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เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ยงัมคีวามยืดหยุน่ทา่มกลางความขดัแยง้ทางการคา้

โลกและลมตา้นจากปจัจยัภายนอกทีร่นุแรงขึน้ 

ภูมภิาควรใชป้ระโยชน์จากการเก้ือหนุนซึง่กนัและกนั เปิดรบัเทคโนโลยี และยกระดบัความเป็นเศรษฐกจิพหุพาคีและ

การรวมกลุม่ในภูมภิาค 

ณ สาธารณรฐัฟีจี วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 – รายงานลา่สดุจากส านกังานวจิยัเศรษฐกจิมหภาคของภูมภิาคอาเซียน+3 

(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - AMRO) ระบวุา่ แมว้า่ความเสีย่งโลกและลมตา้นจาก

ภายนอกจะรุนแรงขึน้ เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จะยงัมคีวามยืดหยุน่และขยายตวัชะลอลงเพียง

เล็กน้อยในปี 2562 – 2563 เทียบกบัปีกอ่นหน้า 

รายงานแนวโน้มเศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 หรือ ASEAN+3 Regional Economic Outlook 

(AREO) ปี 2562 จดัท าขึน้เพือ่ประเมนิแนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศในภมูภิาค รวมท ัง้ความเสีย่งและความทา้ทาย

ตา่ง ๆ ทีจ่ะตอ้งเผชญิ ในรายงานฉบบัน้ีมีประเด็นศกึษาพเิศษคือ เรือ่ง “การสรา้งความเชือ่มโยงและศกัยภาพการผลติ

ของเศรษฐกจิใหม ่(Building Connectivity and Capacity for the New Economy” 

“แมก้ารขยายตวัของเศรษฐกจิภูมภิาคจะชะลอลงเล็กน้อยจากรอ้ยละ 5.3 ในปีทีแ่ลว้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 5.1 ในปี 2562 

และรอ้ยละ 5.0 ในปี 2563 ตามล าดบั แตพ้ื่นฐานของเศรษฐกจิยงัคงแขง็แกรง่ในระยะยาว” ดร. โฮ อี้ คอร์ หวัหน้า

นกัเศรษฐศาสตร์ AMRO กลา่ว “ผูด้ าเนินนโยบายในภมูภิาคควรเตรียมพรอ้มทีจ่ะใชพ้ื้นทีน่โยบายทีม่ีอยูใ่นการผอ่น

คลายนโยบายการเงนิและการคลงัเพือ่ลดผลกระทบของความเสีย่งดา้นลบและสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกจิหาก

สถานการณ์ในตา่งประเทศเลวรา้ยลง” 

ความเสีย่งดา้นลบทีภ่มูภิาคจะตอ้งเผชญิมาจากปจัจยัภายนอกเป็นสว่นใหญ ่โดยเป็นผลจากความขดัแยง้ในระบบ

การคา้โลกทีรุ่นแรงขึน้ การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกทีช่ดัเจนขึน้ และความผนัผวนในตลาดการเงนิ  แมแ้นวโน้ม

การเตบิโตของเศรษฐกจิภมูภิาคจะแผว่ลง แตพ้ื่นฐานของเศรษฐกจิยงัคงแข็งแกรง่ในระยะยาว ดว้ยแรงสง่จากการ

บรโิภคและการคา้ภายในภูมภิาคทีข่ยายตวัดจีากการขยายตวัของกลุม่คนชัน้กลาง สงัคมเมืองทีเ่ติบโตอยา่งรวดเร็ว 

และการน าเทคโนโลยดีจิติอลมาใช ้

อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความเสีย่งดา้นลบทีม่คีวามชดัเจนขึน้ ผูด้ าเนินโยบายจงึไมส่ามาถน่ิงเฉยตอ่ไปได ้แมว้า่การน า

มาตรการก ากบัดูแลความเสีย่งเชงิระบบมาใชใ้นปจัจุบนัจะมคีวามเหมาะสมโดยรวม แตท่างการควรเตรียมพรอ้มปรบั

การผสมผสานของนโยบายใหเ้อ้ือตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิโดยทีย่งัค านึงถงึเสถียรภาพของระบบการเงนิ 

ประกอบดว้ย การผอ่นคลายนโยบายการเงนิเล็กน้อยเมือ่เหมาะสม การสนบัสนุนจากนโยบายการคลงัอยา่งตอ่เน่ือง 

รวมท ัง้การด าเนินมาตรการดา้นการคลงัเฉพาะจุดและนโยบายอืน่ ๆ เพือ่สง่เสรมิการปรบัตวัเชงิโครงสรา้ง ควบคูไ่ป

กบัใชม้าตรการก ากบัดูแลความเสีย่งเชงิระบบอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ป้องกนัการสะสมความเปราะบางในระบบการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนการขยายตวั และสง่เสรมิใหเ้กดิความยดืหยุน่ของเศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ประเทศ

สมาชกิควรใหค้วามส าคญักบันโยบายในระยะยาว โดยเฉพาะการสรา้งศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยงเพือ่ใช้

ประโยชน์จากการปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4 และรกัษาเสถียรภาพของเศรษฐกจิในยุคเศรษฐกจิใหม ่ซึง่รายงานฉบบั

น้ีไดม้ีการศกึษาวา่ภมูภิาคควรด าเนินการอยา่งไรบา้งหลงัจากทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตไดด้ีในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมาจาก

