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o แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังคงมัน่ คง เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายต่างๆ
รวมถึงสภาวะทางการเงินที่ยงั คงผ่อนคลาย
o ความเสี่ ยง ได้แก่ การตึงอย่างรวดเร็ วของสภาพคล่องทัว่ โลก ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างมาก
และอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจตามศักยภาพที่มีแนวโน้มลดลง
o ผูก้ าหนดนโยบายควรเดินหน้าต่อไปในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
และสร้างพื้นที่ให้กบั เครื่ องมือทางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ ยงในระยะต่อไป
การเจริญเติบโตของเอเชียเป็ นทีน่ ่ าผิดหวังในช่ วงครึ่งแรกของปี 2014 แต่ แนวโน้ มเศรษฐกิจในภูมภิ าคยังคงแข็งแกร่ ง
รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับล่าสุด ระบุวา่
การเจริ ญเติบโตของจีดีพีที่คาดว่าจะถึงร้อยละ 5.5 ในปี 2014 ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยูท่ ี่ร้อยละ 5.6 ในปี 2015
เศรษฐกิจของภูมภิ าคนีน้ ่ าจะได้ รับประโยชน์ จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจทัว่ โลกอย่ างต่อเนื่องและการทีย่ งั คงมีนโยบาย
เอือ้ หนุนและสภาวะทางการเงินทีผ่ ่อนคลาย การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างช้าๆจะช่วยยกระดับการส่งออกของเอเชีย
ในขณะที่อตั ราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่า การเติบโตของสิ นเชื่อที่แข็งแกร่ งและราคาสิ นทรัพย์ที่สูงจะยังคงสนับสนุน
ความต้องการภายในประเทศ ผูเ้ ขียนรายงานกล่าว
ความเสี่ยงในด้ านลบ และความท้ าทายระยะกลาง
โอกาสที่เศรษฐกิจโลกทั้งในเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วและในตลาดเกิดใหม่จะชะลอตัวลงมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การราคาสิ นทรัพย์ในตลาดการเงินกลับยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องทัว่ โลกที่ยงั คงมีอยูม่ าก
และการที่นกั ลงทุนยังคงต้องการลงทุนในสิ นทรัพย์เสี่ ยง
การตอบสนองที่รุนแรงของตลาดในภูมิภาคเอเชียต่อการปรับนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา ยังคงเป็ น
ความเสี่ ยงสาคัญ
เนื่องจากอาจทาให้อตั ราดอกเบี้ยทัว่ โลกปรับขึ้นอย่างรวดเร็ วและเกิดการไหลออกอย่างฉับพลันของเงินทุนเคลื่อนย้าย
ซึ่งจะนาไปสู่ความผันผวนของราคาสิ นทรัพย์และการปรับเพิ่มขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาคนี้
ความตึงเครี ยดทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและเงินทุนเคลื่อนย้ายในภูมิภาค
แม้วา่ ภูมิภาคเอเชียจะมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน น้อยกว่าภูมิภาคอื่น
ในระยะสั้น ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
จากการปรับตัวอย่ างฉับพลันของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทไี่ ด้ ขยายตัวอย่ างมากดังเช่ นในประเทศจีน
หรือจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิผลน้ อยกว่ าทีค่ าดของประเทศญีป่ ุ่ น
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ในประเทศจีน ภาคอสังหาริ มทรัพย์เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่ก็ส่งสัญญาณความไม่สมดุลมากขึ้นเป็ นลาดับและเริ่ มที่จะมีการปรับตัวลดลงของตลาด
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน จากการที่การกูย้ มื เพื่อที่อยูอ่ าศัยและการเติบโตของธนาคารเงา
(shadow banking)

