້ານນະໂຍບາຍການເງ ິນປະຈຸບນແມັ່ ນສອດຄັ່ ອງກບການຮກສາ
້ ງພາຍນອກແລະການຊຸກຍູ ກ
້ ານຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ
ຄວາມໝນຄົ

້
້
ບນດາພືນຖານດ້
ານເສດຖະກິດທີັ່ເຂມແຂງຂອງອິ
ນໂດເນເຊຍຊັ່ ງໄດ້
້
ິນທນຢັ່າງໄວ ແລະຄວາມຈິງທີັ່ວັ່ າ
ຫຸດຄວາມສັ່ ຽງຂອງກະແສໄຫເຂົາຂອງເງ
້
້ າມກາງອດຕາເງ ິນເຟີ ພື
້ ນຖານ
້
ການຟືນໂຕການເຕີ
ບໂຕແມັ່ ນຍງຄົງເພີັ່ມຂນທັ່
້
້ ງທີັ່ຊີໃຫ້ເຫ
ທີັ່ໝນຄົ
ນວັ່ າສະຖານະດ້ານນະໂຍບາຍການເງ ິນປະຈຸບນຍງມີ
ກິດ.

ຄວາມເໝາະສົມ.

ການປບປຸ ງລາຍຮບໄລຍະຍາວຈະຊຸກຍູ ້ລດຖະບານກ້າວໄປສູັ່ ການສ້າງພືນ້
້ ງກວັ່ າເກົັ່າ. ເຈົາໜ້າທີ
້
ຖານງ ົບປະມານທີັ່ໝນຄົ
ລດຄວນສືບຕັ່ ສຸ ມໃສັ່ ການນາ
ໃຊ້ມາດຕະການປບປຸ ງລາຍຮບໃນໄລຍະຍາວເຊັ່ ນ: ການຂະຫຍາຍຖານອາ
້
ກອນ, ການຫຸດຜັ່ອນການຍົກເວນທາງດ້
ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການປບປຸ ງ
້
ການຈດຕງປະຕິ
ບດພາສີ, ເພືັ່ອເພີັ່ມປະສິດທິພາບການວາງແຜນງ ົບປະມານ,
ັ່ ໃນການຮບມືກບຜົນກະທົບທາງ
້
ແລະ ເພີັ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຈົາໜ້າທີ

້ ັ່ ງເພີັ່ມເປນ 9,4% ໃນປີ 2017.
ກນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງ ິນຟາກດີຂນຊ
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງສິ
ນເຊືັ່ອໃນປີ 2017 ແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາຈາກ

ດ້ານເສດຖະກິດ.
ັ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະຕິຮູບດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
້
້
ເຈົາໜ້າທີ
າງການ

ເລືອກ. ໃນສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບນ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການລວມ
ຕົວຂອງບລິສດແລະທະນາຄານ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຄາດວັ່ າຈະ

ແປງກົດລະບຽບ, ການປບປຸ ງທາງດ້ານສະຖາບນແລະນະໂຍບາຍທາງດ້ານ

ການລວມຕົວຂອງບລິສດ ແລະ ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອຂອງທະນາຄານແບບຄດ

້
ເພີັ່ມຂນໃນລະດ
ບປານກາງໃນປີ 2018.
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້ ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ບນດາສິັ່ງທ້າທາຍຍງ
ລົງທນ ແລະໂຄງຮັ່ າງການຈດຕງ.
້ ັ່ ານການປັ່ຽນ
້
ົ ຜ
ຄົງຢູັ່ ແລະ ເຈົາໜ້າທີ
ກາລງດາເນີນການແກ້ໄຂບນຫາເຫັ່ ານີ
ງ ົບປະມານ.

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ອິນໂດເນເຊຍ: ເສນສະແດງທີ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ເພີັ່ມຂນໃນປີ
ຜັ່ານມາ.

້
ການຫຸດລົງຂອງອດຕາເງ ິນເຟີ,ທະນາຄານອິ
ນໂດເນເຊຍຫດ
ຸ ນະໂຍ
ັ່
ບາຍອດຕາເພືອສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
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້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ າງ
ແຫັ່ ງຂມູ

ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິຂະຫຍາຍຕົວອອກ ຄຽງຄູັ່ ກບ
ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການນາເຂົາ້

້ ນສາລບໄຕມາດ 1-3 2017 ອາດມີການປັ່ຽນແປງ; **/ ຂມູ
້ ນສາລບໄຕ
ໝາຍເຫດ: */ ຂມູ
ມາດ 4 ປີ 2017 ມີອດຕາການປັ່ຽນແປງສູງ.
້ ນ: ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ຮກສາຄັ່ າເງ ິນລູເປຍໃນລະດບຄົງທີ.
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້ ນ: ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ, ສູນສະຖິຕກ
ິ າງ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ິນທນ(ສຸ ດທິ) ສບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວໄປໃນທິດ
ໃນຂະນະທີັ່ການໄຫເຂົາຂອງເງ
ທາງບວກ.

້ ນສາລບໄຕມາດ 1-3 2017 ອາດມີການປັ່ຽນແປງ; **/ ຂມູ
້ ນສາລບໄຕມາດ 4
ໝາຍເຫດ: */ ຂມູ
ປີ 2017 ມີອດຕາການປັ່ຽນແປງສູງ.
້ ນ: ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ທາງດ້ານງ ົບປະມານ, ການເກບລາຍຮບຍງພົບບນຫາທ້າທາຍ.
% of GDP
20
Revenue

Expenditure

Fiscal balance

15

10

5

0

-5

້ ນ: ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

້ ນ: ກະຊວງການເງ ິນ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ອິນໂດເນເຊຍ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
2014
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2015

2016

2017*

(% ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

5.0

4.9

5.0

5.1

ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນ

5.1

5.0

5.0

4.9

ການບລິໂພກພາກລດ

1.2

5.3

-0.1

2.1

ທອນສາຮອງພາຍໃນມີການົດທງໝົດ

4.4

5.0

4.5

6.2

້
ການປັ່ຽນແປງລາຄາຮຸ ນ

31.4

-31.0

18.2

-13.5

1.1

-2.1

-1.6

9.1

2.1

-6.2

-2.4

8.1

ການສົັ່ງອອກ
ການນາເຂົາ້

ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ
ດຸ ນການຄ້າ

້ ນ ແລະ ອາຍແກສ
ນາມ
້ ນ ແລະ ອາຍແກສ
ສິນຄ້າທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນນາມ

ດຸ ນບນຊີງ ົບປະມານ
ການລົງທນຕັ່າງປະເທດ (ສຸ ດທິ)
ການລົງທນຫກຊບ (ສຸ ດທິ)
ການລົງທນອືັ່ນໆ (ສຸ ດທິ)
ດຸ ນໂດຍລວມ

(% ຂອງ GDP)

-3.1

-2.0

-1.8

-1.7

0.8

1.6

1.6

1.9

-1.3

-0.7

-0.5

-0.7

2.1

2.3

2.2

2.6

5.0

2.0

3.1

2.9

1.7

1.2

1.7

2.0

2.9

1.9

2.0

2.0

0.5

-1.2

-0.6

-1.1

1.7

-0.1

1.3

1.1

ຂະແໜງງ ົບປະມານ(ລດຖະບານກາງ)

(% ຂອງ GDP)

ື ຫ ້າ
ລາຍຮບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ວຍເຫອ

14.7

13.1

12.5

12.3

ລາຍຈັ່ າຍ

16.8

15.7

15.0

14.9

ດຸ ນບນຊີ

-2.1

-2.6

-2.5

-2.5

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ

(% ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

11.9

9.0

10.0

10.0

12.6

9.6

7.7

7.8

້ ັ່ ວໄປ (ໄລຍະທ້າຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີທົ

8.4

3.4

3.0

3.6

ອດຕານະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ**

7.8

7.5

4.75

4.25

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ລູເປຍ ເປນ USD), ສະເລັ່ຍ
ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ (ຕື ້ USD)

11,876

13,392

13,305

13,385

111.9

105.9

116.4

130.2

32.9

36.1

34.3

34.7

890.8

860.9

932.7

1,015.5

ສິນເຊືັ່ອພາກເອກະຊົນ
ລາຍການທີັ່ການົດ

ໜີຕ້ ັ່ ຕັ່າງປະເທດ (%ຂອງ GDP)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ USD)

ໝາຍເຫດ: */ ຕົວເລກອາດມີການປັ່ຽນແປງ. **/ ເລີັ່ມແຕັ່ວນທີ 19 ສິງຫາ 2016, ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍປບອດຕານະໂຍບາຍຈາກອດຕາທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍເປນ 7 ວນ
້
(ກົງກນຂ້າມ) ອດຕາ Repo (BI7DRR) ເພືັ່ອປບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ.
້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ າງ, ທະນາຄານອິນໂດເນເຊຍ, ກະຊວງການເງ ິນ, ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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ຍີັ່ປຸັ່ ນ

້
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຍີັ່ປຸັ່ ນໄດ້ຮກສາແນວທາງການເຕີບໂຕທີັ່ເຂມແຂງ,
ເຖິງ
ວັ່ າຈະມີການຫດ
ຸ ລົງໃນໄຕມາດ 4 ຂອງ ປີ 2017 ຍ້ອນຂາດການສະໜບສະ
ັ່
້
້
້ ັ່ ສູງຂນ.
ໜູນທີເຂມແຂງຈາກພາກລດແລະການນາເຂົາທີ
ການບລິໂພກພາກ
້
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງບວກກບການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍ
ເອກະຊົນໄດ້ມກ
້
້ ງ. ການລົງທນພາກເອກະຊົນມີທັ່າອັ່ ຽງສູ ງຂນໃນ
ຮບຂອງຄົວເຮືອນຢັ່າງໝນຄົ
້ ນກາໄລຂອງບລິ
ລະດບກາງໂດຍມີການສະໜບສະໜູນຈາກການເພີັ່ມຂນຜົ
້
ສດທີັ່ລະດບສູງສຸ ດແລະລາຍຮບສຸ ດທິ. ການສົັ່ງອອກຍງສືບຕັ່ ເພີັ່ມຂນໃນເວ

້ ັ່ ມ
ລາດຽວກນກບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກແລະການນາເຂົາເພີ
້
້
ຂນຈາກຄວາມຕ້
ອງການພາຍໃນທີັ່ເຂມແຂງ.
ໃນຂະນະດຽວກນ, ການລົງທນ
້ ຈາກນະໂຍບາຍຊຸກຍູ ທ
້ າງດ້ານການເງ ິນ
ຊັ່ ງໄດ້ຮບການກະຕຸ ນ
ັ່
ສົກປີ 2016-2017, ແລະຫຸດລົງສອງໄຕມາດຕິດຕກນໃນໄຕມາດ 4 ປີ
້ ັ່ າງຕັ່ ເນືັ່ອງ
2017. ຕະຫາດແຮງງານມີຄວາມເຄັ່ ງຕັ່ ງ, ການຈ ້າງງານເພີັ່ມຂນຢ
ຂອງພາກລດ,

້
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການເພີັ່ມຂນຂອງຄັ່
າແຮງໂດຍລວມຍງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າ, ອດຕາ
້ ະໝກວຽກ
ການຫວັ່ າງງານຫຸດລົງຫາ 2,5% ແລະອດຕາວຽກຕັ່ ຈານວນຜູ ສ
້
ໄດ້ເພີັ່ມຂນລະດ
ບສູງສຸ ດເຖິງ 1,58% ໃນເດືອນກຸ ມພາ 2018.

້
ອດຕາເງ ິນເຟີຈາກດ
ດຊະນີລາຄາຜູ ້ຊົມໃຊ້ຍງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າ, ຫຸດລົງຈາກເປົ າ້
້ ງຂອງລາຄາ
ໝາຍການຮກສາຄວາມໝນຄົ
ຂອງທະນາຄານກາງຂອງຍີັ່ປຸັ່ ນ
້
(BOJ) 2%. ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາສິ
ນຄ້າທົັ່ວໂລກໄດ້ເຮດໃຫ້ອດຕາເງ ິນ
້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (CPI) (ໝວດອາຫານສົດຕັ່ າກວັ່ າ) ເພີັ່ມຂນ້
ເຟີ ຈາກດ
ດຊະ ນີລາຄາຜູ ຊ

ເຖິງ 1% ໃນເດືອນກຸ ມພາປີ 2018. ຢັ່າງໃດກຕາມ, ເມືັ່ອບັ່ ໄດ້ລວມເອົາ
້ ັ່ ໃນລະດບຕັ່ າກວັ່ າ 0,6% ນບ
ສິນຄ້າທາງດ້ານພະລງງານ, ອດຕາເງ ິນເຟີຢູ
້
້ ເດືອນສິງຫາ 2016. ຄາດຄະເນອດຕາເງ ິນເຟີໄລຍະກາງ,
ຕງແຕັ່
ຊັ່ ງສັ່ ວນໃຫັ່ ຍ
ເຫນວັ່ າມີການປບຕົວ, ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບ 1%.

້
ສະຖານະພາຍນອກຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບເຂມແຂງໂດຍມີ
ຍອດເກີນດຸ ນຂອງບນຊີ
ຊາລະປົ ກກະຕິຫາຍກວັ່ າ 3,5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017. ກະແສໄຫ
້
ເຂົາຂອງການລົ
ງທນຈາກຊບສິນການລົງທນຕັ່ າງປະເທດສບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວ

້
ທັ່ າມກາງການເຕີບໂຕຢັ່າງເຂມແຂງຂອງເສດຖະກິ
ດໂລກ. ການສົັ່ງອອກສິນ
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວ, ຊັ່ ງເຮດ
ຄ້າ (ຄິດໄລັ່ ເປນເງ ິນເຢນຍີັ່ປຸັ່ ນ JPY) ໄດ້ເພີັ່ມຂນຢ
ໃຫ້ການຄ້າເກີນດຸ ນ 8 ໄຕມາດຕິດຕັ່ ກນ. ສືບຕັ່ ມີການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນ,
້ ນທະບດແລະຮຸ ນ
້
ນາໂດຍການລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ. ນກລົງທນຍີັ່ປຸັ່ ນສືບຕັ່ ຊືພ

ຕັ່ າງປະເທດ, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຈະມີການຖອນການລົງທນຈາກພນທະບດສະຫະ
ັ່
ລດອາເມລິກາກບປະເທດໃນປີ 2017 ທັ່ າມກາງຄວາມກງວົນຕັ່ ການເພີັ່ມຂນ້
ຂອງອດຕາດອກເບ້ຍໃນສະ ຫະລດສະຫະລດອາເມລິກາ.
ເງ ືອນໄຂທາງດ້ານການເງ ິນຍງຄົງສືບຕັ່ ສະໜບສະໜູນການດາເນີນງານຂອງສະ
ຖາບນການເງ ິນໃຫ້ຢູັ່ ໃນລະດບດີ. ການໃຫ້ສິນເຊືັ່ອຂອງທະນາຄານມີການເຕີບ

ໂຕຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງໃນລະດບທີັ່ຫຸດລົງເລກນ້ອຍ 2,1% ແລະວົງຈອນສິນເຊືັ່ອ
້ ຕະຫາດການເງ ິນໂດຍລວມມີຄວາມ
ຄາດຄະເນວັ່ າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີັ່ມຂນ.
້ ງໂດຍມີອດຕາດອກເບ້ຍແລະຜົນຕອບແທນຕັ່ າແຕັ່ ວັ່ າຕະຫາດຫກຊບມີ
ໝນຄົ
ການເໜງຕິງໃນລະດບໜັ່ ງໃນເດືອນກຸ ມພາປີ 2018. ໂດຍລວມ, ທະນາຄານ
້ ຍມີທນສະສົມທີັ່ພຽງພແລະອດຕາສັ່ ວນໜີສູ້ ນຕັ່ າ.
ດາເນີນການໄປດ້ວຍດີດວ
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້ ຍມີທນສະສົມທີັ່ພຽງພແລະອດຕາສັ່ ວນໜີສູ້ ນຕັ່ າ.
ດາເນີນການໄປດ້ວຍດີດວ
ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຍງສືບຕັ່ ສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວ
້
ຂອງເສດຖະກິດ. ມີການຈດຕງປະຕິ
ບດນະໂຍບາຍກະຕຸ ້ນທາງດ້ານການເງ ິນສາ
້ ການເຕີບໂຕ. ນະໂຍບາຍທາງ
ລບສົກປີ 2016-2017 ຊັ່ ງສຸ ມໃສັ່ ການກະຕຸ ນ
ັ່
ື ຕສະໜບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃຕ້ ແຜນນະໂຍ
ດ້ານການເງ ິນໄດ້ສບ
້ ນທະບດລດຖະບານຍີັ່ປຸັ່ ນ ແລະ ມີການ
ບາຍການເງ ິນ ທີັ່ຮກສາວົງເງ ິນຊືພ
ຄວມຄຸ ມອດຕາຜົນຕອບແທນຈາກພນທະບດລດຖະບານ

(QQE

with

Yield Curve Control) ພ້ອມທງນະໂຍບາຍດດປບ ແລະ ຮກສາລະດບ
ອດຕາເງ ິນເຟີ.້
ການເປີ ດການດາເນີນງານຕະຫາດຂອງທະນາຄານກາງຍີັ່ປຸັ່ ນ
້
ແລະ ການສືັ່ສານກບຕະຫາດ ເພືັ່ອຈດຕງປະຕິ
ບດແຜນດາເນີນງານໃໝັ່ ໂດຍ
ລວມແມັ່ ນມີປະສິດທິພາບ. ໃນຕັ່ ໜ້າ, ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່
ປະມານ 1,8% ໃນສົກປີ 2017, ກັ່ ອນທີັ່ຈະຫຸດລົງເປນ 1,3% ໃນປີ 2018.
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ (ສິນຄ້າປະເພດອາຫານສົດຈະຕັ່ າກວັ່ າ) ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດບ

້ ກ
0,7-0,8% ໃນສົກປີ 2017-2018 ໃນຂະນະທີັ່ລາຄາພະລງງານເພີັ່ມຂນເລ
ນ້ອຍ.
້
ົ ຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ
ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດຍີັ່ປຸັ່ ນໃນໄລຍະສນໄດ້ຮ
ບອິດທິຜນ
້
ົ ປະກອບມີ
ແລະ/ ຫ ື ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດອືັ່ນ. ທັ່ າອັ່ ຽງເຫັ່ ານີ
ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າແລະການຊະລັ່ ຕົວທາງດ້ານເສດຖະ
ບນດາຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນຄຽງຄູັ່ ກບບນຫາທາງດ້ານພູ ມສາດການເມືອງ.

ກິດຂອງ
ການຄວບ

ື ານດາເນີນນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງ ິນກບຄືນສູັ່ ປົ ກກະຕິ
ຄຸ ມທາງດ້ານເງ ິນຫກ

ົ
ໂດຍທະນາຄານສະຫະລດອາເມລິກາ ແລະ ທະນາຄານກາງສະຫະ ພາບເອີຣບ
ັ່
ໄວກັ່ ວາທີຄາດຄະເນ ອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດການເໜງຕີງລະດບສູ ງໃນຕະຫາດ

ການເງ ິນແລະຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນໃນທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ມີ
້
້
ຄວາມສັ່ ຽງເພີັ່ມຂນຈາກການປະຕິ
ຮູບພາສີອາກອນແລະນະໂຍ
ບາຍກະຕຸ ນ
ງ ົບປະມານຂອງສະຫະລດອາເມລິກາ.

ສິັ່ງທ້າທາຍພາຍໃນຍງເປນບນຫາສາຄນຕັ່ ຂະແໜງງ ົບປະມານ, ເງ ິນຕາ, ແລະ
ການເງ ິນ ລວມທງສາຄນຕັ່ ການເຕີບໂຕແລະອດຕາເງ ິນເຟີ.້ ນະໂຍບາຍເສດ ຖະ
້ ກໃສັ່ ການເຕີບໂຕເປນເວລາດົນອາດຫຸດຜັ່ອນປະ
ກິດມະຫາພາກທີັ່ເນນໜ

້ ຈາກມາດຕະການຄຸ ມ
້ ຄອງລາຍຈັ່ າຍຂອງລດຖະ
ສິດທິພາບຂອງການກະຕຸ ນ
ັ່
້
ບານຕ້ານການເພີມຂນຢັ່າງວັ່ ອງໄວຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງ ົບປະມານສາ
ລບການສະໜບສະໜູນທີັ່ມີມາດົນ.

້ ນທະບດລດຖະບານຍີັ່ປຸັ່ ນ
ການຊືພ
ົ ກະທົບຕັ່ ສະພາບຄັ່ ອງ
(JGBs) ຈານວນຫາຍ ຂອງທະນາຄານກາງຍີັ່ປຸັ່ ນ ມີຜນ
ໃນຕະຫາດພນທະບດຍີັ່ປຸັ່ ນລະດບໜັ່ ງ. ຄວາມກົດດນຕັ່ ຜົນກາໄລຂອງທະນາ
້
ຄານໃນພາກພືນໄດ້
ຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກສັ່ ວນຕັ່ າງອດຕາດອກເບ້ຍຕັ່ າ ແລະ ຜົນ
້
ກະທົບທີັ່ເກີດຂນຈາກບ
ນດາຫກຊບທີັ່ມີຄວາມສັ່ ຽງ, ລວມມີປດໄຈດ້ານປະຊາ
້
ກອນ, ທີັ່ຈະເພີັ່ມຄວາມກົດດນຕັ່ ດຸັ່ ນດັ່ ຽງບນຊີ. ຄວາມພະຍາຍາມທີັ່ຈະກະຕຸ ນ
ທັ່ າແຮງການເຕີບໂຕແລະການເພີັ່ມອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນຕັ່ ການ
້
້
ສ້າງຄວາມເຂມແຂງຂອງການເຕີ
ບໂຕເສດຖະກິດທີັ່ວາງເປົ າໝາຍໄວ້
ໃນໄລຍະ
້
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ອດຕາເງ ິນເຟີຂອງຄົ
ວເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດ.
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ັ່ ຄດເລືອກ
້
ຍີັ່ປຸັ່ ນ: ເສນສະແດງທີ

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ຍງສບຕັ່ ເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງຕາມທັ່ າອັ່ ຽງ ເຖິງ
ແມັ່ ນວັ່ າ ຈະມີການຫຸດລົງໃນລະດບໜັ່ ງໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017.

