ขาวประชาสัมพันธ
OECD เผยเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังคงมีการเติบโตอยางมั่นคงในระยะกลางที่อัตรา 5.6%
นับจากป 2555 ถึง 2559
จาการตา อินโดนีเซีย, 29 พฤศจิกายน 2554 - เศรษฐกิจของหกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลป
ิ ปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนามจะเติบโต 5.0% ในป 2554
และคาดวาจะอยูท
 ี่อต
ั รา 5.6% นับจากป 2555 – 2559 หรือลดลง 2% จากป 2553
ความไมแนนอนของโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติสอ
 แววลบตอแนวโนมการเติบโตของภูมิภาคนี้
แตเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจอันซบเซาของกลุมประเทศ OECD
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยรวมจะเติบโตอยางมั่นคงไปจนถึงป 2559 ตามที่ระบุใน OECD Southeast
Asian Economic Outlook ฉบับที่ไดรับการเผยแพรในวันนี้
เนื่องจากการเติบโตจากอุปสงคภายนอกประเทศของภูมิภาคนี้มก
ี ารชะลอตัวลง
เศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียนกําลังเบนเขาสูก
 ารเติบโตในระยะปานกลางจากแรงกระตุนภายในประเทศและ
เริ่มพิจารณาถึงความเปนไปไดของ ‘การเติบโตสีเขียว’
เพื่อใชเปนกลยุทธทางเลือกสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รอยละของการเปลี่ยนแปลงรายป)*
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เพื่อรับมือกับความไมแนนอนของโลกและสิ่งทาทายใหม ๆ
การเติบโตของเอเชียในปจจุบันกําลังเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่มีความสมดุลย กระจายวงกวาง
และเอือ
้ ตอความยั่งยืนมากยิง่ ขึ้น มร. มาริโอ เปซซินี ผูอ
 ํานวยการศูนยการพัฒนา OECD Development
Centre กลาววา ’เอเชียตะวันออกเฉียงใตจําเปนตองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม

เบื้องหลังเมฆหมอกคือฟาขลิบทอง ความไมแนนอนของโลกคือโอกาสสําหรับกาวใหมของการเติบโต’

ไดมีการดําเนินความพยายามใหม ๆ หลายอยาง
ในขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงกอนหนานี้ตองพึ่งพาอุปสงคจากตางประเทศเปนหลัก
แตนับจากนี้อุปสงคภายในประเทศจะทวีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตมา
กยิ่งขึ้น
การลงทุนขนาดใหญในโครงสรางพื้นฐานและการบริโภคภาคเอกชนซึ่งขับเคลือ
่ นโดยชนชั้นกลางทีก
่ ําลังเติบโตร
วมถึงการปฏิรูปโยบายสังคม คือกลไกสองประการทีส
่ รางความเติบโตใหกับภูมภ
ิ าคนี้มากขึ้นทุกขณะ

การดําเนินนโยบายเชิงโครงสรางที่จําเปนสําหรับการเพิม
่ ผลผลิตมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของประเท
ศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการจัดการกับผลกระทบจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจเชิงมหภาคของโลกแล
ะวิกฤตการณภายนอกอื่น ๆ
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับเปลีย
่ นกลยุทธการพัฒนาใหอยูใ น
รูปแบบที่สามารถตอบสนองตอพลวัตการเติบโตที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจโลก
รวมถึงจัดองคประกอบใหมหลายประการในแผนพัฒนาประเทศระยะยาวหาปของตน
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ไดสาํ รวจนโยบายโครงสรางของประเทศไวอยางละเอียดในหมายเหตุรายประเทศ
การกําหนดกลยุทธการพัฒนาใหม ๆ จําเปนตองมีชด
ุ การทํางานที่ครอบคลุมมาตรการปฏิรูปอยางทัว่ ถึง
ทั้งในดานการพัฒนาทุนมนุษย การประกันสุขภาพ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาธุรกิจ SME
ระบบการจัดเก็บภาษี การปฏิรูปตลาดแรงงานและภาคเกษตรกรรม
การเติบโตสีเขียวมอบตนแบบการพัฒนาที่เอื้อตอการเติบโตระยะยาวใหกับประเทศในกลุมอาเซียนดวยมีเปาหมา
ยในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดและเปดใชแหลงทรัพยากรเพือ
่ การเจริญเติบโตขึ้นใหม แมวาการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของกลุมประเทศอาเซียนยังอยูในระดับปานกลางเมือ
่ เทียบกับกลุมประเทศ OEC
D แตการปลอยกาซสูอ
 ากาศของประเทศในกลุม
 อาเซียนก็มีอัตราการเติบโตที่เร็วกวา กลาวคือ
5.5% ตอปในชวงป 2533 ถึง 2553 เมื่อเทียบกับ 0.7% ของกลุมประเทศ
OECD ในฐานะทีเ่ ปนกลุมเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วและคาดการณวา จะมีจํานวนประชากรมากถึง 700
ลานคนในป 2573 ประเทศในกลุมอาเซียนจะมีสวนในการปลอยกาซ CO2 ทั่วโลกมากขึ้นอีก
แมจะมีความริเริ่มหลายประการเกิดขึ้นในชวงที่ผานมา
แตยังมีงานทีต
่ องทําอีกมากเพื่อเสริมสรางการเติบโตสีเขียวในภูมิภาคนี้ ความจําเปนในการสรางสมดุลยใหกับเศ
รษฐกิจระยะสั้นและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมระยะยาวเปนเรื่องทาทายทีส
่ ําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศในกลุม
 อาเซียนที่มีรายไดอยูในระดับต่าํ กวาประเทศอื่นๆ ในกลุม
การใชวธ
ิ ีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
การเขาถึงเทคโนโลยีสีเขียว ความรวมมือทีเ่ พิ่มมากขึ้นระหวางภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษพลังงาน
และการมีสว นรวมในตลาดคารบอนของโลกลวนเปนเครื่องมือที่สงผลสําคัญตอเรื่องนี้
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Southeast Asian Economic Outlook (SAEO)
คือรายงานการคาดการณทางเศรษฐกิจประจําภูมภ
ิ าคฉบับใหมที่จัดพิมพเผยแพรโดยศูนยการพัฒนา OECD
Development Centre และเปนขอมูลที่ OECD ใชอางอิงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย การพัฒนา
และการบูรณาของภูมิภาค
โดยเนนความสําคัญของประเทศในกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) 10 ประเทศ
ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
โดยมีการหยิบยกประเด็นทางเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวของกับจีนและอินเดียเพือ
่ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิ
จของภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.oecd.org/dev/asiapacific

OECD Development Centre

ศูนยการพัฒนา Development Centre (www.oecd.org/dev) ชวยใหผก
ู ําหนดนโยบายใน OECD
และประเทศพันธมิตรหาทางออกในเชิงนวัตกรรมใหกับการพัฒนาและการบรรเทาความยากจนซึ่งเปนประเด็นปญ
หาที่ทาทายโลก หนวยงานนี้เปนสถาบันพิเศษภายใน OECD

และเปนประชาคมระหวางประเทศที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกและประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม
องคกรธุรกิจและภาคประชาชนไดรวมหารือกันเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ทีอ
่ ยูในความสนใจไดอยางไมเปนทางการ
* ที่มา: OECD Southeast Asian Economic Outlook 2011/12 (ฉบับที่กําลังจะออก), OECD Economic Outlook 2011/2, ฉบับที่ 90
สําหรับจีนและอินเดีย

