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ข่าวประชาสัมพันธ ์

ห้ามเผยแพร่ก่อนวนัอาทิตยท์ี ่18 พฤศจิกายน 2555, เวลา 15:00 น. ICT (ตามเวลาประเทศกัมพชูา) 

OECD เผยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนแสดงความยืดหยุ่น  
แต่การลดช่องว่างทางการพัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

 

กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา, 18 พฤศจิกายน 2555 – เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะขยายตัว 5.5 % ในช่วงปี 2556 – 2560 ซึ่งเป็น
อัตราที่แข็งแกร่งเทียบได้กบัระดับช่วงปี 2543 – 2550 อันเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤต  อย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในเวลานี้เพ่ือลดความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อรักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามที่
ระบุใน OECD Southeast Asian Economic Outlook 2013:  with Perspectives on China and India 
 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละของการเปล่ียนแปลงรายปี) 
 

  2554 2543-2550 2556-2560 
ประเทศอาเซียน 6 ประเทศ        

บรูไน 2.2 - 2.4 
อินโดนีเซีย 6.5 5.1 6.4 

มาเลเซยี 5.1 5.5 5.1 
ฟิลิปปินส์ 3.9 4.9 5.5 
สิงคโปร์ 4.9 6.4 3.1 
ไทย 0.1 5.1 5.1 

ประเทศ CLMV         
กัมพูชา 7.1 9.6 6.9 
ลาว 8.0 6.8 7.4 
พม่า  5.5 - 6.3 

เวียดนาม 5.9 7.6 5.6 
อัตราเฉลี่ยของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 4.6 5.5(*) 5.5 
อัตราเฉลี่ยของประเทศ CLMV 6.0 7.8(**)  5.9 
อัตราเฉลี่ยของตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย  
(ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จีน และอินเดีย) 

7.8 8.6(*)  7.4 

จีนและอินเดีย       
จีน 9.2 10.5 8.3 

อินเดีย 6.8 7.1 6.4 

ท่ีมา: OECD Development Centre, MPF-2013 

หมายเหตุ: ข้อมูลถึง ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555    ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม www.oecd.org/dev/asiapacific/mpf  

*) ไม่รวมบรูไนและพม่า ; **) ไม่รวมพมา่  

 
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนแสดงความยืดหยุ่นไปถึงปี 2560 แม้ว่าการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอันประกอบไปด้วยประเทศอาเซียน จีน 
และอินเดียจะเริ่มชะลอลงอย่างช้าๆอันมีสาเหตุหลักจากเติบโตที่ชะลอลงของจีน ความไม่แน่นอนของโลกโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศยูโรนั้นเห็นได้ชัดแต่
โดยรวมยังคงจ ากัด 

 

http://www.oecd.org/dev/asiapacific/mpf
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Rintaro Tamaki, Deputy Secretary-General, กล่าวในวันนี้ ระหวา่งการเปิดเผยรายงานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ ASEAN Business Summit ใน 
กรุงพนมเปญว่า “การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตของเกือบทกุ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน การเติบโตจะขึ้นกับการส่งออกน้อยลงเม่ือเทียบกับในอดีต การขยายตัวของชนชั้นกลางซึ่งเพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศ
เป็นไปได้วา่จะด าเนินต่อไป” 

 
Mario Pezzini, Director, OECD Development Centre กล่าวเสริมว่า “เพ่ือคงการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการเติบโตนีต้้องมีความพยายามมากขึ้นเพ่ือลดความแตกต่างระหว่างและภายในกลุ่มประเทศอาเซียน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
โดยเฉพาะผ่านการปฏิรูปโครงสรา้งนโยบายจะเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์การพัฒนาใหม่ๆ ในภูมิภาค” 

 
ภูมิภาคเผชิญกับประเด็นของความแตกต่างระหว่างและภายในประเทศซึ่งจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึง  การลดช่องว่างทางการพัฒนาหมายถึง การลดความ
แตกต่างระหวา่งประเทศสองกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) และกลุ่มประเทศ 
CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) และความแตกตา่งภายในประเทศนั้นๆ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียน 6 
ประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV ในระหว่างป ี2548 และปี 2554 

 
Kensuke Tanaka, Head of Asia Desk, OECD Development Centre กล่าววา่ “ช่องว่างทางการพัฒนาครอบคลุมมากไปกว่าระดับรายได้ ช่องวา่ง
ทางการพัฒนานั้นล้อมไปด้วยหลายมิติ ซึ่งประกอบไปดว้ย โครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การค้าและการลงทนุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทรัพยากรมนุษย์ และความยากจน ความแตกต่างนั้นมากสุดในส่วนของความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจ าเป็นต้องมีความพยายาม
อย่างมากในส่วนนี”้ 
 

