แนวโน้ มเศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ปี 2561
ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2018
ประเด็นหลัก
ภาวะเศรษฐกิ จและความท้าทาย
1. เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 คาดว่าจะขยายตัวทีร้อยละ 5.4 ในปี 2561 จากอุป
สงค์ในประเทศทีแข็งแกร่งและการส่งออกทีปรับดีขนึ เงินเฟ้ อทรงตัว ขณะทีเศรษฐกิจจีนและญีปุ่น
ซึงมีขนาดใหญ่ทสุี ดในกลุ่มขยายตัวดี
2. จากการวิเ คราะห์ข อง AMRO พบว่า ประเทศในภูม ิภ าคส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นช่ว งกลางของวัฏ จัก ร
เศรษฐกิจ อัตราการเติบโตกําลังเร่งขึนและอยู่ใกล้ศกั ยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะทีเงิน
เฟ้ อทรงตัว ในส่วนของวัฏจักรสินเชือ พบว่าสินเชือเริมชะลอตัวในหลายประเทศหลังจากทีขยายตัว
สูงกว่าแนวโน้มในช่วงทีผ่านมา ส่วนหนึงเป็ นผลจากการดําเนินมาตรการดูแลเชิงรุกของทางการ
3. อุปสงค์ต่า งประเทศทีปรับดีขนได้
ึ ช่ วยให้ภูมิภ าคสามารถสร้า งเสริม ภูมคิ ุ้มกัน ต่อ ความเสียงจาก
ภายนอกเพิมขึน ขณะทีระบบอัตราแลกเปลียนในภูมภิ าคมีความยืดหยุน่ มากขึนในช่วงทีผ่านมาได้มี
บทบาทช่วยลดผลกระทบจากความเสียงจากภายนอกดังกล่าวมากขึน
4. แผนทีความเสียงโลกของ AMRO ซึงเป็ นเครืองมือในการประเมิน โอกาสและความเป็ นไปได้ข อง
ความเสียง พบว่าความเสียงในระยะสัน 2 ประเด็นสําคัญของกลุ่ม ได้แก่ ภาวะการเงินโลกทีตึงตัว
เร็วกว่าคาดและความตึงเครียดด้านสถานการณ์การค้าโลกทีมีมากขึน ทังนี หากความเสียงดังกล่าว
เกิดขึนจริง จะส่งผลกระทบต่อเนื องมายังเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคผ่านการไหลออกของ
เงินทุน การเพิมขึนของต้นทุนการกูย้ มื รวมถึงผลกระทบผ่านช่องทางการค้าและการลงทุน
5. เพือรับมือกับ ความเสียงและช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือง ผูด้ ําเนินนโยบายควรขยายพืนทีใน
การดําเนินนโยบาย (policy space) อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะด้านนโยบายการเงินเพือเตรียมรับมือ

1

กับภาวะการเงินโลกทีจะตึงตัวขึนในอนาคต ขณะเดียวกันนโยบายการคลังควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจมากขึน แต่ตอ้ งคํานึงถึงฐานะทางการคลังและการรักษาวินยั การคลังด้วย สําหรับ
ภาคเศรษฐกิจทีมีสญ
ั ญาณการสะสมความเปราะบางอันเนืองจากการเติบโตของสินเชือในช่วงทีผ่าน
มา มาตรการกํากับดูแลความเสียงเชิงระบบ (Macroprudential policies) จะช่วยปกป้ องเสถียรภาพ
การเงินได้
ความยืดหยุ่นและการเติ บโตของเศรษฐกิ จในโลกที เปลียนไป
6. กลุ่ มประเทศอาเซีย น+3 มีก ารใช้ยุท ธศาสตร์ก ารผลิต เพือส่งออกอย่ า งแพร่ห ลายในช่ ว งหลาย
ทศวรรษทีผ่านมา ก่อให้เกิดพลวัตผลักดันในการขับเคลือนตัวเอง (Self-reinforcing) เพือสนับสนุ น
การขยายตัวของเศรษฐกิจ การจ้างงาน ผลิตภาพ และค่าจ้างแรงงาน
