แถลงข่าว
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากอุปสงค์ในประเทศ
ทีแข็งแกร่งและการส่งออกทีปรับดีขึน
ภูมภิ าคควรเพิมความเชือมโยง ยกระดับความเข้มแข็งของภาคบริการ และพัฒนาแรงงานฝี มอื
ณ กรุงมะนิ ลา สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ วันที 3 พฤกษภาคม 2561 – วันนี รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ
ซึงจัด ทํ า และเผยแพร่ โ ดยสํ า นั ก งานวิจ ัย เศรษฐกิจ มหภาคของภู มิภ าคอาเซีย น+ (ASEAN+3
Macroeconomic Research Office - AMRO) ระบุว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ขยายตัวดีจาก
อุปสงค์ใ นประเทศทีแข็ง แกร่งและการส่ง ออกทีขยายตัว ตามแรงกระตุ้น จากภาวะเศรษฐกิจ โลกที
เอืออํานวย ขณะทีเงินเฟ้ อในภูมภิ าคทรงตัว
รายงานแนวโน้ ม เศรษฐกิจ กลุ่ ม ประเทศสมาชิก อาเซีย น+3 หรือ ASEAN+3 Regional Economic
Outlook (AREO) จัดทําขึนเป็ นประจําทุกปี เพือประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินของ
ประเทศในภูมภิ าค ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ฮ่องกง ญีปุ่น และเกาหลีใต้ โดยในปี
นี ได้รวมประเด็น ศึกษาพิเศษ เรือง “ความยืดหยุ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจในโลกทีเปลียนไป”
(Resilience and Growth in a Changing World) ไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย
“ด้วยอานิสงส์จากอุปสงค์ต่างประเทศทีฟืนตัว คาดว่าเศรษฐกิจของภูมภิ าคจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปี
ก่ อ นทีร้อ ยละ 5.4 ในปี 2561 และร้อ ยละ 5.2 ในปี 2562 ตามลํ า ดับ ” ดร. โฮ อี คอร์ หัว หน้ า นั ก
เศรษฐศาสตร์ AMRO กล่าว “อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาถึงความเสียงจากภาวะการเงินทีเริมตึงตัวขึน
และมาตรการกีดกันด้านการค้า ผูด้ ําเนินนโยบายควรใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินงานโดย
ให้ความสําคัญกับเป้ าหมายด้านการดูแลเสถียรภาพการเงินมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ”

แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศจะแข็งแกร่งและอุปสงค์ต่างประเทศจะปรับดีขนึ ภูมภิ าคจะต้องเผชิญกับ ความ
เสียงในระยะสัน 2 ประการ ได้แก่ ภาวะการเงินโลกทีตึงตัวเร็วกว่าคาดจากการปรับขึนอัตราดอกเบีย
ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และความตึงเครียดของสถานการณ์การค้าโลกทีมีมากขึน ทังนี ความ
เสียงดังกล่าวหากเกิดขึนจริง จะส่งผลกระทบต่อเนืองมายังเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคผ่านการ
ไหลออกของเงินทุน ต้นทุนการกูย้ มื ทีสูงขึน รวมถึงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทีลดลง
อุปสงค์ต่างประเทศทีปรับดีขนได้
ึ ช่วยให้ภมู ภิ าคสามารถสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันต่อความเสียงจากภายนอก
ได้เพิมขึน ขณะเดียวกันระบบอัตราแลกเปลียนในภูมภิ าคยืดหยุ่นมากขึนในช่วงทีผ่านมาและมีบทบาท
ช่วยลดผลกระทบจากความเสียงจากภายนอกมากขึนเช่นกัน
เพือเพิมความยืดหยุ่นให้กบั ระบบเศรษฐกิจการเงิน ผู้ดําเนินนโยบายควรเดินหน้าขยายพืนทีในการ
ดําเนินนโยบาย (Policy space) โดยเฉพาะนโยบายการเงินเพือเตรียมรับมือกับภาวะการเงินโลกทีจะ
ตึงตัวขึนในอนาคต นโยบายการคลังควรมีบทบาทในการสนับสนุ นเศรษฐกิจมากขึน ขณะทีมาตรการ
กํากับดูแลความเสียงเชิงระบบ (Macroprudential policies) จะช่วยปกป้ องเสถียรภาพการเงินได้
รายงานประจําปี 2561 ยังได้รวมประเด็นศึกษาพิเศษทีมุ่งเน้นตอบโจทย์ว่าภูมภิ าคจะสามารถรัก ษา
ความยืดหยุ่นและการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างไรท่ามกลางการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างทีสําคัญ
ในระดับโลก ทังจากเทคโนโลยี และเครือข่ายการค้าและการผลิต ปั จจัยเหล่านีกําลังกดดันและตัง
คําถามต่อความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ “การผลิตเพือส่งออก” ทีประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคได้ใ ช้
ขับเคลือนพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงหลายทศวรรษทีผ่านมา
เป็ น ทีประจัก ษ์แล้วว่าเทคโนโลยีคอื ดาบสองคม ในทางหนึงภาคอุตสาหกรรมทีพึงพาเครืองจัก รและ
ทักษะมากขึนมีแนวโน้มจ้างงานลดลงจากในอดีต นอกจากนี การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างของห่วงโซ่
มูลค่าโลกได้ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ สามารถผลิตปั จจัยการผลิตขันกลางได้เองโดยไม่ต้องพึงพาการ
นําเข้า ขณะเดียวกันเทคโนโลยีกไ็ ด้ยกระดับภาคบริการให้กลายเป็ นเครืองยนต์สาํ คัญในการขับเคลือน
เศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะต่อไป
ในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ นี ในระดับ ภูมภิ าค ควรเร่งสานความเชือมโยงและยกระดับการ
รวมกลุ่มของเศรษฐกิจในภูมภิ าคเพือให้ได้รบั ประโยชน์จากอุปสงค์ในภูมภิ าคต่ อสินค้าและบริการขัน
สุดท้ายทีกําลังขยายตัว นอกจากนี ควรเพิมความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโดยรวมเพือให้สามารถรับมือกับ
ความเสียงจากภายนอก เช่น การกีดกันทางการค้า ในระดับประเทศ ควรสร้างความยืดหยุ่น ให้แ ก่

เศรษฐกิจโดยใช้เครืองยนต์ทหลากหลายในการขั
ี
บเคลือน ซึงรวมถึงภาคบริการทีกําลังขยายตัวดี
“ความพร้อมด้านทรัพยากรและระดับการพัฒนาทีหลากหลายภายในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คือปั จจัย
สนับสนุ นความเข้ม แข็งของกลุ่ม” ดร. คอร์ กล่ าว “ประเทศในภูมิภ าคควรเพิมความเชือมโยงของ
เศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานและนโยบายสนับสนุ นการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับ
ความเข้มแข็งของภาคบริการ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน ด้วยการเพิมทักษะ การใช้ประโยชน์จากการ
เคลือนย้ายแรงงาน และการพัฒนาการศึกษา”
--เกียวกับ AMRO:
สํานักงานวิจยั เศรษฐกิจ มหภาคของภูมภิ าคอาเซียน+ (ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office - AMRO) ก่ อ ตังขึนเพือสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานเพือดูแ ลรัก ษาเสถี ย รภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน
ฮ่ อ งกง ญีปุ่น และเกาหลีใ ต้ ในฐานะทีเป็ นองค์ก รต่า งประเทศ AMRO ปฏิบัติภ ารกิจด้ว ยการ
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