เคร่ืองช้ีการลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV 

 

 
 

ท่ีมา: OECD Development Centre และ ส านักเลขาธกิารอาเซียน 
หมายเหตุ: ในแต่ละดัชนีย่อยของเครื่องชีก้ารลดช่องว่างทางการพัฒนามี 10 จุด โดย 0 แสดงถงึไม่มีช่องว่าง และ 10 แสดงถงึช่องว่างกว้างท่ีสุด 

 
เครื่องช้ีแสดงให้เห็นภาพที่แตกตา่งกันออกไป  เวียดนามประสบความส าเร็จมากที่สุดในกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งในด้านการลดช่องว่างเทียบกับประเทศ
อาเซียนที่ม่ังคั่งและในด้านการลดความแตกต่างภายในประเทศ ขณะที่แม้ว่ากัมพูชาจะค่อนข้างช้าในการไลต่ามกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ แต่ก็
ประสบความส าเร็จในการลดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ภายในประเทศ ในอีกด้านหนึ่งนั้นลาวก็ได้ไล่ตามขึน้มาอย่างอย่างรวดเร็ว แต่ก็ประสบกับ
ปัญหาความแตกตา่งทางรายได้ภายในประเทศที่มากขึ้น 
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ประเด็นทั่วไปซึ่งหลายประเทศอาเซียนประสบคือ ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานที่ต่ า ทักษะการท างานที่ไม่สอดคล้อง ภาคเศรษฐกิจนอกระบบขนาด
ใหญ่ และความไม่เท่าเทียมไม่เสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาระดับสูง  นโยบายการจ้างงานที่ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและใหค้่าจ้างที่ดขีึ้นส าหรับ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้เวลาเม่ือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปนโยบายเพ่ือลดช่องว่างทางการพัฒนา 
 
มาตรการเพ่ิมเติมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคจ าเป็นจะต้องด าเนินให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงคข์องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 
2558 
 
ในระดับประเทศ ขณะที่ช่องว่างทางการพัฒนาต่างๆ ลดลงเม่ือเวลาผา่นไป แต่ช่องว่างของความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังคงค่อนข้างสูง 
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ก าหนดนโยบายระดับประเทศ  โครงการคุ้มครองทางสังคมกลุ่มเป้าหมายและการให้เงินอุดหนุนแก ่
คนจนอย่างมีเง่ือนไขโดยผู้ได้รับต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ควรได้รบัการพิจารณา 
 
ในระดับภูมิภาค กลุ่มประเทศอาเซียนจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างแข็งขนัและมีกลไกบังคับใช้เพ่ือให้มั่นใจได้วา่ความคืบหน้าด าเนินไปตามแผน  ทั้งนี้
นอกเหนือจากความริเริ่มที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคแลว้ การบูรณาการทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การขนส่ง การเปิดตลาดเสรีการค้าและการลงทุน ล้วนเป็นสิ่งจ าเป็นในการเอาชนะอุปสรรคอันประกอบด้วยการขาดแคลนทรัพยากรด้านการเงินและการ
ให้ความส าคัญกับวาระแห่งชาติมากกว่าระดับภูมิภาค 
 
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:  
ต่างประเทศ:  Elodie Masson, elodie.masson@oecd.org, โทร: +33 (06) 26 74 04 03 

 
หมายเหตุจากบรรณาธิการ 
 
The Southeast Asian Economic Outlook: with Perspectives on China and India 
The Southeast Asian Economic Outlook: with Perspectives on China and India จัดพิมพ์เผยแพร่โดย OECD Development Centre   The 
Southeast Asian Economic Outlook  คือรายงานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาและการบูรณาการของภูมิภาค โดยเน้น
ความส าคัญของประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 10 ประเทศ – บูรไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีการหยิบยกประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนและอินเดียเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.oecd.org/dev/asiapacific 
 
The OECD Development Centre 
 
The Development Centre (www.oecd.org/dev) ช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายใน OECD และประเทศพันธมิตรหาทางออกในเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
และบรรเทาความยากจนซึ่งเป็นประเดน็ปัญหาที่ทา้ทายโลก หน่วยงานนี้เปน็หน่วยงานพิเศษภายใน OECDและเป็นประชาคมระหวา่งประเทศซึ่งรัฐบาล
ของประเทศสมาชิก และประเทศก าลงัพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ องค์กรธุรกิจและภาคประชาชนได้ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
อย่างไม่เป็นทางการ 
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