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ຢັ່ ູ ໃນລະດບຕັ່ າ, ຕົກລົງເປນ 2 % ເປົ າ້
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ
ໝາຍລາຄາຄົງທີ ການົດ BOJ.

ppts, qoq, saar
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້ ນ: ຫ້ອງການລດຖະບານຍີັ່ປຸັ່ ນ
ແຫັ່ ງຂມູ

ສະຖານະພາບພາຍນອກຍງຄົງແຂງແຮງ ໂດຍມີການເກີນດຸ ນຂອງບນຊີ
້
ຊາລະປົ ກກະຕິ, ສະໜບສະໜູນໂດຍກະແສໄຫເຂົາຂອງລາຍຮ
ບ
ຈານວນຫາຍ.

້ ນ: ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສືັ່ສານ, ຍີັ່ປຸັ່ ນ.
ແຫັ່ ງຂມູ

ຄັ່ າເງ ິນ JPY ຕັ່ USD ແລະ Euro ແຂງຄັ່ າ ໃນເດືອນ ກຸ ມພາ
້
ັ່ ຽນແປງຕະຫາດສາກົນ.
2018 ທັ່ າມກາງການເພີັ່ມຂນຂອງການປ
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້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນພາກລດໄດ້ຄົງຕົວໃນປີ ທັ່ ຜ
ີ ັ່ ານມາ, ແຕັ່ ລະດບ
ການເຕີບໂຕຂອງໜີສິ
ຍງຄົງສູ ງປະມານ 200% ຂອງ GDP
% GDP

Bond outstanding (RHS)

5

105

95

້ ນ: ກະຊວງການເງ ິນຍີັ່ປຸັ່ ນ
ແຫັ່ ງຂມູ

%

JPY/USD (LHS)
JPY/Euro (RHS)
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້ ກນ້ອຍ
ການປັ່ຽນແປງຜົນການຕອບແທນຈາກ JGB ໄດ້ເພີັ່ມຂນເລ
ຈາກການນາໃຊ້ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມ “QQE”.
%
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ໝາຍເຫດ: ປີງ ົບປະມານ
້ ນ: ກະຊວງການເງ ິນຍີັ່ປຸັ່ ນ, ການຄາດຄະເນ ຂອງ AMRO (ປີງ ົບປະມານ 2017)
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: Bloomberg
ແຫັ່ ງຂມູ
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ຍີັ່ປຸັ່ ນ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
2014
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2015

2016

2017
ຄາດຄະເນ

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
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8.7

0.7

3.4

5.8

້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ການນາເຂົາສິ

4.2

0.3

-1.0

3.8

້ ນສະເລັ່ ຍຂອງເດືອນ)
(ຂມູ

ຕະຫາດແຮງງານ
ອດຕາຫວັ່າງງານ (%, sa)

3.5

3.3

3.0

2.7

ອດຕາວຽກຕັ່ ຈານວນຜູສ້ ະໝກ (sa)

1.1

1.2

1.4

1.5

0.2

-0.1

0.7

0.0

-0.2

0.7

້ ນສະເລັ່ ຍຂອງເດືອນ)
(ຂມູ

ລາຄາ

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ທຸກປະເພດສິນຄ້າ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

2.9

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ອາຫານສົດໜ້ອຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

2.8

( ຕື ້ JPY, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

8.7

17.9

20.4

21.0

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ (% ຂອງGDP)

1.7

3.3

3.8

3.8

ດຸ ນການຄ້າ

-9.1

-1.1

4.0

3.6

ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ, FOB

74.7

74.1

71.5

78.2

້ ນຄ້າ, CIF
ການນາເຂົາສິ

83.8

75.2

67.5

74.6

20.0

20.9

18.1

19.2

້
ບນຊີຊາລະປົກກະຕິ: ລາຍຮບພືນຖານ
ບນຊີການເງ ິນ

14.2

23.8

24.9

16.8

້
ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ (ຕືໂດລາ
USD, ໄລຍະທ້າຍ)

1,245

1,262

1,230

…

ົ
ຂະແໜງງບປະມານ
(ລດຖະບານສູນກາງ)

(% ຂອງ GDP)

ລາຍຮບອາກອນ

10.4

10.5

10.3

10.5

ລາຍຈັ່ າຍ

19.1

18.4

18.1

18.0

-2.7

-2.3

-2.9

-2.3

203.2

196.5

198.7

້
ດຸ ນພືນຖານ
້ ນພາກລດທີັ່ຄ້າງຈັ່ າຍ
ໜີສິ
ຂະແໜງເງ ິນຕາ
ຖານການເງ ິນ

ອດຕາດອກເບ້ຍຂ້າມຄືນບັ່ ມີຫກປະກນ (%)

200.7

( % ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

39.7

32.3

23.4

…

0.015

-0.002

-0.060

…

109.9

120.1

108.4

110.8

ລາຍການທີັ່ການົດ
ອດຕາແລກປັ່ຽນ (JPY ຕັ່ USD, ໄລຍະສະເລັ່ຍ)
ອດຕາແລກປັ່ຽນ (JPY ຕັ່ USD, ໄລຍະທ້າຍ)
Nikkei 225 (JPY, ໄລຍະທ້າຍ)
ຜົນຕອບຮບ JGB ໄລຍະ 10 ປີ (%, ໄລຍະທ້າຍ)
້
ອດຕາສັ່ວນໜີເສຍ
(%, ໄລຍະທ້າຍ)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ USD)

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພນຕື ້ JPY)
ໝາຍເຫດ: ປີງ ົບປະມານຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ

120.2

112.4

111.8

111.4

19,207

16,759

18,909

21,454

0.398

-0.049

0.067

0.072

1.10

0.97

0.87

…

4,717

4,445

4,976

…

518.5

533.9

539.3

549.1

້ ນ: ອົງການແຫັ່ງຊາດ, ການປະເມິນຄັ່າຂອງ AMRO (ສາລບສົກປີ 2017 ຍົກເວນຂ
້ ມູ
້ ນຕະຫາດການເງ ິນ)
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ສ.ເກົາຫ ີ

້ ສະຖານະການທີັ່ຄວບຄຸ ມໄດ້ໃນປີ 2017, ຊັ່ ງສະ
ເສດຖະກິດເກົາຫໄີ ດ້ກບເຂົາສູັ່
ໜບສະໜູນໂດຍການບລິໂພກແລະການລົງທນພາກເອກະຊົນ. ໃນໄຕມາດ 4
ປີ 2017, ການເຕີບໂຕ GDP ໄດ້ຫຸດລົງ 0,2% ໄຕມາດຕັ່ ໄຕມາດ ຈາກການ

ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງວັ່ ອງໄວໃນໄຕມາດ 3 (1,4% ໄຕມາດຕັ່ ໄຕມາດ), ສັ່ ວນ
ໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາຈາກວນພກຍາວໃນເດືອນຕຸ ລາ.
ໃນໄລຍະຕະຫອດປີ ,

ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ 3,1%, ຊັ່ ງສູ ງກວັ່ າອດຕາການເຕີບໂຕທີັ່ຄາດຄະເນໄວ້.
້
ການບລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນສືບຕັ່ ມີການຟືນໂຕເລ
ກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີັ່
ການບລິໂພກພາກລດຂະຫຍາຍຕົວຈາກງ ົບປະມານລາຍຈັ່ າຍທີັ່ສູ ງຂນ້
ການ
້
້
ລົງທນດ້ານການກັ່ ສ້າງແລະພືນຖານໂຄງລັ່
າງຍງຄົງມີຄວາມເຂມແຂງເຖິ
ງວັ່ າຈະ
ມີຈງຫວະການເຕີບໂຕຊ້າລົງໃນເຄິັ່ງທີັ່ສອງຂອງປີ .

ການສົັ່ງອອກຍງສືບຕັ່ ສະ

ແດງໃຫ້ເຫນການເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງ, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນນາໜ້າໂດຍຂະແໜງ
ສານເຄິັ່ງຊກນາໄຟຟ້າ (semiconductor). ໃນປີ 2018, ອດຕາການເຕີບໂຕ

ຄາດວັ່ າຈະຫຸດລົງເຖິງ 2,9%, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາຈາກການຫຸດລົງຂອງ
ການລົງທນພາກເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະການລົງທນໃນຂະແໜງກັ່ ສ້າງ, ເຖິງ

ວັ່ າຈະມີການສົັ່ງອອກຢັ່າງແຂງແຮງ ແລະ ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນທີັ່ຂະ
້ ັ່ າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.
ຫຍາຍຕົວດີຂນຢ
້
້ ທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງ. ໃນ
ໃນປີ 2017, ອດຕາເງ ິນເຟີ ໄດ້ສູ
ງເຖິງ 2%, ຫງຈາກນນມີ
້ ັ່ ມຂນ້ 1,5%, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນຍ້ອນ
ໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ອດຕາເງ ິນເຟີ ເພີ
ລາຄາຜະລິດຕະພນກະສິກາຕັ່ າແລະການຫຸດລົງຂອງລາຄາສາທາລະນຸປະໂພກ
້ ໃນໄລຍະໝົດປີ , ລາຄາຜູ ບ
້ ນຈະເພີັ່ມຂນ.
້ ລິໂພກໄດ້ເພີັ່ມຂນ້
ເຖິງວັ່ າລາຄານາມ

1,9% ໂດຍສະເລັ່ ຍ, ຊັ່ ງສູງກວັ່ າປີ ກັ່ອນ (1%). ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຄວາມກົດ
້
ດນຂອງອດຕາເງ ິນເຟີ ຕາມຄວາມຕ້
ອງ
ການຍງຄົງຕັ່ າລົງໂດຍມີອດຕາເງ ິນເຟີ ້
້
ພືນຖານຄົ
ງທີແລະການເຕີບໂຕຂອງຄັ່ າແຮງງານຫຸດລົງ. ໃນຕັ່ ໜ້າ, ຄາດຄະເນ

້ ັ່ ວໄປໃນປີ 2018 ແມັ່ ນ 1,9% ໃນປີ 2018 ແຕັ່ ອດຕາເງ ິນເຟີ ້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້
ັ່ ມຂນ້ 2% ຈາກ 1,5% ໃນປີ 2017. ຄວາມກົດດນຂອງອດຕາ
ພືນຖານຈະເພີ
້
ເງ ິນເຟີຈາກການປິ
ດຊັ່ ອງຫວັ່ າງການຜະລິດອາດສູ ງກວັ່ າຄວາມກົດດນທີັ່ຫຸດລົງ
ຈາກລາຄາບລິຫານທີັ່ຕັ່ າລົງ ໂດຍສະເພາະຂອງລດຖະບານ.

້
ສະຖານະພາຍນອກຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບເຂມແຂງ.
ໃນປີ 2017, ຍອດເກີນດຸ ນ
້
ບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບສູງເຖິງ 78,5 ຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາ ເມ
ລິກາ ໂດຍມີຍອດເກີນດຸ ນທາງດ້ານການຄ້າສິນຄ້າຈານວນຫາຍ, ເຖິງວັ່ າຄວາມ
້ ອດຕາເກີນດຸ ນສູ ງໃນບນ
ຮຸ ນແຮງຂອງຍອດຂາດດຸ ນບນຊີບລິການຈະເພີັ່ມຂນ.
ີ ະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງທັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ແຂງແຮງໃນການ
ຊີຊາລະປົ ກກະຕິຂອງເກົາຫສ

ໝູນວຽນການລົງທນໃນຕະຫາດຫກຊບຕັ່ າງປະເທດຂອງນກລົງທນພາຍໃນ
ປະເທດສັ່ ວນໃຫຍັ່

ແມັ່ ນນາໂດຍບລິສດປະກນໄພ. ດ້ານການລົງທນໃນຕະ
ຫາດຫກຊບຂອງນກລົງທນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນຜູ ້ຢູັ່ ອາໄສໃນປະເທດ,
ມີການໄຫເຂົາ້
ຂອງການລົງທນ (ສຸ ດທິ) ຕະຫອດປີ ເຖິງວັ່ າຈະມີຄວາມເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານພູ ມ
ສາດການເມືອງ. ໃນປີ 2018, ຍອດເກີນດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິຄາດວັ່ າຈະ
ຂະຫຍາຍຕົວຕັ່ າກວັ່ າ 5% ຂອງ GDP ແຕັ່ ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບແຂງແຮງ.
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ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ພາກທຸລະກິດມີຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດບຊ້າ, ໂດຍ
້ ນຄົວ
ສະເພາະສິນເຊືັ່ອຄົວເຮືອນ. ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ລະດບໜີສິ
້ ກນ້ອຍ, ຊັ່ ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫນການຫຸດລົງຂອງການເຕີບ
ເຮືອນເພີັ່ມຂນເລ
ີ ັ່ ານມາ. ການປ້ອງກນຂອງສະຖາບນ
ໂຕເປນລະດບຕົວເລກດຽວໃນປີ ທັ່ ຜ

ການເງ ິນເພືັ່ອປ້ອງກນຜົນກະທົບຈາກການສູ ນເສຍຂະໜາດໃຫັ່ ຍທງທີັ່
ຄາດຄິດ ແລະ ບັ່ ຄາດຄິດແມັ່ ນຍງມີປະສິດທິພາບພຽງພ, ໂດຍມີອດຕາ
ສັ່ ວນເງ ິນທນທງໝົດຕັ່ ຊບສິນທີັ່ມີຄວາມສັ່ ຽງແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດບສູ ງ ແລະ
້
ັ່ າໃນທະນາຄານແລະສະຖາບນການເງ ິນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທະ
ອດຕາສັ່ ວນໜີເສຍຕ

້ ງ
ນາຄານ. ໃນຕະຫາດການເງ ິນ, ຜົນຕອບແທນຈາກພດທະບດເພີັ່ມຂນຫ
້
ຈາກອດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງເກົາຫໄີ ດ້ເພີັ່ມຂນໃນເດື
ອນ ພະ
້
້ ມີທັ່າອັ່ ຽງສືບຕັ່ ສູງຂນ.
ຈິກປີ 2017 ແລະ ລາຄາຮຸ ນ

ການປ້ອງກນທາງດ້ານງ ົບປະມານຍງມີຈານວນຫາຍໂດຍມີການເກບຮບທີັ່
້
້
ເຂມແຂງ.
ໃນປີ 2017, ລາຍຮບງ ົບປະມານຍງສືບຕັ່ ເຕີບໂຕຢັ່າງເຂມ
ແຂງໂດຍການເກບລາຍຮບພາສີຢັ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີັ່ລາຍຈັ່ າຍ

ງ ົບປະມານຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍນະໂຍບາຍແມັ່ ນແນັ່ ໃສັ່ ການສ້າງວຽກສູງ
້ ໃນງ ົບປະມານປີ 2018, ລດຖະບານແນໃສັ່ ປບປຸ ງດຸ ນງ ົບປະມານ
ຂນ.
ໂດຍການປບໂຄງສ້າງລາຍຈັ່ າຍທັ່ າມກາງການຂະຫຍາຍຕົວການໃຊ້ຈັ່າຍ
ຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.

້ ນ
ີ າດຈະໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກລະດບໜີສິ
ທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດຂອງເກົາຫອ
ຄົວເຮືອນທີັ່ສູງ, ການເພີັ່ມທະວີການປົ ກປ້ອງທາງການຄ້າ ແລະຄວາມເຄັ່ ງ
ຕງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ.
ກະແສສັ່ ວນທາງກບທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບ
້ ນຄົວ
ັ່
ົ ກະທົບທາງລົບຕການບລິໂພກພາກເອກະຊົນ, ໜີສິ
ໂຕລວມມີຜນ
ເຮືອນສູງທັ່ າມກາງ

້
ການເພີັ່ມຂນຂອງການປົ
ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ.

ມາດຕະການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລດອາເມລິກາອາດຈະ
້
ີ ັ່ ມີ
ີ ການເຕີບໂຕຢັ່າງເຂມແຂງ
ເປນສິັ່ງທັ່ ວງດງຕັ່ ການສົັ່ງອອກຂອງເກົາຫທ

້ ັ່ ບນດາສິນຄ້າທີັ່ສາຄນ. ຄວາມ
ຖ້າຫາກມີການການົດອດຕາພາສີນາເຂົາຕ
້
ັ່ ອນໄຂທາງດ້
ື
ເຄັ່ ງຕງທາງດ້ານພູ ມສາດການເມືອງທີັ່ເພີັ່ມຂນແລະເງ
ານການ
ເງ ິນທົັ່ວໂລກທີັ່ເຄັ່ ງຄດອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ສະເຖຍລະພາບ
ທາງດ້ານການເງ ິນ.

ສິັ່ງທ້າທາຍທີັ່ສາຄນແມັ່ ນຕິດພນກບທັ່ າອັ່ ຽງການຫຸດລົງ
ຂອງການເຕີບໂຕ. ໃນພາກສັ່ ວນບລິສດ, ການເຕີບໂຕທີັ່ແຕກໂຕນກນ
ລະຫວັ່ າງບນດາບລິສດ ICT ແລະ ບລິສດທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນ ICT, ແລະ ຄວາມ
ໃນໄລຍະຍາວ,

ໜາແໜ້ນໃນຂະແໜງ ICT ທີັ່ຫາຍເກີນໄປກັ່ ອາດຈະເຮດໃຫ້ເສດຖະກິດ
ໄດ້ຮບຜົນກະທົບໄດ້ງັ່ າຍຈາກການທົດຖອຍຂອງອຸ ດສາຫະກາ ICT ໃນ
ທົັ່ວໂລກແລະການແຂັ່ ງຂນຢັ່າງຮຸ ນແຮງໃນຂະແໜງດັ່ ງກັ່ າວ. ການຍ້າຍ
ຖານການຜະລິດໄປຕັ່ າງປະເທດສບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ
ີ ລະເຮດໃຫ້ການຈ ້າງງານພາຍ
ຕັ່ ຂະແໜງການຜະລິດທີັ່ສາຄນຂອງເກົາຫແ
ໃນຫຸດລົງ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ສ. ເກົາຫ:ີ ເສນສະແດງທີ
້ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ
ໃນປີ 2017, ການລົງທນພາກເອກະຊົນກະຕຸ ນ
ັ່
້
ໃນຂະນະທີການບລິໂພກພາກເອກະຊົນມີລະດບການຟືນໂຕຫ
ຸດລົງ.

້ ັ່ ວໄປເພີັ່ມຂນ້ 2%, ມີການຫຸດລົງ ໄຕມາດ 4.
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
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້ ນ: ທະນາຄານກາງເກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ

ໃນ BOP, ບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິສບຕັ່ ສະແດງໃຫ້ເຫນການເກີນດຸ ນ
ຈານວນຫາຍທັ່ າມກາງດຸ ນບນຊີການບລິການທີັ່ບັ່ ຄັ່ ອຍດີ.

Headline CPI
Core CPI, Excl. Agricultural and Oil Products
Core CPI, Excl. Food and Energy

້ ນ: ສະຖິຕເິ ກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ

ບນຊີການເງ ິນມີການໄຫອອກ ເນືັ່ອງຈາກການສບຕັ່ ລົງທນໃນຕະຫາດ
ຫກຊບຕັ່ າງປະເທດຂອງຄົນພາຍໃນ.
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້ ນ: ທະນາຄານກາງເກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ

2016

2017

້ ນ: ທະນາຄານກາງເກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ດຸ ນງ ົບປະມານສບຕັ່ ປບປຸ ງດີຂນໃນປີ
2017.

້ ນຄົວເຮືອນຄົງທີັ່, ສະແດງໃຫ້
ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ລະດບໜີສິ
ີ ັ່ ານ
ເຫນການຊະລັ່ ໂຕການເຕີບໂຕໃນລະດບໂຕເລກດຽວໃນປີ ທັ່ ຜ
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້ ນ: ກະຊວງຍຸ ດທະສາດ ແລະ ການເງ ິນ
ແຫັ່ ງຂມູ

2014
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້ ນ: ທະນາຄານກາງເກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ສ. ເກົາຫ:ີ ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2014

2015

2016

2017

(% ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

3.3

2.8

2.9

3.1

ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນ

1.7

2.2

2.5

2.6

ການບລິໂພກພາກລດ

3.0

3.0

4.5

3.4

1.1

6.6
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7.6
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4.7

-1.0

14.6

2.0

-0.1

2.6

1.9

1.5

2.1

4.7

7.0

3.5

3.6

3.7

3.7

1.3

0.7

1.0

1.9

2.4

1.9

1.5

ການລົງທນດ້ານການກັ່ ສ້າງ

້
ັ່ າງ
ການລົງທນພືນຖານໂຄງລ
ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ການນາເຂົາສິ
ຕະຫາດແຮງງານ
ອດຕາຫວັ່າງງານ (%)
ລາຄາ

້
້ ມ
ົ ໃຊ້
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

້ ນຖານ,
້
ອດຕາເງ ິນເຟີພື
ບັ່ ລວມອາຫານ ແລະ ພະລງງານ

1.7

້
(ຕືໂດລາ
USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

84.4

105.9

99.2

78.5

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ (% ຂອງGDP)

6.0

7.7

7.0

5.1

ດຸ ນການຄ້າ, ແຈງ້ ພາສີແລ້ວ

47.2

90.3

89.2

95.2

ການສົັ່ງອອກ, ແຈງ້ ພາສີແລ້ວ

572.7

526.8

495.4

573.7

້ ແຈງ້ ພາສີແລ້ວ
ການນາເຂົາ,

525.5

436.5

406.2

478.5

ດຸ ນບນຊີການເງ ິນ, ບັ່ ນບເງ ິນຕາສາຮອງ

71.4

94.2

95.0

82.7

ການລົງທນຕັ່າງປະເທດ, ສຸ ດທິ

18.8

19.7

17.9

14.6

ການລົງທນຫກຊບ, ສຸ ດທິ

30.6

49.5

67.0

57.8

ອະນຸພນທາງການເງ ິນ, ສຸ ດທິ

-3.8

1.8

-3.4

-8.3

25.9

23.3

13.6

18.5

363.6

368.0

371.1

389.3

ລາຍຮບທງໝົດ

24.0

23.8

24.5

24.9

ລາຍຈັ່ າຍທງໝົດ

23.4

23.8

23.4

23.5

ດຸ ນງ ົບປະມານ

0.6

0.0

1.0

1.4

ດຸ ນງ ົບປະມານ, ບັ່ ລວມກອງທນປະກນສງຄົມ

-2.0

-2.4

-1.4

-1.1

ການລົງທນອືັ່ນໆ, ສຸ ດທິ

ເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດສາຮອງທງໝົດ (ໄລຍະສຸ ດທ້າຍ)
ົ
ຂະແໜງງບປະມານ
(ລດຖະບານກາງ)

(% ຂອງ GDP)

(% ຕັ່ ປີ , ໄລຍະທ້າ ຍ, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ອດຕາທະນາຄານກາງເກົາຫ ີ

2.00

1.50

1.25

1.50

ຜົນຕອບແທນພນທະບດຄງເງ ິນ ໄລຍະ 3 ປີ

2.1

1.7

1.7

2.1

ຜົນຕອບແທນພນທະບດບລິສດ-AAໄລຍະ 3ປີ

2.4

2.1

2.2

2.6

ການເຕີບໂຕປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ(% ປັ່ຽນແປງ)

8.7

9.0

7.9

6.6

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ວອນ ຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍ)

1,053.1

1,131.5

1,160.4

1,130.5

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ວອນ ຕັ່ USD, ໄລຍະທ້າຍ)
ລາຍການທີັ່ການົດ

1,099.3

1,172.5

1,207.7

1,070.5

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພນຕືວອນ)

1,486.1

1,564.1

1,641.8

1,730.4

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂດລາ
USD)

1,411.0

1,382.4

1,414.7

1,530.2

້ ນ: ອົງການເກົາຫ ີ
ແຫັ່ ງຂມູ

100

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ສປປ ລາວ
ການເຕີບໂຕຫຸດລົງໃນປີ 2017 ເນືັ່ອງຈາກຂະແໜງພະລງງານມີຖານການ
ເຕີບສູ ງໃນປີ 2016 ແລະ ຄາດວັ່ າຈະຮກສາລະດບຄົງທີໃນປີ 2018. ການ
້
້
ຟືນໂຕໃນຂະແໜງກະສິ
ກາແລະຂະແໜງກັ່ ສ້າງທີັ່ສູ ງຂນ,
ລວມທງການ

ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າແຕັ່ ຍງຮກສາລະດບການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດບ 2 ຕົວ
ເລກຂອງຂະແໜງພະລງງານທີັ່ຂບເຄືອນເສດຖະກິດໃນປີ 2017. ໃນ
ຂະນະດຽວກນ, ກິດຈະກາທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ອັ່ ອນແອແລະການຂະຫຍາຍຕົວ
ົ ກະທົບຕັ່ ເສດ ຖະກິດ. ການ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີັ່ຕັ່ າມີຜນ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2018 ຄາດວັ່ າຈະຄົງທີໂດຍບັ່ ມີການເພີັ່ມຂອງກາລງ

ການຜະລິດໃນຂະແໜງພະລງງານ, ໃນຂະນະທີັ່ການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວຈະ
ສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕລະດບໜັ່ ງຈາກການໂຄສະນາຂອງລດຖະ ບານທີັ່ຈດ
ໃຫ້ ປີ 2018 ເປນປີ ທັ່ອງທັ່ ຽວລາວ "Visit Laos Year in 2018".

