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แม้ ว่าภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกจะเป็ นภูมิ ภาคที่มี อัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก โดยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จโลกมากถึ งสองในสาม แต่ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิ จโลกที่ยืดเยื ้อ มาตรการกี ดกั น
ทางการค้ า และการชะลอตัวของเศรษฐกิ จประเทศคู่ค้าหลัก ต่างก็ เป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิ จในภูมิภาค ซึ่งมีแนวโน้ มชะลอลงในระยะสั ้นอย่างเห็นได้ ชัดเมื่อเทียบกั บประมาณ
การจากรายงานแนวโน้ มเศรษฐกิ จโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
(April 2019 World Economic Outlook) โดยมีความเสี่ยงด้ านต่าเพิ่มสูงขึ ้น
เศรษฐกิ จเอเชียมีแนวโน้ มขยายตัวร้ อยละ 5.0 ในปี 2562 และร้ อยละ 5.1 ในปี 2563 (ชะลอลงจากปี ที่ผ่าน
มา และต่ากว่าประมาณการ ณ เดือนเมษายน 2562 ร้ อยละ 0.4 และ 0.3 ตามลาดับ) โดยการค้ าและการ
ลงทุนชะลอตัวอย่างมีนัยสาคัญ จากมาตรการกี ดกั นทางการค้ าและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิ จ
โลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต สาหรั บการดาเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายในประเทศพัฒนาแล้ วและภาวะการเงินโลกที่ผ่อนคลายมากขึ ้นนั ้น แม้ จะเป็ นปั จจัยที่
ช่วยประคับประคองการขยายตัวของเศรษฐกิ จเอเชีย แต่ในขณะเดียวกั นก็ อาจส่งผลกระทบต่อความ
เปราะบางทางการเงินของประเทศในภูมิภาค นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกภูมิภาค ได้ แก่ ความตึง
เครี ยดทางการค้ าระหว่างสหรั ฐอเมริ กาและจีนที่ อาจจะทวีความรุ นแรงมากขึ ้น เศรษฐกิ จประเทศคู่ค้าหลักที่
ชะลอตัวกว่าที่คาดไว้ ราคาน ้ามันที่ปรั บตัวสูงขึ ้น และความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออก
จากสหภาพยุโรปแบบไร้ ข้ อตกลง อีกทั ้งปั จจัยเสี่ยงภายในภูมิภาค ได้ แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีนที่เร็ ว
กว่าที่คาดการณ์ ไว้ ความตึงเครี ยดภายในภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ ปนและเกาหลี
ุ่
ความ
ขัดแย้ งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ที่เพิ่มขึ ้น และความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ ้น

ภายใต้ แนวโน้ มการขยายตัวทางเศรษฐกิ จที่ชะลอลง การบริ หารนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคควรใช้ ขีด
ความสามารถของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการขยายตัว ของอุปสงค์
ภายในประเทศ ขณะที่การดาเนินนโยบายในภาคการเงินควรมีการปรั บตัวในเชิงรุ ก เพื่อป้องกั นไม่ให้ ภาวะ
การเงินโลกที่ผ่อนคลายมากขึ ้นนั ้นเร่ งให้ เกิ ดความเสี่ยงต่อเสถี ยรภาพทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรการลด
ปั ญหาหนีส้ ินภาคธุรกิ จและภาคครั วเรื อนในประเทศที่มีความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี ้ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จที่ชะลอลงยังเน้ นให้ เห็นถึ งความจาเป็ นในการปฏิรู ปเชิงโครงสร้ าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิ จและการเติบโตอย่างมีส่วนร่ วม กอปรกั บการเติบโตบนความยั่งยืนทางเศรษฐกิ จและสิ่งแวดล้ อม โดย
นโยบายในการปฏิรูปเชิงโครงสร้ าง ได้ แก่ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า ให้ มากขึ ้นผ่านการลดมาตรการกี ดกั นทาง
การค้ าที่ไม่ใช่ภาษีให้ แก่ การค้ าบริ การระหว่างประเทศและการผ่อนคลายเงื่อนไขการลงทุน การลงทุนเพื่อ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์โดยการยกระดับทุนมนุษย์พร้ อมกั บการเสริ มสร้ างศักยภาพของผู้หญิ งและเด็ก
นโยบายด้ านจานวนแรงงานโดยเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่ วมของแรงงานสตรี การยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการปรั บปรุ งระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการเพื่อลดปั จจัยที่เร่ งให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ รวมถึ งการสร้ างกั นชนทางการคลัง เพื่อรั บมือต่อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ ้น
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิ จในภูมิภาคเอเชีย ได้ นาเสนอบทความวิจัย สองเรื่ อง (IMF 2019a, 2019b) โดย
งานวิจัยแรกเกี่ ยวกั บการจัดการเงินทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศของประเทศในเอเชีย ซึ่งแม้ ว่าโดยทั่วไปแล้ ว
เงินทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศจะก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แต่เงินทุนเคลื่อนย้ ายที่มีปริ มาณมากและมีความผัน
ผวน อาจก่ อให้ เกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จให้ แก่ ประเทศผู้รับ ด้ วยเหตุนีผ้ ้ กู าหนดนโยบายจึงใช้ มาตรการ
แทรกแซงค่าเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ ้นจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่งบดุลไม่สอดคล้ องกั นและตลาดการเงินยังไม่พัฒนา รวมไปถึ งการใช้ นโยบาย
การเงินเพื่อรั บมือกั บการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน และการขยายตัวของสินเชื่อของ
สหรั ฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในเอเชีย ตลอดจนการใช้
มาตรการ macroprudential และมาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ าย เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิ จภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึ งเสถี ยรภาพทางการเงินภายในประเทศ ทั ้งนี ้ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า เมื่อต้ อง
เผชิญกั บภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงทางการเงินจากภายนอก ประเทศในเอเชียใช้ มาตรการต่าง ๆ
เพื่อบรรลุหลายเป้าหมายทางนโยบาย ซึ่งผลการศึกษานี ้สะท้ อนถึ งแนวทางการจัดการกั บความผันผวนของ
เงินทุนเคลื่อนย้ ายระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนทั ้งในเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ
งานวิจัยเรื่ องที่สองเกี่ ยวกั บแนวทางการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จเอเชียใต้ อย่างเข้ มแข็ง โดยในปั จจุบนั
ประชากรในภูมิภาคนีม้ ีจานวนถึ งหนึ่งในห้ าของประชากรโลก และสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลก
กว่าร้ อยละ 15 ทั ้งนี ้ คาดว่าในอนาคตภูมิภาคนี ้จะมีแรงงานใหม่เข้ าสู่ตลาดประมาณ 150 ล้ านคน ภายในปี
2573 ซึ่งจาเป็ นต้ องอาศัยยุทธศาสตร์ ที่เน้ นการสร้ างงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ เกิ ดการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ าง
ประชากรและเพิ่มศักยภาพในการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายเหล่านี ้ ภูมิภาคเอเชีย
ใต้ จาเป็ นต้ องเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและส่งเสริ มการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จอย่างยั่งยืนในภาคการผลิต
และภาคบริ การที่ใช้ ทักษะระดับสูง มีการดาเนินนโยบายการคลังที่เน้ นบริ หารรายได้ และจัดสรรรายจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพกอปรกั บมีความยั่งยืนทางการคลัง รวมทั ้งสนับสนุนการเปิ ดเสรี ด้านการค้ าและการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริ มการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์

