บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
เศรษฐกิจโลกได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการกระเตื้องขึ้นจากที่ได้เคยถดถอยอย่างน่าเป็ นห่วง
ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจเอเชียหลังจากที่เคยซบเซาในอดีตกลับดูมีอนาคตสดใสขึ้นเรื่ อยๆตั้งแต่ช่วงปี 2013
โดยมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงประมาณ 5¾ เปอร์เซนต์ สื บเนื่องจากความแข็งแกร่ งด้านอุปสงค์ภายนอก
และการรักษาความคล่องตัวของอุปสงค์ภายใน ในส่ วนของการอุปโภคบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน นั้น
มีการคาดการณ์วา่ จะได้รับการสนับสนุนจากสภาวะตลาดแรงงานที่ดี ดูจาก
อัตราการว่างงานที่ต่าํ ของหลายๆประเทศในช่วงหลายๆปี ที่ผา่ นมา รวมถึงเงื่อนไขทางการเงินที่ค่อนข้างเอื้ออํานวย อาทิเช่น
การผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ชึ่งส่ งผลให้ เครดิตขยายตัวอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในประเทศจีนและบางประเทศในอาเซี ยน
และเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปี 2012
นอกจากนี้เอเชียยังได้รับผลประโยชน์จากความคล่องตัวทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค
กล่าวคือจากอุปสงค์ที่กาํ ลังเติบโตในประเทศจีนและยุทธศาตร์การกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ในส่ วนของอาเซี ยนนั้น
เศรษฐกิจได้มีการพัฒนา สื บเนื่องจากการบูรณาการด้านสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สําหรับอัตราเงินเฟ้ อ
ได้มีการคาดการณ์วา่ จะอยูใ่ นระดับอันเป็ นที่น่าพอใจของธนาคารกลาง และจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2012 เท่าไหร่ นกั
โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่เป็ นไปอย่างช้าๆ
นับจากรายงาน Regional Economic Outlook Update (IMF, 2012d) ในภูมิภาคเอชียและแปซิ ฟิกฉบับเดือนตุลาคม 2012นั้น

ความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวลงและมีความสมดุลมากขึ้น กล่าวคือ
ความเสี่ ยงของวิกฤติยโู รที่สามารถส่ งผลกระทบแบบเฉี ยบพลันได้รับการแก้ไขจนสําเร็ จ และสถานการณ์ “หน้าผาการคลัง”
ของสหรัฐฯได้รับการบรรเทาลง
อย่างไรก็ตามปั จจัยความเสี่ ยงจากภายนอกยังคงสามารถส่ งผลกระทบในแง่ลบอันมหาศาลต่อเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย
ซึ่ งเป็ นภูมิภาคที่เปิ ดเสรี ได้ นอกจากนี้
หลายๆประเทศในเอเชียได้ประสบกับปัญหาสื บเนี่องจากปัจจัยความเสี่ ยงภายในภูมิภาคในช่วงเดือนที่ผา่ นมา
เริ่ มจากความไม่สมดุลทางการเงินและราคาของอสังหาริ มทรัพย์ที่พงุ่ สู งขึ้น
ประจวบกับเครดิตที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วเพราะการหละหลวมของเงื่อนไขการปล่อยเงินทุน
ในส่ วนของปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆในภูมิภาค อาทิเช่น ภัยภิบตั ิทางธรรมชาติ สถานการณ์ตึงเครี ยดทางการเมือง
ความไม่มน่ั ใจในรัฐบาลญี่ปุ่นในการฟื้ นฟูสภาวะเศรษฐกิจ
หรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในจีนที่ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลง นั้น
ถึงแม้จะมีการคาดเดาได้อย่างลําบากแต่มนั ก็สามารถส่ งผลกระทบกระจายทัว่ ภูมิภาคเนื่องจากภูมิภาคเอเชียเป็ นภูมิภาคที่มีบูรณาก
ารทางด้านห่ วงโซ่อุปทาน ทางด้านสิ นค้าอุปสงค์และทางด้านการเงิน
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ปั จจัยความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกทําให้คณะผูก้ าํ หนดนโยบายเศรษฐกิจของเอเชียต้องเผชิญกับความท้าทายในการแก้ปัญหาเ
ศรษฐกิจให้มีความสมดุล กล่าวคือ ควรมีนโยบายการปกป้ องไม่ให้เกิดการสะสมของการเงินมากเกินไป
แต่ในขณะเดียวกันนโยบายนั้นควรนํามาซึ่ งการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมไว้อีกด้วย จากความท้าทายในปี
2012 นั้น คณะกําหนดนโยบายก็ตอบรับกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
โดยการพยายามรักษาระดับหรื อลดอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับตํ่า และ ควบคุมอัตราเงินเฟ้ อไม่ให้สูงขึ้นมาก