້
ື
ສິນພາກລດເພີັ່ມຂນໃນຕະຫ
າດພນທະບດໄທໃນເງັ່ ອນໄຂທາງການຄ້
າ.
້
້ ງມີຄວາມສັ່ ຽງດ້ານການສະພາບຄັ່ ອງທີັ່ເກີດຂນຈາກຄວາມບ
ັ່ ສອດ
ນອກນນຍ
ຄັ່ ອງລະຫວັ່ າງການເກບລາຍຮບຈາກໂຄງການພະລງງານໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍັ່
້
້
ແລະຕາຕະລາງການຊາລະໜີຈາກການກູ້ຢື
ມທີັ່ເກີດຂນ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຫດ
ຸ ລົງໃນປີ 2017 ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາ
້ ຂອງທະນາ
ຈາກການປັ່ອຍເງ ິນກູ້ຢືມຕັ່ າງປະເທດຫດ
ຸ ລົງ. ອດຕາດອກເບ້ຍຕົນຕ
້ ການຫຸດລົງໃນເດືອນ ກລະກົດ 2015. ທັ່ າມ
ຄານກາງຍງບັ່ ປັ່ຽນແປງນບຕງແຕັ່
ື
ິນທີັ່ຄົງທີ,
ກາງເງັ່ ອນໄຂທາງການເງ
ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອຫຸດລົງເຖິງ
ີ ັ່ ານມາ, ເນືັ່ອງຈາກ
10,8% ໃນເດືອນທນວາ 2017 ຈາກ 20,9% ໃນປີ ທັ່ ຜ
ົ ລະບຽບທີັ່ຈາກດການກູ້ຢື ມເງ ິນສະກຸ ນຕັ່ າງປະເທດ
ການບງຄບໃຊ້ກດ
ແລະ

ສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ລດວິສາຫະກິດ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານກາງຍງອອກຄາສັ່ ງ

້ ຸດລົງຫາຍເປນ 0,8% ໃນປີ 2017 ເນືັ່ອງຈາກລາຄາອາ
ອດຕາເງ ິນເຟີຫ
້
້
ັ່ ຕັ່ າ. ການເພີັ່ມຂນ້
ຫານຫຸດລົງ ແລະ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນຈາກພື
ນຖານທີ

ຫຸດຜັ່ອນຊັ່ ອງຫວັ່ າງລະຫວັ່ າງການກູ້ຢື ມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດແລະອດຕາດອກ
ເບ້ຍເງ ິນຝາກຈາກ 4% ມາເປນ 3% ໃນເດືອນທນວາ 2017, ຊັ່ ງຄາດວັ່ າຈະ

້
້ ນ 2,1% ໃນປີ 2018, ອດຕາເງ ິນເຟີ ຈະຄາດວັ່
້
ເຟີ ຄາດວັ່
າຈະເພີັ່ມຂນເປ
າ
ຈະເພີັ່ມຂນ້ 2,1% ໃນປີ 2018 ຈາກຖານລາຄາອາຫານຕັ່ າ ແລະ ລວມ
້
້
້ ນເຊືອໄຟ
ທງການຟືນໂຕຂອງລາຄານ
າມ
ທີັ່ສອດຄັ່ ອງກບທັ່ າອັ່ ຽງລາຄາ

ປີ 2017, ແຕັ່ ໄດ້ຫຸດລົງເປນ 17,1% ໃນເດືອນທນວາ 2017.

ໂລກ.

ລົງທນຂອງລດຖະບານຍງບັ່ ໄດ້ຮບການແກ້ໄຂເທືັ່ອ. ບນດາໂຄງການຂອງລດ
ັ່ ກາລງປະຕິ
້
ຖະບານທີັ່ຜັ່ານມາແມັ່ ນໄດ້ທວງດງດຸ ນບນຊີທະນາຄານ. ເຈົາໜ້າທີ

ຂອງການຜະລິດຊັ່ ງເຮດໃຫ້ຕະຫາດອາຫານພາຍໃນປະເທດມີຄວາມອຸ
້
ດົມສົມບູນໄດ້ຊັ່ວຍຫຸດອດຕາເງ ິນເຟີ ໃນປີ
2017. ໃນຕັ່ ໜ້າ, ອດຕາເງ ິນ

້ ໃນຂະນະທີັ່ການຄຸ ້ມຄອງ
ຖານະດຸ ນບນຊີຊາລະປະຈາມີການປບປຸ ງດີຂນ,
ລາຍຈັ່ າຍຂອງລດຖະບານຍງມີຄວາມທ້າທ້າຍໃນປີ 2017. ການເພີັ່ມຂນ້
ຂອງການສົັ່ງອອກຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ, ການຜະລິດຂອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ, ເຄືັ່ອງນຸັ່ ງຫົັ່ມແລະສິນຄ້າກະສິກາສາມາດທົດແທນຜົນກະທົບຈາກ

ການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ຫຸດລົງ, ຊັ່ ງຍອດຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກ ກະຕິສະເລັ່ ຍ
ໃນປີ 2017 ຫຸດລົງ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ບນຫາທ້າທາຍໃນຂະແໜງງ ົບ
້ ງ 5,7% ຂອງ
ປະມານຍງສືບຕັ່ , ໂດຍການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານເພີັ່ມຂນເຖິ
GDP ໃນປີ 2017 ຈາກ 4,9% ໃນປີ 2016. ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານ
້
ທີັ່ຂນແຜນໄວ້
ໃນປີ 2018 ແມັ່ ນ 5,4% ຂອງ GDP.
້
້ ນແລະຄວາມບັ່ ສອດຄັ່ ອງທີັ່ເປນໄປໄດ້ໃນການຈດ
ການເພີັ່ມຂນຂອງໜີ
ສິ
້ ນໂຄງການເຂືັ່ອນໄຟຟ້າສາມາດສ້າງ
ເກບລາຍຮບແລະການຈັ່ າຍຄືນໜີສິ

້ ນພາກລດ
ຄວາມກົດດນຕັ່ ສະຖານະງ ົບປະມານ. ປະມານ 80% ຂອງໜີສິ
ສັ່ ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດ,

ເຮດໃຫ້ຖານະງ ົບປະມານມີຄວາມ

ສັ່ ຽງຈາກຜົນກະທົບການປັ່ຽນ ແປງອດຕາແລກປັ່ຽນ. ການປະເຊີນໜ້າ
້ ນ ແລະ ອດຕາດອກເບ້ຍ ຊັ່ ງຕ້ອງ
ກບຄວາມສັ່ ຽງຕາມການົດຊາລະໜີສິ
ໄດ້ຮບການຕິດຕາມຢັ່າງໃກ້ຊິດເນືັ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໜີ ້
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ຫຸດການກູ້ຢື ມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດລົງ. ໃນຂະນະດຽວກນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
້ ງ 20% ໃນໄລຍະສາມໄຕມາດທາອິດຂອງ
ຂອງສິນເຊືັ່ອເງ ິນກີບທີັ່ເພີັ່ມຂນເຖິ
ຄວາມອັ່ ອນໄຫວງັ່ າຍຂະແໜງການທະນາຄານຍງມີຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການກະທົບ
້ າງຊາລະປະເພດພິເສດທີັ່ຕິດພນກບໂຄງການ
ຈາກພາຍນອກ
ເນືັ່ອງຈາກໜີຄ້

້ ັ່ າງ
ົ ຢ
ບດຕາມມາດຕະການເພືັ່ອຈດການແລະແກ້ໄຂບນຫາຄວາມສັ່ ຽງເຫັ່ ານີ
ເດດຂາດ.

້
ັ່ ອນໄຂການເງ
ື
ິນໂລກທີັ່ເຄັ່ ງຄດ, ຜົນ
ຄວາມສັ່ ຽງພາຍນອກອາດຈະເກີດຂນຈາກເງ
ກະທົບຕັ່ ຄູັ່ ຄ້າທີັ່ສາຄນ, ແລະ ຫຸດລົງໃນລາຄາສິນຄ້າ, ແລະ ການປັ່ຽນແປງຂອງ
້ ນຕັ່
ການອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງ ິນກີບຈະເພີັ່ມພາລະໜີສິ
້ ນຕັ່ ຕັ່ າງປະເທດຂອງລາວຢູັ່ ໃນລະດບສູງ
ຕັ່ າງປະເທດ, ໃນສະພາບການທີັ່ໜີສິ
້ ັ່ ອຍໆ. ຄງສະສົມຕັ່ າງປະເທດທີັ່ມີໜ ້ອຍເຮດໃຫ້ເງ ິນກີບກະ
ແລະ ເພີັ່ມຂນເລື
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ທົບໄວຕັ່ ສະພາບການປັ່ຽນແປງໃນຕະຫາດເງ ິນຕາສາກົນ. ສປປ ລາວ ກັ່ ຍງ
ອີງໃສັ່ ສິນຄ້າຈາກຂະແໜງຊບພະຍາກອນ,
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນການຂຸ ດຄົນ້
້ ກ. ໃນນີ,້ ຜົນກະທົບຕັ່ ບນດາຄູັ່ ຄ້າສາຄນ
ທອງແດງແລະພະລງງານໄຟຟ້ານາຕົ
ື ານຫຸດ
ເຊັ່ ນຈີນແລະໄທ ຊັ່ ງສົັ່ງຜົນກະທົບຕັ່ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າດັ່ ງກັ່ າວຫກ
ົ ກະທົບຢັ່າງຮຸ ນແຮງຕັ່ ເສດຖະກິດ. ການ
ລົງໄວຂອງລາຄາສິນຄ້າໂລກ, ມີຜນ
ປັ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຍງໄດ້ສ້າງຄວາມສັ່ ຽງ, ໂດຍສະເພາະໄພແຫ້ງ
ັ່ ງສາມາດຫຸດຜັ່ອນຈານວນໄຟຟ້າທີັ່ຜະລິດຈາກ
້
ແລ້ງຮຸ ນແຮງຢູັ່ ເທິງແມັ່ ນາຂອງຊ
ເຂືັ່ອນໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ.

້
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ັ່ ຄດເລືອກ
້
ສປປ ລາວ: ເສນສະແດງທີ

້ ັ່ ວໄປຍງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າ ເນືັ່ອງຈາກການຫຸດລົງຂອງ
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້ ັ່ ບັ່ ແມັ່ ນພືນຖານ
້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທີ
ເນືັ່ອງຈາກການຫຸດລົງຂອງລາຄາ

ມີການພດທະນາໄປໃນທິດທາງອຸ ດສາຫະກາທີັ່ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງວັ່ ອງໄວ
ເນືັ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບັ່ ແຮັ່ ແລະ ໄຟຟ້າ.

ອາຫານ
%
7

Headline In ation

Core In ation

Non-core In ation

6
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2
1
0
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2014

້ ນ: ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫັ່ງຊາດ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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2016

2017

2018

້ ນ: ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫັ່ງຊາດ, ການປະເມີນຄັ່າຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017 ໂດຍມີຄວາມພະຍາຍາມ
ັ່
້ ຄອງລາຍຈັ່ າຍ.
ໃນການເພີມລາຍຮບ ແລະ ປບປຸ ງການຄຸ ມ

້
ການຫຸດລົງຍອດຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິລວມກບການໄຫເຂົາຂອງ
ັ່
ັ່
້
ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດທີເພີມຂນ ສະໜບສະໜູນດຸ ນບນຊີພຽງນອກ,
ສົັ່ງເສີມ BOP ໄປໃນທາງບວກໃນປີ 2017.
USD million
1,500
1,000
500
0
500
-1,000
-1,500
2010

2014

2015

2016

2017

Errors and Omissions
Current Account

ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນມີທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກການຊະລັ່ ຕົວຂອງການສະໜ
ອງສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສິນເຊືັ່ອສາລບລດວິສາຫະກິດ

້
້
ເຈົາໜ້າທີ
ແລະ 1,5 ເດືອນຂອງການນາເຂົາຕາມການກ
ານົດດັ່ ງເດີມ.

1,200

2013

້ ນ: ທະນາຄານແຫັ່ງ ສປປ ລາວ
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ຄງສະສົມທາງການທງໝົດເພີັ່ມເປນ 1 ຕືໂລລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາໃນ
້
ທ້າຍປີ 2017, ກວມ 4 ເດືອນຂອງການນາເຂົາອີງຕາມການການົດຂອງ

1,400

2012

Overall BOP (RHS)
Capital and Financial Accout

້ ນ: ກະຊວງການເງ ິນ, ການປະເມີນຄັ່າຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: ທະນາຄານກາງແຫັ່ງ ສປປ ລາວ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: ທະນາຄານກາງແຫັ່ງ ສປປ ລາວ
ແຫັ່ ງຂມູ
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ສປປ ລາວ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
2014
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່

2015

2016

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

7.6

7.3

7.0

6.8

ດ ດຊະນີ GDP
້
້ ົມໃຊ້ (ສະເລັ່ ຍ)
ອ ດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

5.7

2.3

3.0

1.5

4.1

1.3

1.6

0.8

(ລ້ານໂດລາ USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງພາຍນອກ
ການສົັ່ງອອກ
ການນາເຂົາ້

4,380.0
7,673.0

7,228.0

6,507.0

7,171.0

ດຸ ນ ການຄ້າ

-3,293.0

-3,415.0

-2,056.0

-1,878.0

ດຸ ນບ ນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ

-2,862.0

-3,228.0

-1,902.0

-1,919.0

% ຂອງ GDP

-21.6

-22.4

-12.0

-11.3

1,609.0

2,918.0

2530.0

2,223.0

154.0

171.0

-172.0

185.0

816.0

987.0

815.0

1,000.0

ດຸ ນບ ນຊີເ ງ ິນທນ ແລະ ບ ນຊີການເງ ິນ
ດຸ ນລວມ
ເງ ິນທນສ າຮອງທາງການທງໝົດ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ)
(ໃນເດືອນນາເຂົາສິ

3,813.0

4,450.0

5,293.0

1.2

1.5

1.4

1.5

ປະລິມານການສົັ່ງອອກ

23.8

-9.5

15.7

12.7

ປະລິມານການນາເຂົາ້

6.0

-7.4

-10.6

7.8

ອ ດຕາການຄ້າ

-3.6

-5.5

0.2

3.2

້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດ, ທງໝົດ
ໜີສິ

5.6

6.7

7.3

8.1

% ຂອງ GDP
ຂະແໜງງ ົບປະມານ(ພາກລດໂດຍລວມ)

42.2

46.6

46.3

47.1

ື ລ້າ
ລາຍຮ ບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ ວຍເຫອ

21.3
25.4
16.0
9.4
-4.1
-3.2

16.8
21.7
13.9
7.9
-4.9
-3.9

16.2
21.9
13.0
8.9
-5.7
-4.6

In % of GDP

ລາຍຮ ບ
ລາຍຈັ່ າຍຊ າລະປົ ກກະຕິ
ລາຍຈັ່ າຍເງ ິນທນ

້ ນ (ສຸ ດ ທິ)
້ ມ
ື /ດຸ ນ ໜີສິ
ການກູຍ

ື ລ້າ)
(ລວມເງ ິນຊັ່ ວຍເຫອ
້ ນ (ພືນຖານ)
້
້ ມ
ື /ດຸ ນ ໜີສິ
ື ລ້າ)
ການກູຍ
(ລວມເງ ິນຊັ່ ວຍເຫອ

(% ຂອງ GDP)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ
ພາກລດ

ລດຖະບານທົັ່ວໄປ
ພາກລດ

19.7
24.5
15.2
9.3
-4.8
-3.8

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

17.7

17.9

18.5

17.1

36.7

14.1

9.1

6.4

95.2

31.2

-8.8

14.4

11.7

19.3

22.0

20.6

ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ

25.2

14.7

10.9

10.7

ເງ ິນສາຮອງ

30.3

18.3

-3.6

5.0

106,796.0

117,251.0

129,280.0

14,0152.0

13,279.0

14,430.0

15,913.0

17,008.0

8,042.0

8,125.0

8,124.0

8,240.0

ລາຍການທີັ່ການົດ
້ ບ LAK)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືກີ
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ລ້ານໂດລາ USD)
ອດຕາແລກປັ່ຽນ(LAK ຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍ)

ໝາຍເຫດ:
ັ່ ຈະປບ
້ ນ GDP ແລະ ຂະແໜງງ ົບປະມານແມັ່ ນເປນປີງ ົບປະມານ ຮອດສົກປີ 2016/2017, ເລີັ່ມຈາກເດືອນຕຸ ລາ ຫາ ເດືອນກນຍາ. ເລີັ່ມຈາກປີ 2018 ເປນຕົນໄປ,
້
້
1) ຂມູ
ເຈົາໜ້າທີ
ິ ປີຕາມສົກປີງ ົບປະມານ.
ປະຕິທນ
້ ນຂອງຂະແໜງການພາຍນອກໃນປີ 2017 ຄາດຄະເນໂດຍ AMRO.
2) ຂມູ
້ ນສາລບປີ 2017 ຄິດໄລັ່ໂດຍ AMRO.
3) ຂມູ

້ ນ: ສູນສະຖິຕລ
ິ າວ, ທະນາຄານກາງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງ ິນ, CEIC, ADB, IMF, World Bank, ການປະເມີນ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO.
ແຫັ່ ງຂມູ
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ມາເລເຊຍ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຂະຫຍາຍຕົວ 5,9% ໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປີ
້
2017, ສູງກັ່ ວາຄາດຄະເນທີັ່ 5,8%. ການເຕີບໂຕຂອງໄຕມາດ 4 ທີັ່ເຂມແຂງ
້
ແມັ່ ນມາຈາກການບລິໂພກພາກເອກະຊົນທີັ່ຍງເຂມແຂງແລະການເຕີ
ບໂຕ
ັ່
ຂອງການບລິໂພກຂອງພາກລດ. ການສົງອອກ (ສຸ ດທິ) ໄດ້ປະກອບ ສັ່ ວນຕັ່

GDP. ໃນປີ 2018, ລດຖະບານຄາດວັ່ າລາຍຮບຈະເພີັ່ມຂນ້ 6,4% ແລະ
ຄາດວັ່ າລາຍຈັ່ າຍໃນການດາເນີນງານແລະການພດທະນາຈະເພີັ່ມຂນ້ 6,5%
ແລະ 0,2% ຕາມລາດບ.