การใชย้ทุธศาสตร์ “การผลติเพือ่สง่ออก”  

 



ในระยะส ัน้และระยะปานกลาง ปจัจยัหลกัสามประการทีก่ าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพการผลติและความ

เชือ่มโยงในภูมภิาค ประกอบดว้ย อุปสงคใ์หมจ่ากการปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4 หรือ การเป็นเศรษฐกจิใหม ่จ านวน

ผูสู้งอายทุีม่ากขึน้และประชากรทีร่ ่ารวยขึน้จากการขยายตวัของกลุม่คนชัน้กลางในกลุม่ประเทศเอเซียตะวนัออก และ

แรงกดดนัระหวา่งแรงหนุนเศรษฐกจิจากการขยายตวัของอุปสงคภ์ายในภมูภิาคและแรงตา้นจากผลของนโยบาย

การคา้และเทคโนโลยีแบบปิดก ัน้ 

ภายใตบ้รบิทดงักลา่ว ประเทศก าลงัพฒันาในภูมภิาคยงัมีความทา้ทายในสามดา้นทีส่ าคญัตอ่การขยายตวัของเศรษฐกจิ 

ไดแ้ก ่ความไมเ่พียงพอของเงนิทุน ความไมเ่พียงพอดา้นอตัราแลกเปลีย่น และความไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติ 

โดย ความไมเ่พียงพอของเงนิทุน หมายถงึการทีป่ระเทศทีม่รีายไดต้ า่อยูใ่นภาวะที่เงนิออมของประเทศไมเ่พียงพอตอ่

ความตอ้งการเงนิทุนทีต่อ้งใชใ้นการลงทุนเพือ่พฒันาประเทศ ขณะทีค่วามไมเ่พียงพอดา้นอตัราแลกเปลีย่น หมายถงึ 

ขอ้จ ากดัดา้นการเงนิของประเทศเกดิใหมท่ีเ่ป็นผลจากการสะสมเงนิส ารองระหวา่งประเทศเพือ่รบัมือกบัความเสีย่งจาก

การไหลออกอยา่งรวดเร็วของเงนิทุน และ ความไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติ หมายถงึ ขอ้จ ากดัอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่

ทางการเงนิไดแ้กก่ารพฒันาก าลงัคน ความเชี่ยวชาญ ระดบัเทคโนโลยี และกรอบการก ากบัดูแล 

ในการจดัการกบัความทา้ทายขา้งตน้ กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จะตอ้งใชป้ระโยชน์จากการออมและการลงทุน

ภายในภมูภิาค ยกระดบักลไกการชว่ยเหลือดา้นการเงนิฉุกเฉินทีม่ีอยู ่(regional financial safety net) ซึง่รวมถงึ 

มาตรการรเิริม่เชียงใหมไ่ปสูก่ารเป็นพหภุาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization) และเพิง่ความทุม่เทใน

การพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยขีองภูมภิาค ความเชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ และความเขม้แข็งของสถาบนัเพือ่ 

การเจรญิเตบิโตและการก ากบัดูแลของเศรษฐกจิ 

 “การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จะน าไปสูค่วามตอ้งการโครงสรา้งพ้ืนฐานใหม ่

ๆ และกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายเหน็พอ้งถงึความส าคญัของการจดัการปญัหาความไมเ่พียงพอของการลงทุน” ดร. คอร์ กลา่ว 

“การมุง่สูก่ารเป็นเศรษฐกจิใหมท่ีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยีและทีข่บัเคลือ่นดว้ยภาคบรกิารอาจท าใหค้วามทา้ทายเดมิ ๆ ที่

ภูมภิาคเคยเผชญิชดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่เป็นเรือ่งจ าเป็นอยา่งยิง่ทีป่ระเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งลงทุนในทรพัยากรมนุษย์และใช้

ประโยชน์จากการเก้ือหนุนซึง่กนัและกนัในภมูภิาค ดงันัน้ จงึเป็นเวลาทีส่ าคญัทีสุ่ดทีก่ลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 

จะตอ้งเปิดรบัเทคโนโลยี กระแสการรวมกลุม่ และการเป็นเศรษฐกจิพหภุาคี ตลอดจนยกระดบักลไกการชว่ยเหลือดา้น

การเงนิฉุกเฉินทีม่ีใหเ้ขม้แขง็ยงิข่ึน้” 

--- 

เกีย่วกบั AMRO: 

ส านกังานวจิยัเศรษฐกจิมหภาคของภูมภิาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - 

AMRO) กอ่ต ัง้ขึน้เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเพือ่ดูแลรกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศในกลุม่อาเซียน+3 ประกอบดว้ย สมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ จีน ฮอ่งกง ญีปุ่่ น และเกาหลีใต ้ในฐานะที่

เป็นองค์กรตา่งประเทศ AMRO ปฏบิตัภิารกจิดว้ยการสอดสอ่งดูแลเศรษฐกจิมหภาค สนบัสนุนขอ้ตกลงทาง

การเงนิในภมูภิาค ด าเนินการตามกรอบความตกลงมาตรการรเิริม่เชียงใหมไ่ปสูก่ารเป็นพหุภาคี และใหค้วาม

ชว่ยเหลือทางวชิาการแกส่มาชกิ 
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