มีความเชื่อมโยงต่อกันสูง กล่าวโดยรวม

การลดลงของราคาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศอื่นในภูมิภาคก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริ โภคภาคเอก
ชนเช่นกัน การประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าการลดลงร้อยละ 5
ของราคาอสังหาริ มทรัพย์จะทาให้จีดีพีลดลง (เทียบกับกรณี ฐาน) โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.3 หลังจากหนึ่งปี สาหรับประเทศญี่ปนุ่
ความล่าช้าในการดาเนินการปฏิรูปเชิงโครงสร้างตามนโยบายด้านที่สาม (the third arrow) อาจนาไปสู่
การเติบโตตามศักยภาพที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการค้าและแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาค
ความเสี่ยงต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางจะสร้ างความท้ าทายมากยิง่ ขึน้ ให้ กบั ภูมภิ าคเอเชีย
สาหรับภูมิภาคโดยรวมแล้ว อัตราการเติบโตตามศักยภาพได้ปรับลดลง
และอาจจะลดลงต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าการดาเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจมีความล่าช้า
และแนวโน้มการลงทุนยังคงซบเซา
ศักยภาพการเติบโตที่ปรับลดลงทัว่ โลกอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตทางของการส่งออกของเอเชีย
การสร้ างพืน้ ทีก่ ารดาเนินนโยบาย และการดาเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐอเมริ กาปรับเพิ่มขึ้นในปี ที่ผา่ นมา ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประโยชน์ คือ
ประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ ง
หรื อประเทศที่ได้ดาเนินนโยบายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้ อและความไม่สมดุลภายนอกอย่างจริ งจัง
นอกจากนี้การเสริ มสร้างปั จจัยพื้นฐานและการสร้างพื้นที่ทางนโยบายจะทาให้ประเทศเหล่านี้สามารถรับมือได้ดีกบั ความผันผ
วนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดโลกในอนาคต ในรายงานกล่าวว่า
การปฏิรูปเพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตตามศักยภาพยังสามารถช่วยลดความเปราะบางในระยะสั้นได้อีกเช่นกัน
ความจาเป็ นของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินทีเ่ ข้ มงวดมากขึ้น
ผู้กาหนดนโยบายในภูมภิ าคจาเป็ นต้ องดาเนินการปรับลดนโยบายการคลัง หากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวตามทีค่ าด
ขอบเขตและความรวดเร็ วของการปรับลดนโยบายการคลังสามารถทาได้มากขึ้น หากสถานะทางการคลังมีความอ่อนแอ และ /
หรื อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับหรื อสูงกว่าระดับศักยภาพ
หลายประเทศในภูมภิ าคควรทีจ่ ะเริ่มต้ นหรือดาเนินสภาวะทางการเงินทีเ่ ข้ มงวดขึน้ ต่ อไป สาหรับนโยบายการคลัง
การปรับตัวตามนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของประเทศ
ทั้งในด้านเงินเฟ้ อและการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบนั และในระยะต่อไป
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ธนาคารกลางในภูมิภาค เช่น ในประเทศมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และนิวซีแลนด์ ได้เริ่ มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
หลังจากที่ได้พิจารณาถึงภาวะการเงินที่ผอ่ นคลายโดยทัว่ ไปและความสามารถในการรองรับที่จากัด
และเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถตรึ งการคาดการณ์เงินเฟ้ อไว้ได้
ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ ได้แก่ เกาหลีและไทย
อัตราดอกเบี้ยได้ปรับลดลงเพื่อกระตุน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นโยบายการเงินของญี่ปุ่นควรยังคงผ่อนคลายจนกว่าอัตราเงินเฟ้ อจะสอดคล้องกับเป้ าหมายในปัจจุบนั
นโยบายเพือ่ ป้ องกันการไหลออกของเงินทุนเคลือ่ นย้ าย
ความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลีย่ นควรยังเป็ นปราการด่ านแรกในการป้ องกันการไหลกลับของเงินทุน
อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุน่ ช่วยส่งเสริ มการปรับตัวของเศรษฐกิจมหภาค
ตามที่ได้ประจักษ์ผลในเดือนพฤษภาคมของปี ที่ผา่ นมาหลังจากที่ตลาดตื่นตระหนกต่อการประกาศลดการอัดฉี ดสภาพคล่องขอ
งธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ดี
การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนในบางกรณี จะสามารถช่วยลดความผันผวนที่รุนแรงเกินควรได้
และลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่องบดุล
การช่วยเสริ มสภาพคล่องในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนควรเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่จะช่วยให้การปรับตัวของตลาดราบรื่ นขึ้น
มาตรการด้ าน macroprudential ควรใช้ ต่อไปเพือ่ ดูแลความเสี่ยงด้ านเสถียรภาพทางการเงิน
แต่ควรใช้เป็ นเครื่ องมือเสริ มมากกว่าการใช้ทดแทนความจาเป็ นในการปรับตัวของนโยบายและการปฏิรูปโครงสร้าง
กล่าวโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศในรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฉบับล่าสุด มาตรการด้าน
macroprudential

อยูใ่ นระดับเข้มงวดหลังจากที่หลายประเทศในเอเชียได้ใช้มาตรการนี้ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ดี

บางประเทศควรยังจะเพิ่มความเข้มงวดต่อไปหากความเสี่ ยงด้านการเงินยังคงเพิ่มสูงขึ้น เช่น
การที่ภาคธุรกิจและครัวเรื อนมีการก่อหนี้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องบดุลของธนาคาร
แต่ในกรณี ที่วฏั จักรทางการเงินมีการชะลอตัว ผูด้ าเนินนโยบายอาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางประการ
การปฏิรูปเชิงโครงสร้ างทีจ่ าเป็ นเพือ่ คงความเป็ นผู้นาในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ผู้กาหนดนโยบายควรจะผลักดันการดาเนินการปฏิรูปอย่ างจริงจัง
เพือ่ ให้ สามารถรักษาอัตราการเติบโตให้ อยู่ในระดับสู งและยัง่ ยืนในระยะปานกลาง
ตามที่อตั ราการเติบโตตามศักยภาพในบางเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคได้ถดถอยลง
รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฉบับนี้ได้เรี ยกร้องให้มีการดาเนินการวาระการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่า
งรวดเร็ วและ
เต็มรู ปแบบ
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ซึ่งจะช่วยให้เอเชียจะยังคงอยูใ่ นฐานะการเป็ นผูน้ าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมัน่ คงต่อไปและยังสามารถช่วยลดควา
มเปราะบางของภูมิภาคได้อีกทางหนึ่ง
วาระการปฏิรูปทีจ่ าเป็ นมีความแตกต่ างกันอย่ างมากในแต่ ละประเทศในภูมภิ าค
จีนควรดาเนินการใช้แผนการปฏิรูปที่ครอบคลุมเพื่อการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยงั่ ยืน
ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และเศรษฐกิจบุกเบิก อื่นๆ ควรจัดลาดับความสาคัญของวาระการปฏิรูปเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่มีมายาวนานและการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการเก็บภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ
ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ในช่วงที่ผา่ นมาได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระการช่วยเหลือราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
สาหรับประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
สิ่ งสาคัญอันดับต้นๆ
คือการแก้ไขปั ญหาด้านประสิ ทธิภาพในภาคบริ การและการจัดการกับการแบ่งแยกในตลาดแรงงาน (Dualism)
ระหว่างพนักงานประจาและพนักงานสัญญาจ้าง
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