້
ການເຕີບໂຕຂອງໄຕມາດທີ 4 ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າການສົັ່ງອອກແລະການນາເຂົາຈະ
ຂະຫຍາຍ ຕົວໃນລະດບຕັ່ າ. ສາລບປີ 2017 ໂດຍລວມ, ການເຕີບໂຕຂອງ

້
້
ິນລົງທນ (ສຸ ດທິ) ໃນຕະຫາດຫກຊບຕງແຕັ່
ມີການໄຫເຂົາຂອງເງ
ເດືອນພະຈິກ
້
ິນລົງທນ (ສຸ ດທິ) ໃນຕະຫາດຫກ
2017. ໃນຂະນະທີັ່, ມີການໄຫເຂົາຂອງເງ

ລາຍຈັ່ າຍພາກເອ

້ ໃນຕະຫາດຫກຊບສະຫະລດອາເມລິກາ.
ຮຸ ນ

GDP ສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວສູ ງກວັ່ າທີັ່ຄາດການໄວ້ 5,9% ໃນປີ 2017 ຍ້ອນ
້
ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຢັ່າງເຂມແຂງ,
ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ

ກະຊົນແລະການຂະຫຍາຍຕົວສູ ງຂອງຂະແໜງການພາຍ
ນອກ. ການບລິ ໂພກພາກເອກະຊົນເພີັ່ມຂນ້ 7% ຍ້ອນວັ່ າຄັ່ າແຮງງານພາກ
້
ເອກະຊົນສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວເພີັ່ມຂນພ້ອມກ
ບການເຕີບໂຕຂອງການຈ ້າງງານ

້ ັ່ າງແຂງແຮງຍ້ອນ
້
້
ທີັ່ເຂມແຂງ.
ການສ້າງຕງກອງທ
ນຄົງທີັ່ລວມເພີັ່ມຂນຢ
ັ່
້ ນຫ ້າສຸ ດຂອງດດຊະນີ
ຄວາມເຊືອຖືຂອງພາກທຸລະກິດຍງຢູັ່ ໃນລະດບດີ. ຂມູ
ຮັ່ ວມ ແລະ ດດຊະນີນາວົງຈອນເສດຖະກິດ (ມງກອນ 2018) ແລະ ການ
ຜະລິດອຸ ດສາຫະກາ (ມງກອນ 2018) ຍງສະແດງໃຫ້ເຫນທັ່ າອັ່ ຽງທີັ່ດີດາ້ ນ
ກິດຈະກາເສດຖະກິດ. ຄາດວັ່ າ GDP ຈະເຕີບໂຕ 5,3% ໃນປີ 2018 ແລະ
5% ໃນປີ 2019.
້
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວແລະການເພີັ່ມຂນຂອງການ
ເຖິງວັ່ າຈະມີການເຕີບໂຕການນາເຂົາຢ
້ ນ 3.0%
ຂາດດຸ ນບນຊີບລິການ, ການເພີັ່ມຂອງດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິຂນເປ
ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ຈາກ 2,4% ໃນປີ 2016. ຍອດເກີນດຸ ນບນຊີຊາ
້ ງກິດມາເລເຊຍໃນປີ 2017, ສູ ງສຸ ດນບຕງແຕັ່
້
ລະປົ ກກະຕິທງໝົດ 40,3 ຕືລີ

້ ງກິດມາເລເຊຍ), ສະໜບສະໜູນໂດຍການສົັ່ງອອກທີັ່
ປີ 2014 (48,6 ຕືລີ
ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງແຂງແຮງ,
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໂຮງງານ.
້
ການສົັ່ງອອກເພີັ່ມຂນໃນບ
ນດາລາຍການສິນຄ້າສົັ່ງອອກຫກແລະລະຫວັ່ າງບນ
້
ັ່ າງແຂງແຮງຂອງການຄ້າໂລກ.
ດາຄູັ່ ຄ້າໃນຂະນະທີັ່ການຟືນໂຕຢ
ການນາ
້
ເຂົາຂອງສິ
ນຄ້າເຄິັ່ງສາເລດຮູ ບແລະເງ ິນທນມີອດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລະດບສອງຕົວເລກໃນປີ

2017, ສອດຄັ່ ອງກບການເຕີບໂຕການບລິໂພກ
້
ແລະ ການລົງທນແລະການສົັ່ງອອກທີັ່ເຂມແຂງ.
້
ລດຖະບານໄດ້ບນລຸ ເປົ າໝາຍຂອງການຫ
ຸດຜັ່ອນການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານເຖິງ
້
3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ແລະ ການົດເປົ າໝາຍການຂາດດຸ
ນ 2,8% ໃນ
ປີ 2018. ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017 ລາຍຮບຂອງລດຖະບານເພີັ່ມຂນ້ 8,3%,
້
້ ນເຊືອໄຟ
ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນມາຈາກລາຍຮບຈາກອາກອນລາຍໄດ້ນາມ
ແລະ
ັ່
້
ັ່
ອາກອນສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ທີສູ ງຂນ, ໃນຂະນະທີລາຍຈັ່ າຍ ລວມ

ເພີັ່ມຂນ້ 14,2%. ໂດຍລວມ, ໃນປີ 2017, ການຂາດດຸ ນແມັ່ ນ 3% ຂອງ
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້ ເດືອນທນວາ 2017 ຫາເດືອນມງກອນ 2018, ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າເດືອນ
ຊບຕງແຕັ່
້ ໃຫ້ເກີດມີການເທັ່ ຂາຍ
ກຸ ມພາ 2018 ມີການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຊັ່ ງກະຕຸ ນ
ການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນ

ໂດຍລວມມີທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງ, ແຕັ່ ສະພາບແວດລ້ອມນະໂຍບາຍໃນໂລກຍງມີ
ຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນ ແລະ ມີຄວາມເປນໄປໄດ້ຂອງການໄຫອອກຂອງທນອີກຄງ້
ຈາກການເພີັ່ມອດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງະຫະລດອາເມລິກາ ແລະເຫດການພາຍ
ນອກອືັ່ນໆ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ຄວາມສັ່ ຽງຍງສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ໂດຍ
ື
ຄວາມສາມາດຂອງພາກສັ່ ວນຕັ່ າງໆເຊັ່ ນກອງທນເພືັ່ອການຊັ່ ວຍເຫອ
ັ່
ັ່
ັ່
ີ ການເທັ່ ຂາຍຮຸ ນ
້ ເພືອສະໜບສະ
ພະນກງານເພືອສະໜບສະໜູນໃນກລະນີທມີ

ໜູນຄວາມຕ້ອງການຂອງທນພາຍໃນຂອງລດຖະບານ. ໃນທາງບວກ, ການ
ື ຫຸດລົງໃນຂະນະທີັ່ຄງສາຮອງໄດ້ເພີັ່ມຂນ້
ຂາຍເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດອອກໄດ້ຖກ
້
ແລະເງ ິນລິງກິດແຂງຄັ່ າຂນໃນປະຈຸ
ບນ.

ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າຕົວຊີວ້ ດດ້ານຂະແໜງການທະນາຄານທີັ່ສາຄນຍງຄົງສືບຕັ່ ໃນລະ
ດບດີ, ແຕັ່ ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານການເງ ິນຍງຄົງຢູັ່. ຍງມີຄວາມສັ່ ຽງໃນຂະແໜງການ
ບລິການທາງດ້ານທີັ່ພກອາໄສທີັ່ລາຄາແພງເຊັ່ ນດຽວກນໃນຂະແໜງການການຄ້າ

, ການຄ້າຍົກແລະເຊົັ່າຫ້ອງການຊັ່ ງອດຕາຫວັ່ າງແມັ່ ນສູ ງ. ໃນທາງບວກ, ອດຕາ
້ ນຄົວເຮືອນຕັ່ GDP ແມັ່ ນຫຸດລົງ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກນຄວາມ
ສັ່ ວນໜີສິ
ສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານ Negara Malaysia ໄດ້ຊັ່ວຍໃຫ້ຈາກດການເຕີບໂຕ
້ ນຄົວເຮືອນແລະລາ ຄາເຮືອນ. ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ໜີສິ
້ ນຄົວເຮືອນຍງຢູັ່
ຂອງໜີສິ
ໃນລະດບສູ ງແລະຕ້ອງຕິດຕາມຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.

ເຖິງວັ່ າຈະມີແຮງກະຕຸ ້ນຕັ່ ເນືັ່ອງໃນການດາເນີນມາດຕະການຄຸ ້ມຄອງງ ົບປະ
້ ນຕັ່ GDP, ໜີສິ
້ ນ
ມານເພີັ່ມຕືັ່ມ, ແລະການຫຸດລົງຂອງອດຕາສັ່ ວນໜີສິ
້ ນຄົງທີັ່ຍງສູງ.
ຂອງພາກລດແລະໜີສິ

້ ນພາກລດຫຸດລົງ
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າໜີສິ

ຈາກ 54,5% ຂອງ GDP ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2015 ເຖິງ 50,8% ໃນໄຕ
້ ນພາກລດໄດ້ເພີັ່ມຂນຈາກ
້
ມາດ 4 ປີ 2017, ໜີສິ
15,4% ໃນໄຕມາດ 4
ປີ 2015 ມາເປນ 16,8% ໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2017.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ
+3, 2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ມາເລເຊຍ: ເສນສະແດງທີ
້
ການເຕີບໂຕຫຸດລົງໃນປີ 2016 ແລະ ເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017.

້ ັ່ ວໄປ ແລະ ພືນຖານແມັ່
້
ປະຈຸບນ, ທງອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
ນຫຸດລົງ.
ppt contribution %
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

0
-1.0
-2.0

-3.0
2014

2015

2016

Food & non-alcoholic beverages
Transport
Headline in ation, yoy

2017

2018

Housing, water, electricity
Others
Core in ation, yoy

້ ນ: CEIC, ກົມສະຖິຕ-ິ ມາເລເຊຍ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: CEIC, ກົມສະຖິຕ ິ - ມາເລເຊຍ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ຕາມມາດ້ວຍການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນແຕັ່ ໄຕມາດ 3 ປີ 2016 ຫາ
ໄຕມາດ 1 ປີ 2017, ການໄຫອອກຂອງເງ ິນທນຫຸດລົງ.

ເງ ິນລິງກິດແຂງຄັ່ າ ແລະ ຄງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ມ
້
ຂນ.
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້ ນ: CEIC, ກົມສະຖິຕ ິ - ມາເລເຊຍ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: CEIC, ທະນາຄານ Negara Malaysia
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ວາງເປົ າໝາຍຫ
ຸດການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ, ໂດຍ

້ ວເຮືອນຕັ່ GDP ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບສູງ, ໄດ້ມ ີ
ເຖິງວັ່ າອດຕາສັ່ ວນໜີຄົ

ລດຖະບານນາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸ ມດ້ານງ ົບປະມານ.

ການຜັ່ອນຄັ່ າຍລົງ,
ນວນຫາຍ.

% GDP
25

ແລະ

ຄົວເຮືອນມີຊບສິນທາງດ້ານການເງ ິນຈາ
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-3.4
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Revenue

2015

-3.2
Current expenditure

2016

-3.1

2017

2018BE

-3.0

Capital expenditure

-2.8
Fiscal balance

ໝາຍເຫດ: 2018BE = ການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງການເງ ິນມາເລເຊຍ
້ ນ: CEIC, ກະຊວງການເງ ິນມາເລເຊຍ, ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ
ແຫັ່ ງຂມູ
2017/2018

້ ນ: CEIC, ທະນາຄານ Negara Malaysia
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ມາເລເຊຍ: ຕົວຊີວ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2014

2015

2016

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
6.0

5.0

4.2

5.9

6.4

5.7

4.9

6.7

ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນຕົວຈິງ

7.0

6.0

6.0

7.0

ການບລິໂພກພາກລດຕົວຈິງ

4.4

4.4

0.9

5.4

ການບລິໂພກຕົວຈິງ

ທນສາຮອງພາຍໃນມີການົດທງໝົດ

4.8

3.6

2.7

6.2

ເອກະຊົນ

11.1

6.3

4.3

9.3

ພາກລດ

-4.7

-1.1

-0.5

0.1

5.0

0.3

1.1

9.6

0.8

1.1

11.0

233.9

199.2

189.7

217.8

208.9

176.0

168.4

195.1

ດຸ ນການຄ້າ

25.1

23.1

21.2

22.7

ບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

14.8

9.0

7.0

9.4

4.4

3.0

2.4

3.0

-24.4

-14.2

-0.3

0.5

ການລົງທນຕັ່າງປະເທດ

-5.5

-0.5

3.4

2.9

ການລົງທນຫກຊບ

-12.0

-6.7

-3.7

-2.1

ອະນຸພນທາງດ້ານການເງ ິນ

ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ການນາເຂົາສິ

4.0

ຂະແໜງພາຍນອກ
້
ການສົັ່ງອອກທງໝົດ (ຕືໂດລາ
USD)
້
້ ງໝົດ (ຕືໂດລາ
ການນາເຂົາທ
USD)

ບນຊີຊາລະປົກກະຕິ (%ຂອງ GDP)
ບນຊີການເງ ິນໂດຍລວມ

້
(ຕືໂດລາ
USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

-0.3

-0.2

-0.2

0.1

ການລົງທນອືັ່ນໆ

-6.6

-6.9

0.2

-0.3

້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດ (% ຂອງ GDP)
ໜີສິ

67.6

72.3

74.5

65.3

ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດ

115.9

95.3

94.5

102.4

ົ
ຂະແໜງງບປະມານ

(% ຂອງ GDP)

ລາຍຮບ

19.9

18.9

17.3

16.3

ລາຍຈັ່ າຍ

23.3

22.1

20.4

19.3

ລາຍຈັ່ າຍຊາລະປົກກະຕິ

19.8

18.7

17.1

16.1

ລາຍຈັ່ າຍເງ ິນທນ

3.5

3.4

3.3

3.2

ດຸ ນງ ົບປະມານ

-3.4

-3.2

-3.1

-3.0

້ ນລດຖະບານ
ໜີສິ

52.7

54.5

52.7

50.8

ຂະແໜງເງ ິນຕາ
້ ັ່ ວໄປ(%, ສະເລັ່ຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີທົ

(%)
3.2

2.1

2.1

3.7

້ ນຖານ(%,ສະເລ
້
ັ່ ຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີພື

n.a.

n.a.

2.4

2.3

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (MYR/USD, ສະເລັ່ຍ)

3.3

3.9

4.1

4.3

ອດຕາພນທະບດລດຖະບານ (%,ສະເລັ່ຍ)

3.1

3.1

2.8

2.9

4.0

4.0

3.8

4.0

້ ລດຖະບານໄລຍະ 10 (%,ສະເລັ່ຍ)
ຮຸ ນ
ລາຍການທີັ່ການົດ

2.9

3.1

3.4

3.4

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ MYR)

1,106

1,158

1,230

1,352

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂດລາ
USD)

338.3

297.3

297.1

315.1

ອດຕາໄພຫວັ່າງງານ (% ແຮງງານທງໝົດ)

້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດໄດ້ມກ
ີ ານການົດໃໝັ່ອີງມາດມາດຕະຖານສາກົນ ເພືັ່ອກວມເອົາ
ໝາຍເຫດ: (a) ສາລບ 2014, ໜີສິ
້
ັ່
້ ນຂອງຜູທ
ັ່
້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ໄດ້ຢັ່ ູອາໄສໃນປະເທດແລະບນດາກະແສໄຫວຽນຂອງເງ ິນທນທີັ່ຕິດພນກບໜີສິ
້ ັ່ ບ
ີ ັ່ ໄດ້ຢັ່ ອາໄສໃນປະເທດ
ການຖືຄອງເອກະສານໜີສິນຕຕັ່າງປະເທດທີເປນສະກຸ ນເງ ິນໂດລາຂອງຜູທ
ູ

້ ນອືັ່ນໆ ຊັ່ ງໄດ້ປະຕິບດຕາມການການົດໃໝັ່. (b) ເລີັ່ມຕົນ
້ ນ 21,9 ຕື ້ MYR (ປະມານ 1,8% ຂອງ GDP ປີ
້ 2016, ໜີສິ
ເຊັ່ ນ: ສິນເຊືັ່ອການຄ້າ, ເງ ິນຕາແລະເງ ິນຝາກ, ແລະເງ ິນກູແ້ ລະໜີສິ
້ ສະທ້ອນການປັ່ຽນແປງດັ່ ງກັ່າວ.
ື ໂອນຈາກລດຖະບານໃຫ້ແກັ່ຄະນະກາມະການດ້ານການເງ ິນ. ຕົວເລກນີໄດ້
2016) ໄດ້ຖກ
້ ນ: CEIC, ພະແນກສະຖິຕ ິ - ມາເລເຊຍ, ທະນາຄານ Negara Malaysia, ບລິສດພດທະນາການຄ້າພາຍນອກມາເລເຊຍ
ແຫັ່ ງຂມູ
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ມຽນມາ

້
ເສດຖະກິດຂອງມຽນມາແມັ່ ນຢູັ່ ໃນໄລຍະການຟືນໂຕໃນສົ
ກປີ
2017/
ັ່ ເໝາະສົມໄດ້ຊັ່ ວຍຟືນໂຕການຜະລິ
້
ື
2018. ເງັ່ ອນໄຂສະພາບອາກາດທີ
ດ
ກະສິກາໃນປີ ງ ົບປະມານນີ.້

້ ນແລະອາຍແກສໃນປະ
ຂະແໜງການນາມ
້
ເທດຍງໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄາພະລ
ງງານໃນ
ັ່ທົວໂລກໃນຊັ່ ວງເຄິັ່ງທີັ່ສອງຂອງປີ 2017. ການເຕີບໂຕຂອງການສືັ່ສານ

ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ສະໜບສະໜູນການ
້
ັ່ ເຂມແຂງໃນ
້
ພດທະນາຂະແໜງບລິການ. ໂດຍມີການຟືນໂຕທີ
ເຄິັ່ງທີັ່
ສອງຂອງສົກປີ 2017/2018 ແນະນາໂດຍກິດຈະກາການຜະລິດ, ການ

້ ັ່ ອງຈາກຜົນກະທົບຕາມລະດູການຂອງການເກບລາຍໄດ້ຕັ່ າກວັ່ າ
ຫາຍຂນເນື
ລາຍຈັ່ າຍໃນໄລຍະເວລາເຄິັ່ງປີ .
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການເຕີບໂຕສັ່ ວນໃຫັ່ ຍເນືັ່ອງມາຈາກບນຫາຄວາມຂດແຍ້ງທາງດ້ານ
້
ຊົນເຜົັ່າທີັ່ເກີດຂນ.
ຜົນກະທົບໂດຍກົງແມັ່ ນສັ່ ວນໃຫຍັ່ ຢູັ່ ໃນທ້ອງຖິັ່ນແລະຜົນ

້ ງ
ກະທົບທາງອ້ອມອາດຈະເພີັ່ມຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຄວາມໝນຄົ
ແລະ
ັ່
ັ່
້
ື ເຍືອ້
ຄວາມເຊືອໝນຂອງນ
ກລົງທນ.
ສະຖານະການຄວາມຂດແຍ້ງທີມີຍດ
ົ ກະທົບທາງລົບຕັ່ ຄວາມສາ
ຍາວນານແລະເພີັ່ມຄວາມຮຸ ນແຮງອາດຈະມີຜນ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ແມັ່ ນປະມານ 7% ສາລບສົກປີ 2017/2018

ມາດຂອງປະເທດໃນການດງດູດການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ, ການຫຸດກາລງການ
້ ມນອາດ
ຂະຫຍາຍ ຕົວທາງດ້ານທຸລະກິດແລະການລົງທນ. ຍິັ່ງໄປກວັ່ ານນ,

ແລະ 7,2% ໃນສົກປີ 2018.1
້ ທັ່າອັ່ ຽງຫຸດລົງຕັ່ າກວັ່ າໃນສົກປີ 2017/2018 ສັ່ ວນໃຫຍັ່
ອດຕາເງ ິນເຟີມີ
້
ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາຈາກອດຕາເງ ິນເຟີທາງດ້
ານລາຄາອາຫານທີັ່ຫດ
ຸ ລົງຕັ່ າກວັ່ າປີ

ແຍັ່ ງມາໃນອະນາຄົດ.

້ ຸດລົງສະເລັ່ ຍ 3,6% ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ ທີັ່ຜັ່ານມາ. ອດຕາເງ ິນເຟີ ຫ

ເດືອນທນວາ 2017 ທຽບກບ 6,8% ໃນສົກປີ 2016/2017. ອດຕາ
້
ເງ ິນເຟີຄາດຄະເນສ
າລບສົກປີ 2017/2018 ແມັ່ ນ 3,8% ແລະ ໃນ
ລະຫວັ່ າງປີ 2018 ແມັ່ ນ 4,4%.
້
ສະຖານະພາຍນອກຍງບັ່ ເຂມແຂງໂດຍມີ
ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ

້
້
ໃນຂະນະທີັ່ການຟືນໂຕທາງດ້
ານການໄຫເຂົາມາຂອງການລົ
ງ
ທນ
້
ີ
ຕັ່ າງປະເທດ ໃນປີ ນໄດ້ສ້
າງສະພາບຄັ່ ອງໃຫ້ແກັ່ ດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກ ກະຕິ.
້
້ ຟືນໂຕໃນສາມໄຕມາດທ
ທງການສົັ່ງອອກແລະການ ນາເຂົາໄດ້
າອິດຂອງປີ
,

້ ັ່ ມອີກ,
2017/2018.
ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິຈະເພີັ່ມຂນຕື
້ ນ ໃໝັ່ ກັ່ ຽວ
ບາງສັ່ ວນເນືັ່ອງຈາກການດດປບສະຖິຕໂິ ດຍນາໃຊ້ແຫັ່ ງຂມູ
້
ັ່ ເຂມແຂງ,
້
້
ກບລາຍໄດ້ຂນສອງ.
ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດມີການຟືນໂຕທີ
້
ຊັ່ ງມີການລົງທນມີ 3 ພນຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມລິກາໃນເຄິັ່ງທາອິດຂອງ
້
ປີ 2017/2018, ທຽບກບ 3,7 ພນຕືໂດລາສະຫະລ
ດອາເມ ລິກາໃນ

ໄລຍະປີ 2016/2017. ສາລບປີ ງ ົບປະມານທງໝົດ, ດຸ ນບນຊີຊາລະ
ປົ ກກະຕິຈະມີທັ່າອັ່ ຽງເກີນດຸ ນ.
ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນສົກປີ 2017/2018. ການປບ
ການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງແຜນການແລະການເງ ິນສະແດງໃຫ້ເຫນວັ່ າ
ື ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3% ເມືັ່ອທຽບ
ລາຍໄດ້ລວມການຊັ່ ວຍເຫອ
້
ກບປີ 2016/2017 ແລະລາຍຈັ່ າຍປະມານ 18%. ການຂາດດຸ ນພືນຖານ

ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຈາກ 1,5% ໃນສົກປີ 2016/2017 ມາເປນ
ປະມານ 4,2% ຂອງ GDP. ງ ົບປະມານກາງປີ ສາລບເຄິັ່ງປີ 2018 ຈາກ
ເດືອນເມສາຫາເດືອນກນຍາ 2018 ຈະມີຄວາມຕ້ອງການເງ ິນທນທີັ່
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ື ວາມຫຍຸ ້ງຍາກໃນການຈດການສິດທິພ ິ
ຈະເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມບັ່ ແນັ່ ນອນຫຄ
ື ະຍາຍາມທີັ່ຍາດ
ເສດທາງດ້ານການຄ້າທີັ່ປະເທດມຽນມາໄດ້ຮບໃນປະຈຸບນຫພ

້ ງພາຍນອກຍງມີຄວາມສາຄນ. ການຂາດດຸ ນການ
ຄວາມສັ່ ຽງດ້ານຄວາມໝນຄົ
້ ັ່ ງ
ຄ້າໂດຍລວມຍງສູ ງໂດຍມີທັ່າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງດ້ານການນາເຂົາຊ

້
ສັ່ ວນໜັ່ ງແມັ່ ນຂບເຄືັ່ອນໂດຍການບລິໂພກພາຍໃນທີັ່ເຂມແຂງ.
ການສົັ່ງອອກ
ສິນຄ້າກະສິກາອາດຈະສືບຕັ່ ອີງຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດແລະການພົວພນ
ສອງຝັ່າຍກບຄູັ່ ຄ້າສາຄນ, ໃນຂະນະທີັ່ການສົັ່ງອອກພະລງງານແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະ
້
້
ມີປະລິມານຫຸດລົງໃນໄລຍະກາງ. ການຟືນໂຕຂອງການໄຫ
ເຂົາຂອງການລົ
ງ
ທນຕັ່ າງປະເທດ ໃນສົກປີ 2017/2018 ເປນສນຍານທີັ່ດີ. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,
້
ທັ່ າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕການລົງທນຕັ່ າງປະເທດພາຍໃຕ້ການຈດຕງປະຕິ
ບດກົດໝ
້ ັ່ າງແຂງແຮງ.
າຍການລົງທນໃໝັ່ ຍງບັ່ ທນເພີັ່ມຂນຢ

້
ຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ການປັ່ຽນແປງໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດລະບຽບການດ້ານທະນາ
້
ຄານໃໝັ່ ແມັ່ ນມີຄວາມສາຄນໃນໄລຍະສນ.
ແຜນງານລະບຽບການມາດຕະ
້
້ ເດືອນ ກລະກົດ ປີ
ື ຈດຕງປະຕິ
ໃໝັ່ ໄດ້ຖກ
ບດຕງແຕັ່
2017, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບນດາທະນາຄານຮກສາອດຕາສັ່ ວນເງ ິນທນທງໝົດຕັ່ ຊບ
້ ູ້ຢື ມດຽວ,
ສິນສັ່ ຽງ (CAR) ທີັ່ສູ ງ, ການຈາກດການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ຜູ ກ
ຖານ BASEL-II

ຈດປະເພດເງ ິນກູ້ຢື ມຄືນ ແລະ ແກ້ໄຂບນຫາການເບີກເງ ິນເກີນບນຊີ. ບາງ
້
ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດອາດຈະບັ່ ສາມາດປະຕິບດຕາມຂຮຽກຮ້
ອງໃນການ

ຮກສາລະດບເງ ິນທນທີັ່ຈາເປນພາຍໃນວນທີ 31 ມີນາ 2018 ແລະ ການຫຸດ
ຜັ່ອນການອະນຸມດການເບີກເງ ິນເກີນບນຊີພາຍໃນວນທີ 6 ກລະກົດ 2018
້
້
ຕາມທີັ່ການົດ. ອດຕາສັ່ ວນໜີເສຍ
ໄດ້ເພີັ່ມຂນຈາກ
1,66% ໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ 2017 ຫາ 4% ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 ແລະ ມີທັ່າອັ່ ຽງຈະເພີັ່ມຂນ້
້
ຕືັ່ມອີກພາຍຫງການຈດຕງປະຕິ
ບດການຈດປະເພດຊບສິນໃໝັ່ .