7. ยุทธศาสตร์ “การผลิตเพือส่งออก” กําลังถูก ทดสอบจากการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างของการ
พัฒนาห่วงโซ่มลู ค่าโลกทีมีแนวโน้มทรงตัว ขณะทีศักยภาพการผลิตภายในประเทศของประเทศ
ต่าง ๆ แข็งแกร่งขึนและส่งผลให้ประเทศนัน ๆ สามารถผลิตปั จจัยการผลิตขันกลางได้เองโดยไม่
ต้องพึงพาการนํ าเข้า ปั จจัยสําคัญทีช่วยรักษาสมดุลของเศรษฐกิจคือการขยายตัวของอุปสงค์ใ น
ภูมภิ าคต่อสินค้าและบริการขันสุดท้ายซึงจะช่วยรองรับการส่ง ออกของภูม ภิ าคและลดทอนความ
เสียงจากภายนอกอันเป็ นผลจากการกีดกันทางการค้าได้
8. เป็ นทีประจักษ์แล้วว่าเทคโนโลยีคอื ดาบสองคมในการขยายตัวของเศรษฐกิจทีมีพลวัตจาก “การผลิต
เพือส่งออก” ในทางหนึง การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัตใิ นภาคอุตสาหกรรมทําให้การจ้างงาน
ในภาคเศรษฐกิจ นี มีน้ อ ยลงกว่ าในอดีต ในอีก ทางหนึ ง เทคโนโลยีไ ด้ย กระดับภาคบริก ารให้
กลายเป็ นเครืองยนต์สาํ คัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะต่อไป
9. ในการรับ มือ กับ ความท้า ทายต่า ง ๆ นี ในระดับภู มิภ าค ควรยกระดับความเชือมโยงและการ
รวมกลุ่มของเศรษฐกิจในภูมภิ าคเพือรองรับ อุปสงค์ในภูมภิ าคทีกําลังขยายตัว ตลอดจนเพิมความ
ยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโดยรวมเพือให้สามารถรับมือกับความเสียงจากภายนอก ในระดับประเทศ
ควรสร้างความยืดหยุ่นให้แก่เศรษฐฏิจโดยใช้เครืองยนต์ทหลากหลายในการขั
ี
บเคลือนซึงรวมถึง
ภาคบริการทีกําลังขยายตัวดี
10. ความพร้อมด้านทรัพยากรและระดับ การพัฒนาทีหลากหลายภายในกลุ่มประเทศอาเซีย น+3 คือ
ปั จจัยสนับสนุ นความเข้มแข็งของกลุ่ม การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงควรมุ่งเน้นการเพิมความ
เชือมโยงของเศรษฐกิจผ่ านการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทังในระดับประเทศและระดับภูม ภิ าค
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ควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี ยังควรยกระดับความ
แข็งแกร่งของภาคบริการและพัฒนาศักยภาพแรงงานซึงรวมถึงการเปิ ด เสรีภาคบริการและการใช้
ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท ีมีอ ยู่ในกลุ่ มประเทศอาเซีย น+3 ผ่า นการดํา เนิ น นโยบายด้า น
แรงงานและการย้ายถินฐานประชากรทีเหมาะสม
--คํ า สงวนสิ ท ธิ : รายงานภาษาไทยข้ า งต้ น นี แปลจากต้ น ฉบับ ภาษาอัง กฤษ (http://www.amroasia.org/asean3-regional-economic-outlook-2018-key-messages) แม้ว่าข้อความต่าง ๆ ในฉบับแปล
จะได้ร บั การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอย่ า งทีสุด แล้ว ในกรณี ท ีมีนัย ความแตกต่ า งระหว่ า งต้น ฉบับ
ภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย ให้ยดึ ถือว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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