อย่างไรก็ตามปั ญหาความไม่สมดุลทางการเงินนั้น เป็ นปัญหาระยะยาว
ประกอบกับว่าหากประเทศเหล่านั้นมีการเจริ ญเติบโตของจีดีพีที่เกินจุดศักยภาพ
ดังนั้นผูก้ าํ หนดนโยบายจึงควรเตรี ยมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนเกินไปได้อย่างทัน
ท่วงที สําหรับทิศทางของนโยบายการเงินนั้น อาจแตกต่างกันไปตามรู ปแบบของเศรษฐกิจที่มีปัจจัยทางความเสี่ ยงที่ต่างกัน
ในส่ วนของกลุ่มประเทศในเอเชียที่กาํ ลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่แล้วมีการขยายตัวของเครดิตที่รวดเร็ ว
และการไหลสะพัดของเงินทุนที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายโดยสามารถส่ งผลให้เกิดปั ญหาความไม่มน่ั คงทางเงินนั้น
ผูก้ าํ หนดนโยบายอาจใช้ มาตรการการลดความเสี่ ยงแบบ macroprudential ในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาได้ โดยทัว่ ไปแล้ว
เอเชียนับว่าเป็ นภูมิภาคที่มีบฟั เฟอร์ในการรองรับความเสี่ ยงดังกล่าวเห็นได้จากความมัน่ คงในงบดุลของภาคการธนาคารและภาคอ
งค์กรธุรกิจ ถึงกระนั้น ความไม่สมดุลที่กล่าวข้างต้นก็ควรได้รับการเฝ้ าติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด
ในส่ วนของจังหวะและความเร็ วในการใช้มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังนั้น (fiscal consolidation)
จะต้องขึ้นอยูก่ บั สถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่นบางประเทศต้องการที่จะปรับความสมดุลของเศรษฐกิจ
หรื อบางประเทศอาจมีพ้นื ที่ในการใช้นโยบายที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
ซึ่ งประเทศในเอเชียที่มีโครงสร้างการขาดดุลที่สูงกว่าระดับก่อนวิกฤต
และ/หรื อประเทศไม่ได้ใส่ ใจที่จะลดการขาดดุลในช่วงที่ผา่ นมานั้น
ควรมีความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ในการใช้นโยบายทางการคลังกลับมา นอกจากนี้ มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง
อาจจะช่วยให้ความเสี่ ยงที่จะเกิดสภาวะฟองสบู่อนั สื บเนื่องจากเงินทุนที่ทะลักเข้ามาอย่างล้นหลามได้ผอ่ นคลายลง ทั้งนี้
จากความเสี่ ยงที่มีความสมดุลมากขึ้นกว่าเมื่อหกเดือนที่แล้ว หากการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดมีการสะดุดตัวลง
นโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติ (Automatic stabilizers) จะสามารถเป็ นตัวป้ องกันขั้นต้นได้
การเพิ่มช่องว่างทางการคลัง (fiscal space)
และการวางกรอบทางเศรษฐกิจมีความจําเป็ นต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมัน่ คง ดังที่แสดงในบทที่ 2
การดําเนินการทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็ นพิเศษในเอเชียในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกนั้นถือได้วา่ เป็ นสัญลั
กษณ์แห่งความสําเร็ จในการบริ หารจัดการงบการคลังที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อรับมือกับคลื่นกระแทกทางเศรษฐกิจตลอดสิ บปี ที่ผา่ นมา
ของภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้คงที่ไว้ได้สาํ เร็ จ อย่างไรก็ตาม
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นโยบายเสริ มสร้างรายได้และปรับปรุ งรายจ่ายของรัฐบาลควรมีเสถียรภาพผ่านนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมั
ต เพื่อให้มน่ั ใจว่าความเจริ ญรุ่ งเรื องในเอเชียนั้นจะสามารถกระจายรายได้ไปทัว่ ทุกกลุ่ม
ยิง่ ไปกว่านั้น ตามที่แสดงไว้ในบทที่ 3 ความเจริ ญที่เกิดขึ้นในเอเชียนี้ยงั เป็ นที่สงสัยว่าจะตกเป็ นปรากฎการณ์แบบ
“กับดักของกลุ่มรายได้ระดับกลาง” (middle-income trap) โดยมีลกั ษณะคือ
เศรษฐกิจที่ติดชงักอยูท่ ี่ระดับรายได้ช้ นั กลางและไม่สามารถเติบโตต่อได้จนถึงระดับเศรษฐกิจที่พฒั นาแล้ว
ดังนั้นเพื่อเป็ นการคงระดับอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวต่อประชากรทัว่ ภูมิภาคแห่งนี้
ระเบียบวาระการของนโยบายควรจะแตกต่างกันไปตามลําดับความสําคัญ โดยคํานึงถึงการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ
การเสริ มสร้างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปตลาดสิ นค้าและแรงงาน
และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น