ປີງ ົບປະມານທີັ່ຜັ່ານມາ ເລີັ່ມຈາກເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ມີນາ. ລາຍງານກາງປີງ ົບປະມານແມັ່ ນເລີັ່ມແຕັ່ເດືອນ ເມສາ ຫາ ກນຍາ 2018 (ທີັ່ໝາຍໃນລາຍງານ FY18) ຈະຊັ່ວຍ
ເຄືັ່ອນຍາ້ ຍສົກປີງ ົບປະມານໄປຫາວົງຈອນຈາກ ເດືອນ ຕຸ ລາ ຫາ ກນຍາ.
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ມຽນມາ: ເສນສະແດງທີ

້ ນ, ອດຕາ
ເຖິງຈະໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກສິນຄ້າປະເພດນາມ
້ ັ່ ວໄປຫຸດລົງໃນປີ 2017 ເນືັ່ອງຈາກການຫຸດລົງຂອງອດຕາເງ ິນ
ເງ ິນເຟີ ທົ

ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນສົກປີ 2017/2018 ໂດຍມີ
້ ວໃນຫາຍຂະແໜງການ.
ການຟືນຕົ

້
ເຟີ ໃນໝວດອາຫານ
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2015

Agriculture

້ ນແມັ່ ນປະຈາສົກປີງ ົບປະມານ, ຂມູ
້ ນສົກປີ 2014 ໝາຍເຖິງສົກປີ
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
2013/2014.
້ ນ: ກົມແຜນການ, ການຄາດຄະເນຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້
້
ການເພີັ່ມຂນຂອງການໄຫ
ເຂົາມາຂອງການລົ
ງທນຕັ່ າງປະເທດໃນບນຊີ
ັ່
້
ການເງ ິນສາມາດທົດແທນການເພີມຂນຂອງຍອດຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະ
້
ປົ ກກະຕິ ແລະ ປະ ກອບສັ່ ວນເຂົາໃນຍອດບ
ນຊີເກີນດຸ ນໂດຍລວມ.

2016

2017

Headline

Transporation

Food and Non-Alcoholic Beverages

Others

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕສ
ິ ູນກາງ
ແຫັ່ ງຂມູ

REER ອັ່ ອນຄັ່ າລົງ ເມືັ່ອເງ ິນ Kyat ຕັ່ USD ຄົງທີໃນຂະນະທີັ່ສະກຸ ນ
້
້
ເງ ິນພາກພືນແຂງຄັ່
າຂນທຽບກ
ບ USD.
Index
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້ ນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນຂອງປີງບປະມານ.
ົ
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO

ທະນາຄານກາງມຽນມາຕ້ອງເພີັ່ມຄງສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດເພືັ່ອປ້ອງ
ການຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ.

້
ການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017/2018, ອີງ
ຕາມການປບປຸ ງການຄາດຄະເນງ ົບປະມານ.
% of GDP
30
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-1.41

-1.06

-2.84
-4.28

-10

້ ນຂອງປີງບປະມານ.
້
້ ນຄ້າ
ົ
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
ການນາເຂົາກວມເອົ
າເດືອນຂອງການນາເຂົາສິ
ແລະ ການບລິການ
້ ນ: ທະນາຄານກາງມຽນມາ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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2014

2015

Revenue and Grants

2016
Expenditure

2017

Fiscal Balance

້ ນຂອງປີງ ົບປະມານ.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: ກະຊວງແຜນການແລະການເງ ິນ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ມຽນມາ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2015

2016

2017

2018

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )
8.0

7.0

5.9

7.0

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (2012=100, ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ
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້
້ ມ
ົ ໃຊ້(2012=100, ໄລຍະທ້າຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ
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-2.2

-5.1

-3.9

-4.7

-2.9

-6.9

-7.0

-5.8

4.8

6.6

7.1

7.6

4.6

5.8

5.4

6.6

ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ
ດຸ ນການຄ້າ
ບນຊີການເງ ິນ
ການລົງທນໂດຍກົງ (ສຸ ດທິ)
ລາຍຈັ່ າຍໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ

ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດ ທີັ່ມີຢັ່ ູໃນ CBM (ລ້າ ນໂດລາ USD)
ໃນເດືອນຂອງການນາເຂົາ້
້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດທງໝົດ
ໜີສິ

(% ຂອງ GDP, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

0.8

1.3

0.6

5,124.6

4,764.0

5,133.9

4.2

3.5

3.8

4.1

13.8

16.3

14.6

14.1

ົ
ຂະແໜງງບປະມານ

1.0
6,188.0

(% ຂອງ GDP)
25.2

21.7

20.4

18.4

ລາຍຮບອາກອນ

9.9

8.6

8.9

8.2

ບິນຮບເງ ິນ SEE

12.6

10.2

9.1

7.7

ລາຍຈັ່ າຍ

26.2

26.0

23.2

24.1

ດຸ ນລວມ

-1.1

-4.3

-2.8

-5.7

້
ດຸ ນພືນຖານ

0.3

-3.1

-1.5

-4.2

ື ລ້າ
ລາຍຮບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ວຍເຫອ

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ

33.0

37.9

37.2

35.5

33.5

33.2

32.7

30.4

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (kyat ຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍ)

997.8

1,316.4

1,268.2

1,341.5

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (kyat ຕັ່ USD, ໄລຍະທ້າຍ)
ລາຍການທີັ່ການົດ

1,027.0

1,216.0

1,362.0

1,321.0

63.5

58.9

62.4

65,261.9

72,714.0

79,720.9

ພາກເອກະຊົນ

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕືໂດລາUSD)
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ kyat)

68.1
91,320.2

ໝາຍເຫດ:

້ ນແມັ່ ນປະຈາປີງ ົບປະມານ. ສົກປີງ ົບປະມານຂອງມຽນມາຂະຫຍາຍແຕັ່ວນທີ 1 ເດືອນເມສາ ຫາ ວນທີ 31 ມີນາ. ສົກປີ 2018 ເລີັ່ມແຕັ່ວນທີ 1 ເດືອນເມສາ 2017 ຫາ ວນທີ 31 ມີນາ 2018
1) ຂມູ

2) GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ ໃຊ້ປີ 2010/11 ເປນປີຖານ

3) ພາກລດໂດຍລວມປະກອບມີ ສະຫະພາບ/ລດຖະບານທ້ອງຖິັ່ນ ແລະ ລດວິສາຫະກິດ
້ ນ: ອົງການລະດບຊາດ, ແລະ ການປະເມີນຄັ່າຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ິ ປິນ
ຟີລບ
ິ ປິນຍງແຂງແຮງ,
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຟີລບ

ແຕັ່ ວັ່ າມີຫດ
ຸ ລົງ

ເລກນ້ອຍໃນປີ 2017. ຈາກ 6,9% ໃນປີ 2016, ການເຕີບໂຕຂອງ GDP
ຕົວຈິງຫຸດລົງເປນ 6,7% ໃນປີ 2017 ຍ້ອນການລົງທນຄົງທີັ່ຫຸດລົງ. ການ

ບລິໂພກພາກເອກະຊົນຍງຊະລັ່ ຕົວແຕັ່ ຍງຮກສາລະດບສູງຕະຫອດປີ , ຊັ່ ງໄດ້
້
້າງງານແລະການໄຫເຂົາ້
ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງການຈ
ຂອງເງ ິນໂອນຈາກຕັ່ າງປະເທດຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ.

ຫງຈາກໄຕມາດທາອິດທີັ່ຫຸດລົງ,
ລາຍຈັ່ າຍລດຖະບານໄດ້ຮບການປບປຸ ງສາມໄຕມາດຕິດຕັ່ ກນຈາກຜົນສາ ເລດ
້
ໃນການເພີັ່ມລາຍຈັ່ າຍພາກລດສູ ງຂນ.
ການສົັ່ງອອກ(ສຸ ດທິ)ຍງມີການປບປຸ ງ
້ ເສດຖະກິດຂອງຟີລບ
ິ ປິ ນ
ໃນປີ 2017 ເນືັ່ອງການສົັ່ງອອກເກີນການນາເຂົາ.
ັ່
ັ່
ຄາດວັ່ າຈະເຕີບໂຕ 6,8% ໃນປີ 2018 ເນືອງຈາກວັ່ າການສົງອອກຄາດວັ່ າຈະ
ຍງເຕີບໂຕໃນຂະນະທີັ່ບນຫາໃນການປະຕິບດແຜນງ ົບປະມານໄດ້ຮບການແກ້
ໄຂເທືັ່ອລະກ້າວ.

້ ງໄດ້ເພີັ່ມຂນແລະຄາດວັ່
້
້
ອດຕາເງ ິນເຟີສູ
າຈະສູງຂນໃນປີ
2018. ລາຄາອາຫານ
ັ່
້
້
ັ່
ົ ນໃຫ້ອດຕາເງ ິນເຟີ ກບຄືນມາຢູັ່ ໃນລະດບເປົ າ້
ແລະພະລງງານທີສູ ງຂນໄດ້ສງຜົ
ໝາຍ 3 ± 1% ໃນປີ 2017 ໃນໄລຍະເດືອນກຸ ມພາ 2018 ຈາກ 1,8% ໃນ
້ ນຖານຍ
້
້ ກນ້ອຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປີ 2016. ເງ ິນເຟີ ພື
ງເພີັ່ມຂນເລ

້
ບລິສດພາຍໃນ. ຄຽງຄູັ່ ກບເພີັ່ມຂນຂອງອາກອນຊົ
ມໃຊ້ໃນການປະຕິຮູບອາ
້ ນດິບທີັ່ສູ ງຂນ້ ແລະ ຫຸດລົງເລກນ້ອຍຈາກການ
ກອນທີັ່ຜັ່ານມາ, ລາຄານາມ
້ ັ່ ວໄປແມັ່ ນຄາດວັ່ າຈະ
ອັ່ ອນຄັ່ າຂອງເງ ິນເປໂຊເປນເວລາດົນ,
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້ ກນ້ອຍສູງກວັ່ າ 4% ໃນປີ 2018.
ເພີັ່ມຂນເລ

ທນສາຮອງຕ້ານຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກແມັ່ ນມີປະລິມານພຽງພເຖິງວັ່ າຈະມີ
ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງ. ຈາກການຂາດດຸ ນ 420,1 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນ 2016, ການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິເພີັ່ມ
້ ນ 862,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນ 2017 ແລະ 960,7
ຂນເປ
້
ລ້ານໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນສອງເດືອນຕົນປີ
2018. ການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງການຂາດດຸ ນບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິ, ໄດ້ສາ້ ງຄວາມກົດດນຕັ່ ຄັ່ າເງ ິນເປ
ໂຊທີັ່ອັ່ ອນຄັ່ າລົງ

10,7%

ທຽບກບໂດລາສະຫະລດອາເມລິກາຈາກທ້າຍປີ
້
2015 ຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນມີນາປີ 2018. ຢັ່າງໃດກຕາມ, ປະມານ 80,4 ຕືໂດ
ລາສະຫະລດອາເມລິກາໃນເດືອນກຸ ມພາ 2018, ຍອດຄງເງ ິນສາຮອງທງໝົດ
້ ນພາຍນອກໄລຍະສນກັ່
້
້ ວາ 3,5 ຕືໂດລາສະຫະ
ແມັ່ ນພຽງພທີັ່ຈະຊາລະໜີສິ
້
ື ກັ່ ອນການົດຊາລະໜີລວມທ
ລດອາເມລິກາ ໃນເວລາທີັ່ເຫອ
ງການຂາດດຸ ນບນ
ຊີຊາລະປົ ກກະຕິ.
ລະບົບການຂາຍ ແລະ ບນຊີ BSP ໄດ້ເຮດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປບປຸ ງ
້ ການນາໃຊ້ກນ
ົ ໄກຄຸ ມ
້ ຄອງການ
ກົນໄກສົັ່ງຜັ່ານຂອງນະໂຍບາຍເງ ິນຕານບຕງແຕັ່

ປັ່ຽນແປງອດ ຕາດອກເບ້ຍ (IRC). BSP ໄດ້ປັ່ຽນແປງການດາເນີນງານທາງ
ດ້ານເງ ິນສູັ່ ລະບົບ IRC ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2016 ເພືັ່ອປບປຸ ງການສົັ່ງຜັ່ານນະ
ໂຍບາຍເງ ິນຕາທັ່ າມກາງສະພາບຄັ່ ອງຂອງລະບົບການເງ ິນ.

້ ການນາ
ນບຕງແຕັ່

IRC,
ປະລິມານທຸລະກາເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານຢູັ່ ທະນາຄານກາງ
ັ່
(TDF) ຊງອດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກທີັ່ທະນາຄານກາງ (TDF) ໃນຮູ ບແບບ
ໃຊ້
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້ ລະດບສູ ງສຸ ດຂອງກົນໄກ IRC. ອດຕາດອກ
ການປະມູນ ໄດ້ເພີັ່ມຂນສູັ່
້ ັ່ ນ: ຜົນຕອບແທນຂອງພນທະບດຄງເງ ິນໄລຍະ 3
ເບ້ຍໄລຍະສນເຊ
ເດືອນ ຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າໃກ້ກບລະດບຕັ່ າສຸ ດຂອງອດຕາໃນກົນໄກ IRC.
້ ັ່ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກົນໄກ IRC,
ການສະທ້ອນໃຫ້ເຫນຄວາມເຊືັ່ອໝນຕ
້
ໃນເດືອນກຸ ມພາ, BSP ເລີັ່ມຕົນການຫ
ຸດຜັ່ອນການົດອດຕາສັ່ ວນເງ ິນ
້ ັ່ າຂອງທະນາຄານການຄ້າ (RRR) ຊັ່ ງຫຸດລົງ 1% ເປນ 19%.
ຝາກຂນຕ
ຊັ່ ງຄາດຫວງວັ່ າຜົນກະທົບທັ່ າອັ່ ຽງສະພາບຄັ່ ອງຈາກການຫຸດລົງຂອງ

RRR ຈະສາມາດທົດແທນໄດ້ໂດຍການດາເນີນງານທາງດ້ານເງ ິນໃນຮູ ບ
ແບບການປະມູນໃນລະບົບ IRC.
ລະບົບທະນາຄານຍງສືບຕັ່ ຮກສາຄຸ ນນະພາບຊບສິນໃນຂະນະທີັ່ເງ ິນທນ
ສາຮອງຍງມີພຽງພ. ຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຢັ່າງ

້
ອດຕາໜີເສຍທ
ງໝົດ
ັ່
ຂອງລະບົບທະນາຄານທງໝົດຫຸດລົງຢັ່າງຄົງທີໃນໄລຍະ 5 ປີ , ຊງຫຸດລົງ
ຈາກ 3,4% ຂອງສິນເຊືັ່ອເງ ິນກູ້ທງໝົດໃນເດືອນມີນາ 2013 ຫາ 1,8%
ວອງໄວຍງຕ້ອງມີການສືບຕັ່ ຕິດຕາມຢັ່າງໃກ້ຊິດ

້
ໃນເດືອນມງກອນ 2018. ອດຕາສັ່ ວນການສະໜອງຕັ່ ໜີເສຍ
ແມັ່ ນ
ັ່
້
ື
120,7% ໃນທ້າຍປີ 2017 ຊງຊີໃຫ້ເຫນວັ່ າລະບົບທະນາຄານມີເງັ່ ອນ
້ ທະ
ໄຂພຽງພໃນການສະໜອງສາລບສິນເຊືັ່ອທີັ່ສູ ນເສຍ. ນອກຈາກນນ,

ໂດຍມີອດຕາສັ່ ວນເງ ິນທນພຽງພສູ ງກວັ່ າລະ
ດບເພດານການົດຕາມລະບຽບຂອງ BSP ຄື 10%. ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,
ອດຕາການເຕີບໂຕຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອທີັ່ວັ່ ອງໄວໃນລະ
ນາຄານຍງມີສະພາບຄັ່ ອງ,

້ ນພາຍໃນປີ
້
ດບ 2 ເທົັ່າຂອງການເຕີບໂຕຂອງ GDP ເບືອງຕົ
2017 ຕ້ອງ
ມີການສືບຕັ່ ຕິດຕາມຢັ່າງໃກ້ຊິດ, ໂດຍສະເພາະການປັ່ອຍກູ້ສາມາດເພີັ່ມ
້ ັ່ ມອີກເນືັ່ອງຈາກການປບປຸ ງການເຂົາເຖິ
້ ງການບລິການທາງດ້ານເງ ິນ
ຂນຕື

້ ປະຈຸບນ, ອດຕາຄວາມ
ແລະລະບົບທະນາຄານຈະມີການແຂັ່ ງຂນສູ ງຂນ.
້ ດຕາສັ່ ວນໜີເສຍຂອງສິ
້
ສັ່ ຽງແມັ່ ນເຫນໄດ້ຊດເຈນໃນການເພີັ່ມຂນອ
ນ
ເຊືັ່ອສາລບອະສງຫາລິມະຊບ ແລະ ພາຫະນະ.

ການປະຕິຮູບທາງດ້ານງ ົບປະມານແມັ່ ນໄດ້ຖືກປະຕິບດເພືັ່ອເລັ່ ງການພດ
້
ທະນາພືນຖານໂຄງລັ່
າງແລະສົັ່ງເສີມທັ່ າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ

້ ັ່ ຈະເພີັ່ມລາຍຈັ່ າຍດ້ານການພດທະນາ
ຖະກິດ. ລດຖະບານໄດ້ມຸັ່ງໝນທີ
້
້
ພືນຖານໂຄງລັ່
າງຈາກເປົ າໝາຍ
5,4%ຂອງ GDP ໃນປີ 2017 ເຖິງ

7,3% ໃນປີ 2022. ຊັ່ ງນະໂຍບາຍດັ່ ງກັ່ າວໄດ້ຈາກດຂອບເຂດການ
້
ຂະຫຍາຍການຂາດດຸ ນງ ົບປະມານເພີັ່ມຂນໃນລະດ
ບ 2% ຫາ 3% ຂອງ

້ ລາຍຈັ່ າຍຍງ
GDP ໃນໄລຍະປີ 2017-2022. ແຕັ່ ການເພີັ່ມການກະຕຸ ນ
ັ່
ັ່
ຕ້ອງເງ ິນທນຈາກແຫັ່ ງລາຍຮບເພີມຕືມ ຈາກໂຄງການປະຕິຮູບພາສີອາ

ກອນຮອບທາອິດຊັ່ ງຕິດພນກບການຫຸດອດຕາອາກອນລາຍໄດ້ສັ່ວນບຸ ກ
ຄົນ ແລະ ການເພີັ່ມ/ການນາໃຊ້ບາງມາດຕະການພາສີທາງອ້ອມ - ຊັ່ ງໄດ້
້
້ ເດືອນມງກອນປີ
ຖືກຈດຕງປະຕິ
ບດຕງແຕັ່

2018.

ການປະຕິບດຮູ ບ

ຮອບທີສອງ - ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ປະກອບມີການຫຸດຜັ່ອນອດຕາອາກອນລາຍໄດ້
ື
ຂອງບລິສດ ແລະ ການປບປຸ ງນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມທາງດ້ານເງ ິນ - ໄດ້ຖກ
ິ ນຍດ.
ສະເໜີໂດຍພະແນກການເງ ິນໄປຫາສະພານິຕບ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ິ ປິນ: ເສນສະແດງທີ
ຟີລບ

ການເຕີບໂຕຫຸດລົງໃນປີ 2017 ໂດຍການລົງທນຄົງທີຫຸດລົງ, ສັ່ ວນໜັ່ ງ
້ ນທີັ່ສູ ງຂນໃນການເລື
້
້ 2016.
ເນືັ່ອງມາຈາກໜີສິ
ອກຕງປີ
Contributions to % yoy GDP growth

້
ການຫຸດລົງຂອງການລົງທນອາດເກີດມາຈາກຄວາມເຊືັ່ອໝນຂອງພາກ
ທຸລະກິດຫຸດລົງ
Contributions to % yoy growth
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Durable Equipment
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້ ນ: ອົງການສະຖິຕຟ
ິ ີລບ
ິ ປິນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Statistics Authority
ແຫັ່ ງຂມູ

້
້ ງຂນ້
ັ່ ງຜົນໃຫ້ອດຕາເງ ິນເຟີ ສູ
ລາຄາອາຫານ ແລະ ພະລງງານເພີັ່ມຂນໄດ້ສົ
້
ສູັ່ ລະດບສູ ງສຸ ດທີັ່ລດຖະບານວາງເປົ າໝາຍໃນເດື
ອນທີັ່ຜັ່ານມາ.

ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອມິລກສະນະວົງກວ້າງ, ໃນຂະນະທີັ່
້
ເພີັ່ມຂນໄວກວັ່
າການເຕີບໂຕ GDP ຕາມລາຄາໃນປີ .

% yoy, ppts contribution

Contributions to % yoy growth
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Transport
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Headline In ation
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Manufacturing
Wholesale & Retail Trade
Real Estate Activities
Others
Credit growth-to-GDP growth (RHS)

Electricity, Gas, Steam Supply
Financial & Insurance Activities
Household
Bank lending

້ ນປີ 2006 ເປນປີຖານ.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້ ນ: ອົງການສະຖິຕຟ
ິ ີລບ
ິ ປິນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas, ອົງການສະຖິຕຟ
ິ ີລບ
ິ ປິນ
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ມີຄວາມກົດດນເຮດໃຫ້ຄັ່ າເງ ິນເປໂຊອັ່ ອນ
BOP ຂາດດຸ ນເພີັ່ມຂນ,

ແຕັ່ ຄງສະສົມ FX ຍງມີຫາຍ, ສະໜອງເງ ິນທນສາຮອງພຽງພເພືັ່ອຕ້ານ

ຄັ່ າລົງ.

ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ.
USD bn

USD bn
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້ ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas
ແຫັ່ ງຂມູ

2017
USD/PHP, eop (RHS)
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Reserves/Gross External Funding needs
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ST External Debt (by residual maturity) cover
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້ ນ: Bangko Sentral ng Pilipinas
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ິ ປິນ: ຕົວຊີວ
ຟີລບ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2014

2015

2016

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
6.1

6.1

6.9

6.7

ການບລິໂພກຕົວຈິງຂອງພາກເອກະຊົນ

5.6

6.3

7.0

5.8

ການບລິໂພກຕົວຈິງຂອງພາກລດ

3.3

7.6

8.4

7.3

ເງ ິນທນສາຮອງມີການົດທງໝົດ

7.2

16.9

25.2

10.3

ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ

12.6

8.5

10.7

19.2

້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ການນາເຂົາສິ

9.9

14.6

18.5

17.6

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ໄລຍະທ້າຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

2.7

1.5

2.6

3.3

4.1

1.4

1.8

3.2

້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ້ ພືນຖານ
(ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)

3.0

2.1

1.9

2.9

ດດຊະນີ GDP

3.2

-0.6

1.7

2.3

10.8
3.8
10.8
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2.5
7.3
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-2.5

3.8
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-41.2

49.8

43.2

42.7

48.2

67.2

66.5

78.3

89.4

ບິນຮບເງ ິນ

4.6

5.5

7.0

9.5

ການຈັ່ າຍ

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

ລາຄາ

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ
(% ຂອງ GDP)
ດຸ ນການຄ້າ
ສົັ່ງອອກ, FOB
້ FOB
ນາເຂົາ,

ດຸ ນການບລິການ

້ ັ່ ງ, ສຸ ດທິ
ລາຍຮບຂນໜ
້
ລາຍຮບຂນສອງ,
ສຸ ດທິ
ດຸ ນບນຊີການເງ ິນ
ການລົງທນຕັ່າງປະເທດ, ສຸ ດທິ
ການລົງທນຢູັ່ຕັ່າງປະເທດໂດຍກົງ

້
(ຕືໂດລາ
USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

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
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3.9
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3.3
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3.1

ດຸ ນລວມ

0.0

-2.1

-0.3

-0.8

ສາຮອງເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດທງໝົດ(ໄລຍະທ້າຍ)
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ)
(ໃນເດືອນຂອງການນາເຂົາສິ

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

ການລົງທນຕັ່າງປະເທດໂດຍກົງ
ການລົງທນຫກຊບ, ສຸ ດທິ
ຊບສິນການເງ ິນທີັ່ມີຢັ່ ູ, ສຸ ດທິ
ຫກຊບທີັ່ບັ່ ປົກກະຕິ, ສຸ ດທິ
ການລົງທນອືັ່ນໆ, ສຸ ດທິ

້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດທງໝົດ (%ຂອງ GDP)
ໜີສິ
້ ນຕັ່ ຕັ່າງປະເທດໃນໄລຍະສນ້ (%ຂອງທງໝົດ)
ໜີສິ
ຂະແໜງງ ົບປະມານ (ລດຖະບານແຫັ່ງຊາດ)
ລາຍຮບພາກລດ

15.1

15.8

15.2

15.7

ລາຍຈັ່ າຍພາກລດ

15.7

16.7

17.6

17.9

ດຸ ນງ ົບປະມານ

-0.6

-0.9

-2.4

-2.2

2.0

1.4

-0.3

-0.3

້
ດຸ ນພືນຖານ
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(% ຂອງ GDP)

້ ນພາກລດ
ໜີສິ

45.4

44.7

42.1

42.1

້ ນພາກລດ, ລວມທງໜີສິ
້ ນທີັ່ອາດຈະເກີດຂນ້
ໜີສິ

49.8

48.8

45.6

45.1

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

2014
ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ

2015

2016

2017

(% ການປັ່ຽນແປງ, ໄລຍະທ້າຍ, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
17.8

11.5

17.0

13.7

19.9

12.1

16.6

16.1

12.4

9.3

13.4

11.4

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ເປໂຊຕັ່ ໂດລາ USD, ສະເລັ່ຍ)

44.4

45.5

47.5

50.4

ອດຕາແລກປັ່ຽນ(ເປໂຊຕັ່ ໂດລາ USD, ໄລຍະທ້າຍ)

44.6

47.2

49.8

49.9

12.6

13.3

14.5

15.8

ພາກເອກະຊົນ
ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ
ລາຍການທີັ່ການົດ

້
GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ພ ນຕືເປໂຊ)

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ (ຕື ້ ໂດລາ USD)
GDP ຕັ່ ຫົວຄົນ (ໂດລາ USD)

284.6

292.8

304.9

313.4

2,849.3

2,882.7

2,953.3

2,987.2

້ ນ: ອົງການຟີລບ
ິ ປິນ ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ສິງກະໂປ

້
້
ການເຕີບໂຕແມັ່ ນມີຄວາມເຂມແຂງແລະກວ້
າງຂນຈາກທັ່
າອັ່ ຽງການຜະລິດ
ແລະລາຍຈັ່ າຍ. ຈາກທັ່ າອັ່ ຽງການຜະລິດ, ຂະແໜງການພາຍນອກ, ເຊັ່ ນ:

້
ສືບຕັ່ ເຕີບໂຕຢັ່າງເຂມແຂງ,
ເຖິງວັ່ າຈະມີຈງຫວະທີັ່ຊ້າລົງ
້ ງສຸ ດໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2017. ຂະແໜງການພາຍ
ທຽບກບການເພີັ່ມຂນສູ
້
້
ັ່ ສ້າງແມັ່ ນເພີັ່ມຂນມາຕາມຂະແໜ
ໃນປະເທດ,
ຍົກເວນຂະແໜງການກ
ການຜະລິດ,

ງການ, ທາງດ້ານລາຍຈັ່ າຍ, ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນໄດ້ຮບການປບປຸ ງ
້
ຕງແຕັ່
ໄຕມາດ 2 ປີ 2017. ພາຍຫງທີັ່ຫຸດລົງໃນໄລຍະໄຕມາດ 3 ປີ
້
2016 ຫາ ໄຕມາດ 3 ປີ 2017, ການລົງທນຍງຟືນໂຕໃນໄຕມາດ
4 ປີ
2017.
້
ຕະຫາດແຮງງານຍງມີການປບປຸ ງໂດຍການຟືນໂຕຂອງເສດຖະກິ
ດແລະການ
ັ່
້
ປບໂຄງສ້າງ. ການຈ ້າງງານເພີມຂນໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017, ຫງຈາກການ

ຫຸດລົງຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງໃນໄຕມາດຕັ່ ມາ. ຈານວນການຄວບຄຸ ມລາຍຈັ່ າຍສູງສຸ ດ
້ ນນມາ.
້
ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2016 ແລະ ໄດ້ຫຸດລົງນບຕງແຕັ່
ອດຕາຫວັ່ າງ
ັ່
້
ງານຂອງປະຊາກອນທີເຂົາມາອາໄສແລະພົນລະເມືອງໄດ້ຫຸດລົງໃນເດືອນ
້
ທນວາ 2017. ວຽກເຮດງານທາເພີັ່ມຂນໃນປີ
ຜັ່ານມາສາລບຂະແໜງການ
ັ່ທີມີມູນຄັ່ າເພີັ່ມສູງເຊັ່ ນ: ການບລິການທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການສືັ່ສານ

້ ນຂັ່ າວສານ, ສະທ້ອນເຖິງການປັ່ຽນແປງໄປສູັ່ ການສ້າງວຽກເຮດງານທາ
ຂມູ
ທີັ່ສ້າງມູນຄັ່ າເພີັ່ມສູ ງ.
້ ງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າແຕັ່ ຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນເລ
້ ກນ້ອຍ. ອດຕາເງ ິນ
ອດຕາເງ ິນເຟີຍ
້ ນຖານແມັ່
້
ເຟີ ພື
ນ 1,6% ໃນສອງເດືອນທາອິດຂອງປີ 2018, ຊັ່ ງໃກ້ຄຽງ
ກບລະດບສະເລັ່ ຍໃນປີ 2017. ໃນຕັ່ ໜ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄັ່ າຈ ້າງ
ງານຈະຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຂອງຕະຫາດແຮງງານທີັ່ສະ
ສົມໃນໄລຍະຜັ່ານມາ. ແຕັ່ ໃນໄລຍະກາງ, ຈະມີການປບປຸ ງຕະຫາດແຮງ
້
້
ງານແບບຍືນຍົງ, ການເພີັ່ມຂນຂອງລາຄານ
າເຂົາແລະຄວາມຕ້
ອງການພາຍ
ໃນຂອງບລິສດກັ່ ຈະເພີັ່ມຄວາມກົດດນຕັ່ ກບອດຕາເງ ິນເຟີ.້

ນະໂຍບາຍການເງ ິນຄວນກຽມຕົວເພືັ່ອປບສູັ່ ສະພາວະປົ ກກະຕິຈາກຄວາມ
້ ງໃນໄລຍະກາງ. ໃນໄລຍະໃກ້, ອດຕາເງ ິນເຟີຈະເຕີ
້
ກົດດນເງ ິນເຟີສູ
ບໂຕໃນ

້
ລະດບກາງພ້ອມກບການເຕີບໂຕຂອງພາກທຸລະກິດ, ການຟືນໂຕຂອງຕະ
້ ການ
ຫາດແຮງງານແລະນະໂຍບາຍແຮງງານຕັ່ າງປະເທດທີັ່ເຄັ່ ງຄດ. ດັ່ ງນນ,
້
ກະກຽມສາລບການຈດຕງມາດຕະການກ
ບຄືນສູັ່ ປົ ກກະຕິທາງດ້ານນະໂຍ
ບາຍການເງ ິນແມັ່ ນຈາເປນຕ້ອງໄດ້ດາເນີນການ.

້
ັ່ າງແຂງແຮງແລະຕະຫາດຫກຊບໄດ້ມີ
ການກູ້ຢື ມຈາກທະນາຄານໄດ້ຟືນໂຕຢ
້
ທັ່ າອັ່ ຽງດີຂນ.
ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອໃຫ້ແກັ່ ພາກທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ

້
ການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອຂ້າມແດນແມັ່ ນເພີັ່ມຂນໃນ
2017, ໃນຂະນະທີັ່ການ
ເຕີບໂຕຂອງສິນເຊືັ່ອສາລບບ້ານທີັ່ຢູັ່ອາໄສແມັ່ ນຫຸດລົງ. ເຖິງວັ່ າຈະມີການ
ປັ່ຽນແປງໃນທົັ່ວໂລກຜັ່ານມາ, ດດຊະນີ Straits Times ເພີັ່ມຂນ້
6,5% ໃນໄຕມາດ 4 ປີ 2017 ແລະ ໄຕມາດ 1 ປີ 2018.
້
ໃນສົກປີ 2017 ໄດ້ມີການເກີນດຸ ນງ ົບປະມານທີັ່ເຂມແຂງ.
ງ ົບປະມານເກີນ
ດຸ ນແມັ່ ນ 2,1% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2017, ສັ່ ວນໃຫຍັ່ ແມັ່ ນເນືັ່ອງມາ
້ ານວຍ, ເຊັ່ ນການປະກອບສັ່ ວນພິເສດຂອງ
ຈາກປດໄຈຮອບວຽນທີັ່ເອືອອ
ຄະນະກາມະການສະເພາະກິດຈາກອົງການການເງ ິນຂອງສິງກະໂປ
້
້
(MAS) ແລະ ການເພີັ່ມຂນຂອງການເກ
ບຄັ່ າບລິການຈາກາທຸ
ລະກາຕະ
ຫາດຫກຊບ.
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ການກະຕຸ ້ນທາງດ້ານງ ົບປະມານຈະມີທັ່າອັ່ ຽງທາງບວກໃນສົກປີ
2018,
້
້
ໂດຍມີການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍຈັ່
າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງ.
ລາຍຈັ່ າຍທງໝົດແມັ່ ນໄດ້ຮບການການົດໃຫ້ເພີັ່ມຂນ້
8,3% ໃນສົກປີ
ັ່ ຈະລົງທນຈານວນຫາຍໃນ
້
2018,
ເນືັ່ອງຈາກວັ່ າສິງກະໂປມີເປົ າໝາຍທີ
້
ດ້ານພືນຖານໂຄງລັ່
າງ

ເພືັ່ອສ້າງປະເທດເປນສູນກາງສາລບກິດຈະກາທາງ
້
້
ດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພືນ.
ສິງກະໂປຈະສືບຕັ່ ພດທະນາພືນຖານໂຄງ
ັ່
ລັ່ າງເພືອສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດໃນຕັ່ ໜ້າແລະປບປຸ ງສະພາບ
ິ .
ການດາລົງຊີວດ

ງ ົບປະມານສົກປີ 2018 ຈະສະໜບສະໜູນພາກທຸລະກິດ ແລະ ສະໜອງ
ົ ໃນການຜະລິດ.
ນະໂຍບາຍເພືັ່ອສົັ່ງເສີມປະສິດທິຜນ
ປດໄຈດັ່ ງກັ່ າວຈະ
ປບປຸ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜັ່ອນຜນການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຂອງບລິສດ
ີ ານ
ແລະ ໂຄງການສິນເຊືັ່ອເງ ິນເດືອນ. ໃນບນດານະໂຍບາຍຕັ່ າງໆ, ໄດ້ມກ
ື ທາງດ້ານການແກ້ໄຂປະສິດຕິພາບໃນການຜະ
ສ້າງໂຄງການເງ ິນຊັ່ ວຍເຫອ
ັ່
ລິດເພືອສະໜບສະໜູນທຸລະກິດທີັ່ນາໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີໃນການປບປຸ ງ ແລະ

້
ົ ຈະຊັ່
ແກ້ໄຂປະສິດຕິພາບການຜະລິດ. ມາດຕະການເຫັ່ ານີ
ວຍປບປຸ ງຄວາມ
ັ່
ສາມາດດ້ານເສດຖະກິດແລະສົງເສີມການສ້າງນະວດຕະກາໃໝັ່ .
ລດຖະບານໄດ້ຢູັ່ວາງຫກການເພືັ່ອພດທະນາປະເທດໄປສູັ່ ການຜະລິດທີັ່ໃຊ້
ເຄືັ່ອງຈກປັ່ຽນແທນແຮງງານຄົນ, ຜະລິດຕະຜົນສູງແລະເສດຖະກິດທີັ່ນາໃຊ້
ນະວດຕະກາໃໝັ່ .

້ າຂອງຍຸ ດທະສາດທີັ່ສະເໜີໂດຍຄະນະກາ
ຕາມທິດຊີນ

ມະການພດທະນາເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ,

ອົງການຕັ່ າງໆຂອງລດຖະ

້
ບານໄດ້ດາເນີນການພດທະນາ ແລະ ຈດຕງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ
ຕັ່ າງໆເພືັ່ອປບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ. ທງໝົດ 23 ແຜນການຫນເປນອຸ ດສາ
້
ື ລິເລີັ່ມຈດຕງປະຕິ
ຫະກາໄດ້ຖກ
ບດ.

ການຮັ່ ວມມືສາມຝັ່າຍລະຫວັ່ າງສະ
ຫະພນ, ນາຍຈ ້າງແລະລດຖະບານຈະເປນສິັ່ງສາຄນຕັ່ ຜົນສາເລດໃນການ
້
ົ .້
ຈດຕງປະຕິ
ບດແຜນງານເຫັ່ ານີ
ີ ະສິດທິພາບແລະຄວນຮກສາໄວ້ໃນ
ມາດຕະການປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງໄດ້ມປ
ັ່
້
ຂະນະທີຕະຫາດຊບສິນມີການຟືນໂຕ. ໃນປີ 2017, ປະລິມານທຸລະກາ

້ ນຈານວນຫາຍ. ມູນຄັ່ າການຂາຍ
ທາງດ້ານທີັ່ຢູັ່ ອາໄສສັ່ ວນຕົວເພີັ່ມຂນເປ
້ ປີ 2007. ຄວາມຖີັ່ສູ ງຂອງດດຊະນີ
ລວມໄດ້ບນລຸ ລະດບສູງສຸ ດນບຕງແຕັ່
ຊບສິນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທີັ່ດິນ SRX ເພີັ່ມຂນ້ 9,4% (ປີ ຕັ່ ປີ ) ໃນເດືອນກຸ ມພາປີ
້
2018. ການເຊົັ່າສະຖານທີັ່ຫ້ອງການຍງຟືນໂຕໃນໄຕມາດ
4 ປີ 2017.

້
ຄວາມເປນໄປໄດ້ໃນການເພີັ່ມຂນຂອງການປົ
ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າແມັ່ ນ
ັ່
ັ່
ຄວາມສັ່ ຽງທີສາຄນ. ສະພາບດງກັ່ າວສາມາດນາໄປສູັ່ ການປະຕິບດມາດຕະ
ການປົ ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າໃນບາງປະເທດພດທະນາແລ້ວ,

ຊັ່ ງກັ່ ໃຫ້

ເກີດການຫຸດລົງທາງດ້ານການຄ້າໂລກແລະການເຕີບໂຕຂອງສິງກະໂປ.
້ ນຂອງບລິສດແລະຄົວເຮືອນຍງຢູັ່ລະດບສູງ, ແລະບາງພາກສັ່ ວນແມັ່ ນ
ໜີສິ
້
ກະທົບໄວຕັ່ ກບການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ບັ່ ຄາດຄິດ.
ພາຍໃຕ້
ສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີອດຕາດອກເບ້ຍຕັ່ າ,
ທງພາກເອກະຊົນແລະຄົວ
້ ງແຕັ່
້ ມີ GFC. ອດຕາດອກເບ້ຍຂອງສິງກະໂປ
ເຮືອນມີການປບປຸ ງດີຂນຕ
້ ອມກນກບສະຫະລດອາເມລິກາ, ຊັ່ ງເສດຖະກິດກາລງ
ມີທັ່າອັ່ ຽງເພີັ່ມຂນພ້
້ າກດທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນຮອບວຽນສຸ ດທ້າຍປີ ທັ່ ມີ
ີ
ປະເຊີນກບຂຈ
້
້
້
ີ ນຂອງ
ອດຕາດອກເບ້ຍສູງຂນ.
ບນຫານີຈະເຮດໃຫ້ພາລະການໃຊ້ໜສິ

ບລິສດສິງກະໂປແລະຄົວເຮືອນເພີັ່ມຂນ້ ແລະ ອາດຈະເຮດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ກົດດນໃນບາງຂົງເຂດ.

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ສິງກະໂປ: ເສນສະແດງທີ

້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວໃນໄຕມາດທີັ່ຜັ່ານມາ, ນາໂດຍ
ການເຕີບໂຕເພີັ່ມຂນຢ

ປະລິມານການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະ ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າພາຍໃນທີັ່ບັ່
້ ັ່ າງແຂງແຮງ.
້ ນເພີັ່ມຂນຢ
ແມັ່ ນນາມ

ຂະແໜງການຜະລິດ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງ
ການບລິການ.
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້ ນ: ວິສາຫະກິດສິງກະໂປ, CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນ: ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາແລະການຄ້າ (MTI), Department of Statistics (DOS)
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ອມດຽວກບການຟືນໂຕ
້
ຕະຫາດແຮງງານມີການປບຕົວດີຂນພ້

້ ສູງຂນໃນໄລຍະຜ
້
ັ່ ານມາແຕັ່ ຍງຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າ. ຄວາມ
ອດຕາເງ ິນເຟີໄດ້
້
ກົດດນທາງດ້ານຄັ່ າແຮງງານໃນໄລຍະສນຈະຖື
ກຈາກດ, ແຕັ່ ຈະສູ ງຂນ້

ແລະ ກບປບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ

ໃນໄລຍະກາງ.
Changes in Employment, Thousand Persons
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້ ນ: ກົມຄົນຄວ້
້
ິ ຸ ກຄະລາກອນ, ກະຊວງພດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ
ແຫັ່ ງຂມູ
າແລະສະຖິຕບ

້ ວແລະການປບ
ນະໂຍບາຍງ ົບປະມານສບຕັ່ ສະໜບສະໜູນການຟືນຕົ
້
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ຄາດຄະເນວັ່ າງ ົບປະມານຈະດີຂນໃນສົ
ກປີ
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້ ນ: DOS, CEIC
ແຫັ່ ງຂມູ

ການປັ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານຂ້າມຊາດໃຫ້ແກັ່ ລູກຄ້າທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນທະນາ
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວໂດຍສະເພາະລູກຄ້າຈາກອາຊີຕາເວນອອກ.
ຄານເພີັ່ມຂນຢ
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້ ນ:ກະຊວງການເງ ິນ
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: MAS
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
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້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ສິງກະໂປ: ຕົວຊີວ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

2014

2015

2016

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
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ການບລິໂພກຕົວ ຈິງຂອງພາກເອກະຊົນ

3.4
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0.2
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5.2
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7.6
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1.9
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4.3
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1.4

2.8
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3.1

1.9
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2.8

0.1

3.8

1.2

7.6

-1.2

3.6

3.3

ບ ລິການທຸ ລ ະກິດ

9.3

5.3

1.6

4.8

ອຸ ດ ສາຫະກາບ ລິການອືັ່ນໆ

2.0

5.4

-0.3

0.6

ເງ ິນທນສ າຮອງມີການົດ ທງໝົດ
ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ
ການນາເຂົາສິ
ການຜະລິດ
ການກັ່ ສ້າງ
ການບລິການ
ການຄ້າຍົກ ແລະ ຄ້າຍັ່ ອຍ
ການຂົນ ສົັ່ງ ແລະ ການເກບຮ ກສາ
ບ ລິການທີັ່ພ ກອາໄສ ແລະ ອາຫານ
້ ນ ຂັ່ າວສານ
ການສືັ່ສານ ແລະ ຂ ມູ
ການເງ ິນ ແລະ ປະກນໄພ

ຂະແໜງພາຍນອກ
ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ (% ປີ ຕັ່ ປີ)
ການສົັ່ງອອກການບລິການ (%ປີ ຕັ່ ປີ)

3.8

້
2.2SGD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົ
3.5 ງ)
(ຕືໂດລາສິ
ງກະໂປ

2.6

-0.5

-5.2

-5.0

9.2

10.2

8.0

2.2

4.2

ບ ນຊີຊ າລະປົ ກກະຕິ

73.7

77.7 18.6

81.3 19.0

ບ ນຊີຊ າລະປົ ກກະຕິ (% GDP)

18.7

-74.0

-83.7

ບ ນຊີເງ ິນທນ ແລະ ບ ນຊີການເງ ິນ 1)

-67.1

ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸ ດ ທິ

21.7

ການລົງທນຫ ກຊ ບ, ສຸ ດ ທິ
ການລົງທນອືັ່ນໆ, ສຸ ດ ທິ

-57.2

ດຸ ນ ໂດຍ

ສາຮອງຊ ບສິນ ທາງການ (ຕື ້ ໂດລາUSD, ໄລຍະສຸ ດທ້າຍ)

-33.3
8.6
256.9

ົ
ຂະແໜງງບປະມານ

54.3

64.0

-81.5

-37.4

-54.9

-91.2

1.5

-2.5

247.7

246.6

84.2
18.8
-46.5
53.8
-47.4
-71.4
37.8
279.9

(ເປນ % ຂອງ FYGDP)

ລາຍຮ ບການດ າເນີນ ງານ (% GDP)

15.2

15.5

15.9

16.6

ລາຍຈັ່ າຍທງໝົດ (% GDP)
້
ເກີນ ດຸ ນ / ຂາດດຸ ນ ພືນຖານ
(% GDP)

14.1

16.1

16.4

16.3

1.0

-0.6

-0.5

0.3

ເກີນ ດຸ ນ / ຂາດດຸ ນ ງ ົບປະມານໂດຍລວມ (% GDP)

0.1

-1.0

1.4

2.1

(% ປັ່ຽນແປງ, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
້ ນຖານ
້
ອ ດຕາເງ ິນເຟີພື
MAS
້
້ ົມໃຊ້
ອ ດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ ຊ

ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (% ສະເລັ່ ຍປະຈາປີ)

ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນເງ ິນ SGD ໄລຍະ 3 ເດືອນ ໃນ Sibor(% ໄລຍະທ້າຍ)
ດ ດຊະນີ Straits Times (ໄລຍະສຸ ດທ້າຍ)
ດ ດຊະນີລ າຄາຊ ບສິນ (ໄຕມາດ 1 2009=100)
ອ ດຕາແລກປັ່ ຽນກບ (SGD ຕັ່ USD, ສະເລັ່ ຍໄລຍະ)

1.9

0.5

0.9

1.5

1.0

-0.5

-0.5

0.6

2.0

1.9

2.1

2.2

0.5

1.2

1.0

1.5

3,365

2,883

2,881

3,403

147.0

141.6

137.2

138.7

1.27

1.37

1.38

1.38

້
ີ້
້ , ແລະ ດຸ ນການໄຫອອກ (ສຸ ດທິ). ເຖິງຢັ່າງໃດກັ່ ຕາມ,
ໝາຍເຫດ: 1) ມີການປັ່ຽນແປງໃນບນຊີການເງ ິນ, ອີງຕາມ BPM6. ສນຍານທາງບວກໄດ້ຊໃຫ້ເຫ
ນການເພີັ່ມຂນຂອງຫ
ກຊບ ຫ ື ຮຸ ນ
້
ັ່
ຕົວເລກນີຍງໃຊ້ຕາມການຕົກລົງທີຜັ່ານມາ.
້ ນ: ເຈົາໜ້
້ າທີັ່ ສິງກະໂປ, CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ໄທ
້ ໃນປີ 2017 ເສດຖະກິດໄທ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄທໄດ້ເພີັ່ມຂນ.
ຂະຫຍາຍຕົວ 3,9%, ໂດຍມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າ
້
ແລະ ການບລິການທີັ່ເຂມແຂງ,
ຄຽງຄູັ່ ກບການບລິໂພກຂອງພາກເອກະ
ັ່
ັ່
້
ຊົນພາຍໃນທີຄົງທີ.
ການສົງອອກຢັ່າງເຂມແຂງສັ່
ວນໃຫັ່ ຍແມັ່ ນເນືັ່ອງ
້
ຈາກການປບປຸ ງຄວາມຕ້ອງການໂລກ ແລະ ການຂນຂອງຂະແໜງ
IT.
ພາຍໃນປະເທດ,
ໃນຂະນະທີັ່ການລົງທນພາກເອກະຊົນຍງຢູັ່ ໃນລະ
້
ດບຕັ່ າຕະຫອດປີ 2017, ມີທັ່າອັ່ ຽງການເຕີບໂຕຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງ

້
້ ເຊັ່ ນໂຄງການພດທະນາລະບຽງເສດຖະ
ໂຄງລັ່ າງພືນຖານຄາດວັ່
າຈະເພີັ່ມຂນ,

ີ ນ
ົ ບງຄບໃຊ້ໃນເດືອນກຸ ມພາປີ 2018. ເຖິງ
ກິດພິເສດພາກຕາເວນອອກໄດ້ມຜ
ັ່
ັ່
້
ວັ່ າຈະມີງ ົບປະມານເພີມຕືມແລະຄາດວັ່ າການລົງທນພາກລດຈະເພີັ່ມຂນ,
ງ ົບ
ັ່
້
ັ່
ົບປະມານຄາດວັ່
ັ່
ປະມານຍງຢູ ໃນລະດບທີເຂມແຂງ. ການຂາດດຸ ນງ
າຈະຢູ ທີັ່
້ ນຂອງພາກລດຈະຢູັ່
ປະມານ 3,5% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2018 ແລະໜີສິ

ໃນລະດບສູ ງກວັ່ າ 40% ຂອງ GDP ເລກນ້ອຍ.
້ ນຄົວເຮືອນທີັ່ສູງ,
ລະບົບການເງ ິນແມັ່ ນຢູັ່ ໃນລະດບທີັ່ດີ
ທັ່ າມກາງລະດບໜີສິ

ອດຕາການນາໃຊ້ກາລງການຜະລິດຂອງພາກອຸ ດສາຫະກາ, ການລົງທນ
້ ໃນດ້ານການຜະລິດ, ການ
້ ນເພີັ່ມຂນ.
ຂອງຕັ່ າງປະເທດແລະການນາເຂົາທ

້ ງ, ແລະ ມີການສະແຫວັ່ ງຫາຜົນຕອບແທນທີັ່
ຄຸ ນະພາບສິນເຊືັ່ອມີຄວາມໝນຄົ
້
້ ນຄົວເຮືອນທີັ່ສູ ງແມັ່ ນ
ເພີັ່ມຂນຂອງນ
ກລົງທນ.
ຄວາມກງວົນກັ່ ຽວກບໜີສິ

ນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ຜະລິດຕະພນກະສິກາແມັ່ ນໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກໄພ
້ ັ່ .
້ ວມໃນຫາຍພືນທີ
ນາຖ້

ກະສິກາ ແລະ SME. ໃນຂະນະດຽວກນ, ຄຸ ນນະພາບການກູ້ຢື ມຫຸດລົງ,
້
ເນືັ່ອງຈາກການຟືນໂຕເສດຖະກິ
ດທີັ່ຊ້າ,
ເຮດໃຫ້ມີສະເຖຍລະພາບຫງຈາກ

ື
ຄວາມກົດດນຂອງອດຕາເງ ິນເຟີອັ່້ ອນຕົວລົງ,
ໃນຂະນະທີັ່ເງັ່ ອນໄຂທາງ
ັ່
້
ການເງ ິນແມັ່ ນມີຄວາມເໝາະສົມ. ການເພີມຂນຂອງລາຄາພະລງງານໃນ

ເສດຖະກິດມີທັ່າອັ່ ຽງຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2017. ທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະ
້
ຖາບນການເງ ິນພິເສດຂອງລດມີສະຖານະທາງດ້ານເງ ິນທນທີັ່ເຂມແຂງແລະ

້
ັ່ ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທວາງເປົ າໝາຍໄວ້
້
ອດຕາເງ ິນເຟີໄລຍະກາງທີ
ທັ່ ີ
້ ນຖານໄດ້
້
2,5 ± 1,5%. ອດຕາເງ ິນເຟີ ພື
ຫດ
ຸ ລົງຕັ່ າກວັ່ າ 1% ໃນສາມປີ

ຕ້ອງມີການສືບຕັ່ ຕິດຕາມ.

້
ັ່ ງອອກ,
ຜະ ລິດຂອງຂະແໜງການຜະລິດເພີັ່ມຂນຕາມການສະພາບການສົ
ັ່
ໃນຂະນະທີຂະແໜງການບລິການໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພດທະ

້ ມ
ົ ໃຊ້ໃນປະເທດໄທ. ຢັ່າງ
ທົັ່ວໂລກເຮດໃຫ້ມີຄວາມກົດດນສູງຕັ່ ລາຄາຜູ ຊ
້
ັ່
ັ່
ັ່
ໃດກຕາມ, ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົວໄປແມັ່ ນຢູັ່ ທີ 0,66% ໃນປີ 2017, ຕັ່ າກວັ່ າ

້
ັ່ ມຂນໃນ
້
ໃນຂະນະທີັ່ມີການຄາດຄະເນວັ່ າອດຕາເງ ິນເຟີ ຈະເພີ
ື ຮກສາຢູັ່ ທີັ່ 1,5% ນບ
ລະ ດບໜັ່ ງ. ອດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍໄດ້ຖກ
້ ອດຕາດອກເບ້ຍສຸ ດທ້າຍໃນເດືອນເມສາປີ 2015.
ຕງແຕັ່
ຕິດຕັ່ ກນ,

້
້
ສະຖານະພາຍນອກໄດ້ສືບຕັ່ ເຂມແຂງຂ
ນໂດຍບ
ນຊີຊາລະປົກກະຕິເພີັ່ມ
້
ຂນແລະຄ
ງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດມີປະລິມານຫາຍ. ເນືັ່ອງຈາກການ

ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ເຕີບໂຕແລະການສົັ່ງອອກທີັ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ບນຊີຊາລະປົ ກ
ກະຕິຍງສບຕັ່ ເກີນດຸ ນຢັ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງຕັ່ ເນືັ່ອງໃນປີ
ື ນາໃຊ້ຄນ
ື ໃໝັ່ ແລະລົງທນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໃນ
2017. ຍອດເກີນດຸ ນໄດ້ຖກ
ຮູ ບແບບການລົງທນໂດຍກົງຂອງບລິສດພາຍໃນແລະການລົງທນໃນຕະ

ຫາດຫກຊບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ. ການລົງທນຢູັ່ ພາຍນອກຂອງ
້ ໂດຍການເປີ ດກວ້າງທາງບນ
ຄົນໃນປະເທດຈະຂະຫຍາຍຕົວ, ຊັ່ ງກະຕຸ ນ
້ ຄວາມຫາກຫາຍທາງ
ຊີເງ ິນທນຂອງທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທເພີັ່ມຂນ,

ດ້ານການລົງທນດ້ານຫກຊບໂດຍນກລົງທນພາຍໃນແລະການຂະຫຍາຍ
ທຸລະກິດຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍບລິສດໄທ. ຍອດເກີນດຸ ນ BOP ເພີັ່ມຂນ້

້
ັ່ ມຄງສະສົມ
ໃນປີ 2017 ແລະເຮດໃຫ້ຄັ່ າເງ ິນບາດໄທແຂງຄັ່ າຂນແລະເພີ
ສະກຸ ນເງ ິນຕັ່ າງປະເທດ, ທີັ່ຮກສາລະດບໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງການ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ.
ນາເຂົາສິ

້
ສະພາບງ ົບປະມານຂະຫຍາຍຕົວຍງສະໜບສະໜູນການຟືນໂຕທາງດ້
ານ
ເສດຖະກິດໃນປີ 2018. ຄະນະລດຖະບານປະຈຸບນໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການ
ງ ົບປະມານແລະມາດຕະການເຄິັ່ງງ ົບປະມານເພືັ່ອສະໜບສະໜູນການ

ື ການົດສາລບສົກປີ
ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ງ ົບປະມານເພີັ່ມເຕີມໄດ້ຖກ
1
ັ່
ີ າມຕິດຕັ່ ກນ, ເພືອກະຕຸ ນ
້ ໃຫ້ເສດຖະກິດຮາກຖານ. ລດ
2018, ປີ ທສ

ຫຸດຜັ່ອນລົງຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຄົວເຮືອນຫຸດລົງ. ຢັ່າງໃດກັ່
ຕາມ, ອດຕາຄວາມສັ່ ຽງຍງຄົງຢູັ່ ໃນບນດາຄົວເຮືອນທີັ່ມີລາຍໄດ້ຕັ່າ, ຄົວເຮືອນ

້
້
ການສາຮອງເພືັ່ອໜີເສຍສູ
ງ ເພືັ່ອສ້າງສິັ່ງປ້ອງກນຕ້ານການເພີັ່ມຂນຂອງຄວາມ
້
ສັ່ ຽງຈາກການປັ່ອຍສິນເຊືັ່ອ. ນອກຈາກນນ,
ໃນສະພາບແວດລ້ອມອດຕາ
້ ຊັ່ ງຈະ
ັ່
ດອກເບ້ຍຕັ່ າ, ນກລົງທນຍງສືບຕສະແຫວັ່ ງຫາຜົນຕອບແທນທີັ່ສູ ງຂນ,
ໃນຕັ່ ໜ້າ, ຄາດຄະເນວັ່ າເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວ 3,9% ໃນປີ 2018 ແລະ
ຫຸດລົງເລກນ້ອຍເປນ 3,7% ໃນປີ 2019. ການປະກອບສັ່ ວນຕັ່ ການເຕີບໂຕ
້
ຈະມີຄວາມສົມດຸ ນຫາຍຂນລະຫວັ່
າງປດໄຈຂບເຄືັ່ອນພາຍໃນແລະພາຍນອກ.
ການປະກອບສັ່ ວນຂອງການສົັ່ງອອກ(ສຸ ດທິ) ຈະຫຸດລົງເນືັ່ອງຈາກທັ່ າອັ່ ຽງຫຸດ
້
້ ິນທນທີັ່ໃຊ້ໃນການ
ລົງຂອງການສົັ່ງອອກແລະການເພີັ່ມຂນຂອງການນ
າເຂົາເງ
້
ກັ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງລັ່
າງແລະການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນ. ພາຍໃນປະເທດ,

ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນຄາດວັ່ າຈະສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈງຫວະດຽວ
້ ອດຕາເງ ິນເຟີ ້
ກນ, ໃນຂະນະທີັ່ການລົງທນພາກເອກະຊົນຄາດວັ່ າຈະເພີັ່ມຂນ.
ທົັ່ວໄປຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດບ 1% ໃນປີ 2018 ແລະ 1,6% ໃນປີ 2019 ແຕັ່
້
ຍງຄົງຕັ່ າກັ່ ວາປະເທດອືັ່ນໃນພາກພືນ.

ການປົກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ, ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາໃນປະເທດທີັ່ພດທະນາແລ້ວ
ແລະ

ບນຫາໂຄງສ້າງພາຍໃນມີຄວາມທ້າທ້າຍໂຕທັ່ າອັ່ ຽງເສດຖະກິດຂອງປະ
້
ເທດໄທ. ການເພີັ່ມຂນຂອງການປົ
ກປ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ລະຫວັ່ າງສະຫະລດອາເມລິກາອາ ເມລິກາແລະຈີນ, ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບທາງ
້ ໃນຂະນະ
ລົບຕັ່ ການສົັ່ງອອກຂອງປະເທດໄທແລະປະ ເທດອືັ່ນໆໃນພາກພືນ.
້
ດຽວກນ, ຈງຫວະການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາດອກເບ້ຍທີັ່ໄວກັ່ ວາທີັ່ຄາດຄິດຈະ

້ ັ່ ຽວຊານທາງ
ເພີັ່ມຄວາມສັ່ ຽງຕັ່ ສະພາບຄັ່ ອງຂອງເງ ິນທນ. ຕັ່ ກບພາຍໃນ, ຜູ ຊ
ດ້ານວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກາແມັ່ ນມີຄວາມຕ້ອງການສູ ງ, ເນືັ່ອງຈາກປະ

້ GVC ແລະ ພດທະນາໄປໃນທິດທາງເຕກ
ເທດກາລງພະຍາຍາມກ້າວເຂົາສູັ່
ັ່
້ ັ່ າງວັ່ ອງໄວຂອງຈານວນປະຊາກອນອາຍຸ
ີ ນສະໄໝ. ການເພີັ່ມຂນຢ
ໂນໂລຊີທທ
້ າກດທາງດ້ານແຮງງານໃນພາກທຸລະກິດໃນທົດສະວດຕັ່ ໜ້າ.
ສູ ງຈະສ້າງຂຈ

ຖະບານຍງມີແຜນຂະຫຍາຍແລະເລັ່ ງການລົງທນຂອງພາກລດຜັ່ານໂຄງ
ການລົງທນຂອງລດແລະບນດາລດວິສາຫະກິດ. ການລົງທນດ້ານ
1

ປີງ ົບປະມານ 2018 ເລີັ່ມແຕັ່ວນທີ 1 ຕຸ ລາ 2017 ຫາ 30 ກນຍາ 2018.
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ັ່ ຄດເລືອກ
້
ໄທ: ເສນສະແດງທີ

້ ັ່ ມໃນປີ 2017, ຂບເຄືັ່ອນໂດຍການສົັ່ງ
ເສດຖະກິດໄປເຕີບໂຕຂນເພີ

້ ັ່ ວໄປຍງຕັ່ າກວັ່ າເປົ າໝາຍຂອງອ
້
້
ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
ດຕາເງ ິນເຟີ ໄລຍະກາງຂອງ

ອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ແລະ ການບລິໂພກພາກເອກະຊົນທີັ່
້ ງ.
ໝນຄົ

ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດໄທ.
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້ ນ: ຫ້ອງການຄະນະກາມະການແຫັ່ງຊາດເພືັ່ອການພດທະນາເສດຖະກິດແລະ
ແຫັ່ ງຂມູ

2013

2014

2015

2016

2017

້
້
ັ່ ງປະເທດໄທແມັ່ ນBank
ໝາຍເຫດ: ເປົາໝາຍອ
ດຕາເງ ິນເຟີໄລຍະກາງຂອງທະນາຄານແຫ

ສງຄົມ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO

of 2,5±1,5 %.
້ ນ: ກະຊວງການຄ້າ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ື ້ ັ່ ທາງດ້ານງ ົບປະມານສູງເຮດໃຫ້ລດຖະບານສາມາດນາ
ໄທມີພນທີ

້ ລະບົບທະນາຄານຍງດາເນີນໄປດ້ວຍ
ເຖິງແມັ່ ນວັ່ າ NPLs ຈະເພືັ່ອຂນ,
ັ່
້
ດີໂດຍມີສາຮອງເງ ິນທນທີເຂມແຂງ.

ໃຊ້ນະໂຍບາຍການກະຕຸ ້ນງ ົບປະມານ.
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ໝາຍເຫດ:
ການເຕີບໂຕຂອງເງ ິນກູ ້ຍືມໝາຍເຖິງເງ ິນກູ ້ທງໝົດບັ່ ລວມເງ ິນກູ ້ລະຫວັ່າງທະ
ັ່
ນາຄານທີລວມເອົາທະນາຄານທຸລະກິດໄທ ແລະ ສາຂາທະນາຄານຕັ່າງປະເທດ. ອດຕາ

້ ນພາກລດ
້ ນ: ຫ້ອງການນະໂຍບາຍງ ົບປະມານ, ຫ້ອງການຄຸ ມ
້ ຄອງໜີສິ
ແຫັ່ ງຂມູ

ສັ່ວນ NPL, ROA ແລະ CAR ປະກອບມີແຕັ່ທະນາຄານທຸລະກິດໄທ.
້ ນ: ທະນາຄານແຫັ່ງປະເທດໄທ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

ຕະຫາດການເງ ິນປະຈຸບນມີສະພາບການປັ່ຽນແປງສູງ,
້
ໃນໄລຍະການເລືອກຕງຂອງສະຫະລ
ດອາເມລິກາ.
Standard deviation

ແຕັ່ ຫຸດລົງ

ຂບເຄືັ່ອນໂດຍການເກີນດຸ ນ BOP ຈານວນຫາຍ, ເງ ິນບາດໄທແຂງຄັ່ າ
ເມືັ່ອທຽບກບເງ ິນຕາຂອງປະເທດຄູັ່ ຄ້າຫກ.
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້ ນ: ຕະຫາດຮຸ ນ
້ ແຫັ່ງປະເທດໄທ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ
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້ ນ: ຕະຫາດຮຸ ນ
້ ແຫັ່ງປະເທດໄທ, ສະມາຄົມຕະຫາດພນທະບດໄທ
ແຫັ່ ງຂມູ
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ໄທ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່
GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່
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(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ , ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)
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ການນາເຂົາສິ

0.3

1.6

2.8

5.5

ອ ດຕາຫວັ່ າງງານ (%, ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)
້
້ ົມໃຊ້ (ສະເລັ່ ຍໃນໄລຍະ)
ອ ດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

-5.3

0.0

-1.0

6.8

0.8

0.9

1.0

1.3

1.9

-0.9

0.2

0.7

-0.9
1.1
້
(ຕືໂດລາ
USD, ຖ້າບັ່ ມີການເຈາະຈົງ)

0.8

້ ດ ທ້າຍ
ການບລິໂພກຂ ນສຸ
ພາກເອກະຊົນ
ພາກລ ດ
ເງ ິນທນສ າຮອງ
ພາກເອກະຊົນ
ພາກລ ດ

້
້ ົມໃຊ້ (ໄລຍະທ້າຍ)
ອ ດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ
ຂະແໜງພາຍນອກ
ດຸ ນ ບ ນຊີຊ າລະປົ ກກະຕິ
(% ຂອງ GDP)
ດຸ ນ ການຄ້າ

ສົັ່ງອອກ, FOB
້ FOB
ນາເຂົາ,

ການບລິການ, ສຸ ດ ທິ

0.6
15.2

32.1

48.2

48.1

3.8

8.0

11.7

10.6

17.2

26.8

36.5

31.9

226.6

214.0

214.3

235.1

209.4

187.2

177.7

203.2

10.3

19.2

24.2

29.8

ບິນຮ ບເງ ິນ

55.5

61.8

67.7

75.7

ການຈັ່ າຍ

45.2

42.5

43.5

45.8

-21.0

-20.6

-19.3

-21.0

8.7

6.7

6.8

7.4

້ ັ່ ງ, ສຸ ດ ທິ
ລາຍຮ ບຂນໜ

້
ລາຍຮ ບຂນສອງ,
ສຸ ດ ທິ
ດຸ ນ ບ ນຊີການເງ ິນ

-16.0

-16.8

-21.0

-18.2

ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດ, ສຸ ດ ທິ

-0.8

3.9

-10.3

-11.6

ການລົງທນຫ ກຊ ບ, ສຸ ດທິ
ການລົງທນອືັ່ນໆ, ສຸ ດທິ

-12.0

-16.5

-2.8

-2.5

-3.2

-4.3

-7.9

-4.1

-1.2

5.9

12.8

26.0

157.1

156.5

171.9

202.6

ດຸ ນ ລວມ

ເງ ິນທນສ າຮອງທາງການທງໝົດ ບັ່ ນ ບ ບັ່ ລວມຖານະເງ ິນຕາຕັ່າງປະເທດລັ່ ວງໜ້າ
້ ນ ຄ້າ ແລະ ການບລິການ)
(ໃນເດືອ ນນ າເຂົາສິ
້ ນ ຕັ່ ຕັ່ າງປະເທດທງໝົດ ເປ ນ % GDP/2
ໜີສິ

້ ນ ບ ລິການເປ ນ % ຂອງການສົັ່ງອອກສິນ ຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ໜີສິ

7.4

8.2

9.3

9.5

34.7

32.0

32.5

35.2

4.9

6.3

5.8

5.7

16.2

16.8

15.5
19.0

ຂະແໜງພາຍນອກ /1

(% ຂອງ FYGDP)

ລາຍຮ ບ

15.8

ລາຍຈັ່ າຍ

18.7

19.1

19.6

-2.9

-2.9

-2.8

-3.5

43.6

43.1

42.8

42.4

ດຸັ່ ນດັ່ ຽງງ ົບປະມານ
້ ນ ພາກລ ດ
ໜີສິ
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້
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ໄທ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ (ຕັ່ )
2014
ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ

2015

2017

ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ (% ປີຕັ່ ປີ)

4.2

5.6

3.5

4.1

ອດຕານະໂຍບາຍ (%ຕັ່ ປີ, ໄລຍະທ້າຍ)

2.0

1.5

1.5

1.5

2.8

2.6

2.8

2.6

ຜົນຕອບແທນຂອງພນທະນາບດລດຖະບານໄລຍະ10 ປີ (%ຕັ່ ປີ, ໄລຍະທ້າຍ)
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ (% ປີຕັ່ ປີ)

ລາຍການທີັ່ການົດ

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (THB ຕັ່ USD, ສະເລັ່ຍ)
GDP (ຕື ້ THB)

GDP (ຕື ້ USD)
GDP ຕັ່ ຫົວຄົນ (USD)
ໝາຍເຫດ:

(% ຂອງ FYGDP)
32.5

34.3

35.3

33.9

13,230.3

13,747.0

14,533.5

15,450.1

407.2

401.9

411.8

455.8

6,259.9

6,411.4

6,246.5

6,886.7

1/ ປີງ ົບປະມານຂະຫຍາຍອອກຈາກວນທີ 1 ຕຸ ລາ ຫາ 30 ກນຍາ. ເຊັ່ ນ, ສົກປີ 2018 ເລີັ່ມແຕັ່ວນທີ 1 ຕຸ ລາ 2017 ຫາ 30 ກນຍາ 2018.
ື ປບໃຫ້ສອດຄັ່ອງກບວິທກ
ີ ານຂອງທະນະຄານໂລກ; ເຊັ່ ນ: ການຄິດໄລັ່ການປັ່ຽນແປງສະເລັ່ຍ GDP ໃນ 3 ປີ.
2/ ດດຊະນີໄດ້ຖກ
້
້
້
ແຫັ່ ງຂມູນ: ເຈົາໜ້າທີໄທ, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
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2016

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຫວຽດນາມ
ເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມມີການເຕີບໂຕຢັ່າງແຂງແຮງໃນປີ 2017 ໂດຍ
ການສະໜບສະໜູນຂອງການສົັ່ງອອກສິນຄ້າໃນຂະແໜງການຜະ
ລິດ
້
້
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງປະເທດທີັ່ເຂມແຂງ,
ລວມທງການຟືນ
ໂຕທາງດ້ານຜົນຜະລິດຂະແໜງກະສິກາ. GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ເພີັ່ມຂນ້
້
ີ ັ່ ານມາ. ກາລງການ
6,8% ໃນປີ 2017, ເພີັ່ມຂນຈາກ
6,2% ໃນປີ ທັ່ ຜ

້
ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວຂນໃນໄຕມາດທີ
2 ຂອງປີ , ເນືັ່ອງ
້
ຈາກການບລິໂພກພາຍໃນແລະການລົງທນທີັ່ເພີັ່ມຂນ,
ແລະ ການສົັ່ງ
້
້ ງຄົງຢູັ່ ໃນລະ
ອອກທີັ່ເຂມແຂງ.
ແນວໂນ້ມການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສນຍ

ດບທີັ່ດີ, ດ້ວຍ GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່ຂະຫຍາຍຕົວຢັ່າງວັ່ ອງໄວຢູັ່ ທີັ່
7,4% ໃນໄຕມາດທາອິດຂອງປີ 2018, ສູ ງສຸ ດຂອງໄຕມາດ 1 ໃນຮອບ
7 ປີ ຜັ່ານມາ.
້
້ ັ່ ວໄປ, ຄວາມກົດດນດ້ານເງ ິນ
ເຖິງວັ່ າຈະມີການເພີັ່ມຂນຂອງອ
ດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້ ງສືບຕັ່ ອັ່ ອນຕົວລົງ. ອດຕາເງ ິນເຟີ ທົ
້ ັ່ ວໄປສະເລັ່ ຍ 3,5% ໃນປີ
ເຟີຍ

້
້ ນ
ີ ັ່ ານມາ, ເນືັ່ອງຈາກລາຄານາມ
2017, ເພີັ່ມຂນຈາກ
2,7% ໃນປີ ທັ່ ຜ
້
ັ່ ເພີັ່ມຂນແລະການເພີ
້
ັ່ ມຂນຂອງລາຄາບ
້
ເຊືອໄຟທີ
ລິຫານລດ. ຄວາມກົດ

້ ນຕັ່ າລົງ, ຊັ່ ງອດຕາເງ ິນເຟີ ພື
້ ນຖານແມັ່
້
ດນດ້ານເງ ິນເຟີ ແມັ່
ນ 1,4% ໃນປີ
ັ່
ັ່
2017, ຊງຫຸດລົງຈາກ 1,8% ໃນປີ 2016. ໃນຕຫນ້າ, ອດຕາເງ ິນເຟີ ້
້
ຄາດວັ່ າຈະຢູັ່ ໃນລະດບເປົ າໝາຍຂອງລ
ດຖະບານປະມານ 4% ໃນປີ
2018.
ມີການລາຍງານວັ່ າຍອດ BOPໂດຍລວມເກີນດຸ ນໃນປີ 2017 ຊັ່ ງໄດ້ຮບ
້
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສົັ່ງອອກທີັ່ເຂມແຂງແລະການລົ
ງທນຕັ່ າງປະເທດທີັ່

້
້
ເພີັ່ມຂນ.
ການເຕີບໂຕຂອງການສົັ່ງອອກທີັ່ໄດ້ຮບການຟືນໂຕ,
ນາໂດຍ
້ ນຂັ່ າວສານແລະການສືັ່ສານ (ITC), ຮກ
ຜະລິດຕະພນເຕກໂນໂລຢີ ຂມູ
້
ສາຍອດເກີນດຸ ນຂອງບນຊີຊາລະປົ ກກະຕິໃນປີ 2017. ການໄຫເຂົາຂອງ
້ ສັ່ ວນໜັ່ ງແມັ່ ນຕິດພນກບຫາຍທຸລະກາ
ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ມຂນ,

M & A ຂະໜາດໃຫຍັ່ ໃນປີ . ໃນຂະນະດຽວກນ, ຄັ່ າເງ ິນດົງຫວຽດນາມ
້ ັ່ າງຫວງຫາຍໃນປີ
ຍງຄົງທີ ແລະ ຄງສະສົມເງ ິນຕາຕັ່ າງປະເທດເພີັ່ມຂນຢ

້ ນຄ້າແລະການບລິການພາຍໃນ 2,8
2017, ພຽງພສາລບການນາເຂົາສິ
ເດືອນ.
ສະພາບທາງດ້ານເງ ິນຕາຍງຄົງສະໜບສະໜູນກິດຈະກາເສດຖະກິດ. ສິນ
້
ເຊືັ່ອເພີັ່ມຂນ້ 19,1%, ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2017, ເມືັ່ອທຽບກບເປົ າໝາຍ

ໃນຂະນະທີັ່ການເຕີບໂຕທາງດ້ານການສິນເຊືັ່ອສາລບບ້ານທີັ່ຢູັ່ ອາ
ໄສ ແລະ ເງ ິນກູ້ເພືັ່ອການບລິໂພກສັ່ ວນບຸ ກຄົນອືັ່ນໆຫຸດລົງ, ເປນໄປໄດ້
້
ວັ່ າອາດຈະຕອບໂຕ້ມາດຕະການປ້ອງກນຄວາມສັ່ ຽງທີັ່ເຄັ່ ງຄດທີັ່ຈດຕງປະ
18%.

ແລະອດຕາສັ່ ວນຫຸດຄືນໃໝັ່ 25 ຈຸດ (basis points) ໃນເດືອນກລະກົດປີ
້ າອດຕາ
2017 ແລະຫຸດອດຕາສັ່ ວນການປັ່ຽນແປງ (Reverse), ຊັ່ ງເອີນວັ່

ເປີ ດດາເນີນຕະຫາດ (OMO) ໃນປະເທດຫວຽດນາມຈາກ 5% ເປນ
້
4,75% ໃນເດືອນມງກອນ 2018, ໃນຂະນະທີັ່ການົດເປົ າໝາຍການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊືັ່ອຕັ່ າລົງເລກນ້ອຍເປນ 17% ໃນປີ 2018.

ມີການລິເລີັ່ມການປະຕິຮູບທາງດ້ານສະຖາບນຈານວນໜັ່ ງເພືັ່ອຊຸກຍູ ້ຂະບວນ
້
ການປະຕິຮູບລະບົບທະນາຄານລວມທງການຈດຕງປະຕິ
ບດໂຄງການທົດລອງ

້
ການແກ້ໄຂບນຫາໜີເສຍ
(Resolution 42) ແລະ ແຜນການປບໂຄງສ້າງ
ັ່
ການຄຸ ້ມຄອງສິນເຊືອສາລບປີ 2016-2020. ຫາຍທະນາຄານໄດ້ລາຍງານວັ່ າມີ
້ ນບນດາໜີເສຍທີ
້
ັ່ ຜັ່ານມາໄດ້ໂອນໃຫ້ບລິສດຄຸ ມ
້ ຄອງຫກຊບຫວຽດ
ການຊືຄື
້
ົ ນໃນປີ
ນາມ (VAMC) ແລະ ມີໃນບນຊີຂອງທະນາຄານເຫັ່ ານ
2017.

້
້ ວມສນຍາແກ້ໄຂໜີເສຍ
VAMC ໄດ້ເຂົາຮັ່
ກບ 6 ທະນາຄານທຸລະກິດ, ໂດຍ
້
ຈດຕງປະຕິ
ບດໂຄງການ Resolution 42 ເພືັ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
້
້ ູ້ຢື ມ. ອດຕາສັ່ ວນ
ແລະ VAMC ຮບເອົາຊບສິນຄາປະກ
ນຢັ່າງວັ່ ອງໄວຈາກຜູ ກ
ເງ ິນທນຕັ່ ຊບສິນສັ່ ຽງຂອງທະນາຄານຢູັ່ ໃນລະດບຕັ່ າ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງຊບ
້
ັ່ າທີັ່ເກບໄວ້ຢູັ່ ທີັ່ VAMC ຊັ່ ງໄດ້ຫຸດລົງມາແຕັ່
ສິນຍງຖືກຈາກດໂດຍໜີເສຍເກົ
ຍງຄົງຢູັ່ ໃນລະດບສູ ງເຖິງປະມານ 3% ຂອງຍອດເງ ິນກູ້ຢື ມທງຫມົດ.

ການເພີັ່ມສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານງ ົບປະມານຍງຄົງສບຕັ່ ໃນປີ 2017. ສະຖາ
້
້
ນະດ້ານງ ົບປະມານໄດ້ປບປຸ ງດີຂນໃນປີ
2016 ໂດຍມີການເພີັ່ມຂນຂອງລາຍ
້
ໄດ້ຈາກການອອກເອກະສານທາງດ້ານທີັ່ດິນ ແລະ ຂນຕອນການແບັ່
ງທນຂອງ
ລດວິສາຫະກິດ. ການເກບກາລາຍໄດ້ໃນປີ 2017 ເກີນຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ີ ັ່ ມຂນ້
ງ ົບປະມານ, ໂດຍການສະໜບສະໜູນຂອງການເກບລາຍຮບພາສີທັ່ ເພີ

ແລະລາຍຮບຈາກການດາເນີນເອກະສານທາງດ້ານທີັ່ດິນ. ລາຍຈັ່ າຍງ ົບປະມານ
້
ັ່
ຫຸດລົງ ເນືັ່ອງຈາກລາຍຈັ່ າຍໃນປະຈຸບນປບສູັ່ ສະພາບປົ ກກະຕິຈາກພືນຖານທີ
້
ສູ ງໃນປີ 2016, ໃນຂະນະທີັ່ລາຍຈັ່ າຍເງ ິນທນເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017. ການຂາດ

ດຸ ນງ ົບປະມານໂດຍລວມຫດ
ຸ ລົງຈາກ 5,6% ຂອງ GDP ໃນປີ 2016 ເປນ
້
3,5% ໃນປີ 2017, ສອດຄັ່ ອງກບເປົ າໝາຍຂອງລ
ດຖະບານ. ບນດາມາດ
ັ່
ື ນາສະເໜີໂດຍກະ
ຕະການທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເພືອປບປຸ ງລາຍຮບພາສີໄດ້ຖກ
ຊວງການເງ ິນຂອງຫວຽດນາມ

້
ຊັ່ ງເປນສັ່ ວນຫນັ່ ງຂອງການຈດຕງປະຕິ
ບດ

ແຜນງ ົບປະມານ 5 ປີ ແລະ ແຜນການລົງທນຂອງລດໃນໄລຍະກາງສາລບປີ

2016-2020. ພ້ອມດຽວກນກບການປບປຸ ງສະຖານະພາບງ ົບປະມານ, ໜີ ້
ສິນພາກລດຄາດວັ່ າຈະຫຸດລົງໃນລະດບປະມານ 61,4% ຂອງ GDP ໃນປີ
2017, ຫງຈາກທີັ່ສູ ງສຸ ດເຖິງ 63,6% ໃນປີ 2016.

້ ງ.
ຕິບດກັ່ ອນໜ້ານີ.້ ເງ ິນກູ້ສາລບການປຸ ກສ້າງຍງສືບຕັ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂນສູ

ທະນາຄານແຫັ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ (SBV) ຫຸດອດຕາການຊາລະໜີ ້
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້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ັ່ ຄດເລືອກ
້
ຫວຽດນາມ: ເສນສະແດງທີ

້ ັ່ າງເຂມແຂງໃນປີ
້
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເພີັ່ມຂນຢ
2017
ັ່
້
ັ່
້
ແລະ ສບຕເພີມຂນໃນຕົນປີ 2018.

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ທັ່ ວໄປຫ
ົ
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ
ຸດລົງໃນເດືອນມີນາ ປີ 2018,
ັ່
້
ຫງຈາກເພີມຂນຫາຍກວັ່ າ 3%ໃນເດືອນກຸ ມພາ, ຄາດວັ່ າຈະມີ
ຈາກດໃນປີ 2018.
% yoy
Headline CPI

Core CPI

6
5
4
3
2
1

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕ,ິ CEIC, ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

0
2016

2017

2018

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕ,ິ CEIC, ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

BOP ໂດຍລວມເກີນດຸ ນຫາຍໃນປີ 2017, ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
້
້
ການສົັ່ງອອກທີັ່ເຂມແຂງ
ແລະ ການລົງທນຕັ່ າງປະເທດທີັ່ເພີັ່ມຂນ.
USD bn

້ ເນືັ່ອງຈາກການເພີັ່ມຂນຂອງການສົ
້
ັ່ ງອອກ
ການສົັ່ງອອກເຕີບໂຕເພີັ່ມຂນ,
້ ນຂັ່ າວສານ ແລະ ສືັ່ສານ.
ຂະແໜງ ເຕກໂນໂລຊີຂມູ
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Net errors and omissions

Financial account balance

Current account balance

Overall BOP

້ ນປີ 2017 ຄາດຄະເນໂດຍ AMRO.
ໝາຍເຫດ: ຂມູ
້
ັ່
ແຫງຂມູນ: ທະນາຄານກາງຫວຽດນາມ (SBV), IMF, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO

້ ນ: ຫ້ອງການສະຖິຕ,ິ CEIC, ແລະ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO, SBV, IMF
ແຫັ່ ງຂມູ

້ ນພາກລດຫຸດລົງພ້ອມກບການຄວມຄຸ ມງ ົບປະມານ
ໜີສິ
້
ເພີັ່ມຂນໃນປີ
2017.

້
້
ັ່ ບັ່ ທນ
ຫາຍທະນາຄານລາຍງານການແກ້ໄຂໜີເສຍພິ
ເສດ, ແຕັ່ ໜີເສຍທີ

້ ນ: ກະຊວງການເງນ,
ິ ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

122

2016

ຮບການແກ້ໄຂແມັ່ ນຍງມີຈານວນຫາຍ.

້ ນ: SBV, VAMC, CEIC, ການຄິດໄລັ່ຂອງ AMRO
ແຫັ່ ງຂມູ

້
ທັ່າອັ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພືນອາຊຽນ+3,
2018

ຫວຽດນາມ: ຕົວຊີວ້ ດເສດຖະກິດທີັ່ຄດເລືອກ
ຂະແໜງການ ແລະ ລາຄາຄົງທີັ່

2014

2015

2016

2017

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )

GDP ຕາມລາຄາຄົງທີັ່

6.0

6.7

6.2

6.8

ດດຊະນີ GDP

3.7

-0.2

1.1

4.1

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ສະເລັ່ຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

4.1

0.6

2.7

3.5

້
້ ມ
ົ ໃຊ້ (ໄລຍະທ້າຍ)
ອດຕາເງ ິນເຟີລາຄາຜູ
ຊ

1.9

0.6

4.7

2.6

ປດໄຈພາຍນອກ

້
(ຕືໂດລາ
USD)

ດຸ ນການຄ້າ

11.9

7.4

14.0

11.3

ດຸ ນບນຊີຊາລະປົກກະຕິ

8.9

0.9

8.5

6.8

%ຂອງ GDP

4.8

0.5

4.2

3.1

ດຸ ນໂດຍລວມ

8.4

-6.0

8.4

14.8

2.7

2.0

2.4

2.8

1.9

2.1

2.8

ທນສາຮອງຕັ່າງປະເທດທງໝົດ

້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ໃນເດືອນທີັ່ມີການນາເຂົາສິ

້ ນໄລຍະສນໂດຍກ
້ ັ່ ເຫອ
້
ື
ກວມເອົາໜີສິ
ານົດເວລາໃນການຈັ່ າຍໜີທີ
ປະລິມານການສົັ່ງອອກ
ມູນຄັ່າຫົວໜັ່ວຍການສົັ່ງອອກ(USD)
ມູນຄັ່າການນາເຂົາ້
້
ມູນຄັ່າຫົວໜັ່ວຍການນາເຂົາ(USD)
ອດຕາການຄ້າ

2.3

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )
12.5

12.1

11.1

17.6

1.1

-3.8

-1.8

2.9

13.3

18.8

11.1

18.2

-1.1

-5.8

-5.3

2.6

0.6

2.1

2.7

0.3

24.5

24.8

ົ
ຂະແໜງງບປະມານ(ພາກລ
ດໂດຍລວມ)

(%ຂອງ GDP)

ື ຫາ້
ລາຍຮບ ແລະ ເງ ິນຊັ່ວຍເຫອ

22.3

23.8

ລາຍຈັ່ າຍ

28.6

30.3

30.1

28.2

20.1

20.8

22.8

20.3

ລາຍຈັ່ າຍ

ຊບສິນທີັ່ບັ່ ແມັ່ ນຫກຊບທາງດ້ານການເງ ິນ (ສຸ ດທິ)

8.5

9.5

7.3

7.8

້ ນ(ສຸ ດທິ)
ື /ດຸ ນໜີສິ
ການກູຍ້ ມ

-6.9

-6.7

-5.6

-3.5

້ ນ(ພືນຖານສຸ
້
ື /ດຸ ນໜີສິ
ການກູຍ້ ມ
ດທິ)

-5.1

-4.7

-3.6

-1.5

ຂະແໜງເງ ິນຕາ ແລະ ການເງ ິນ
ສິນເຊືັ່ອພາຍໃນ
ພາກລດໂດຍລວມ
ອືັ່ນໆ

ປະລິມານເງ ິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ
ລາຍການທີັ່ການົດ

(%ການປັ່ຽນແປງປະຈາປີ )
15.4

20.2

17.2

17.1

29.6

29.9

6.3

8.2

13.8

18.8

18.8

18.2

19.7

14.9

17.9

20.7

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ດົງຕັ່ USD,ສະເລັ່ຍໃນໄລຍະ)

21,148

21,698

21,932

22,370

ອດຕາແລກປັ່ຽນ (ດົງຕັ່ USD, ໄລຍະທ້າຍ)

21,246

21,890

22,159

22,580

້
GDP (ຕືUSD)

186.2

193.2

205.3

223.9

້ ງ)
GDP (ພນຕືດົ
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