รายงานฉบับใหม่ ได้ กล่ าวว่ า Digitalisation
คือกุญแจสําคัญต่อการเกือ้ หนุนประคับประคองการเจริญเติบโตในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในภูมภิ าคเอเชีย
กรุ งมะนิลา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – Digitalisation
สามารถช่วยในการส่ งเสริ มสนันสนุนต่อการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชี ย (ประกอบด้วย
กลุ่มประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จํานวน 10 ประเทศ, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย)
ในระยะกลางได้ ตามข้อมูลรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย
ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development

Centre)

การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชียนั้นได้รับการคาดการณ์ว่าจะยังคงมีความมัน่ คงแข็งแกร่ งในระยะกลาง
อันมีผลสื บเนื่องมาจากการความแข็งแกร่ งของความต้องการภายในประเทศ ความมัน่ คงทางด้านการลงทุน และ การฟื้ นตัวทางด้านการค้า
การเจริ ญเติบโตประจําปี ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชี ย ซึ่งได้เติบโตตามแนวโน้มของปี พ.ศ. 2559 นั้น ยังคงมีความต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) ที่คาดการณ์ว่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คงในปี พ.ศ.
2560 การเจริ ญเติบโตในสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) ได้รับการคาดการณ์ว่า
จะมีการปรับตัวสู งขึ้นอันเนื่องมาจากการฟื้ นตัวอย่างชัดเจนทางด้านการค้า และ ความแข็งแกร่ งทางด้านการบริ โภคภายในประเทศ
ในขณะที่การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียได้รับการคาดคะเนว่าจะมีแรงกดดันเนื่ องมากจากการปฏิรูปทางด้านภาษีและทางการเ
งิน อนึ่ง หากตั้งสมมุติฐานว่าแรงผลักดันทางด้านการค้าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง การปฏิรูปภายในประเทศยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง
และเหล่ารัฐบาลต่างเดินหน้าในการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชี ยคาดว่าจะเจริ ญเติบโตถึงร้ อยละ
6.3 โดยเฉลี่ย ระหว่างปี พ.ศ. 2561- 2565 ส่ วนการเจริ ญเติบโตของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น่าจะยังคงแข็งแกร่ งอยูท่ ี่ ร้ อยละ 5.2
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ตามรายงานแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจฉบับดังกล่าวนั้น ความเสี่ ยงสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตมีผลมาจาก
ความเป็ นได้ของการหดตัวอย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้นของนโยบายทางด้านการเงินในกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
การขยายเงื่อนไขข้อจํากัดทางด้านการค้าในระดับสากล ควบคู่กนั กับความคืบหน้าอย่างจํากัดทางด้านข้อตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาค
และการเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วของหนี้สินภาคเอกชน
“กลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียไม่อาจที่จะพลาดโอกาสแห่ งการปฏิรูปอันทรงพลังของdigitalisation นี้ ไปได้” นาย มาริ โอ เพซซิ นิ
(Mario Pezzini) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การพัฒนาแห่ งองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development
Centre) และ ที่ปรึ กษาพิเศษของเลขาธิ การการพัฒนาแห่ งองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Secretary General on Development) ได้กล่าวไว้ เมื่อครั้งการเปิ ดตัวรายงานฉบับดังกล่าว ณ
เวทีการประชุมสุดยอดทางด้านธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) ประจําปี พ.ศ. 2560
ซึ่งวาระเดียวกันนี้ ถือเป็ นการครบรอบวาระ 50 ปี ขององค์กรแห่ งภูมิภาคดังกล่าวนี้ เช่นกัน
ในบทพิเศษของรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ได้กล่าวถึงผลกระทบของ digitalisation ต่อกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชี ย
รวมทั้งการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยูเ่ ดิม และ การปรากฏตัวของอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นในตลาด เช่น
การผลิตเครื่ องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และไอซี ที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ในประเทศเวียดนาม

กระบวนการการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทางด้านธุรกิจและองค์ความรู ้ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น การผนึ กรวมบริ การทางด้าน ไอซี ที
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) เข้ามาในภาคการผลิตและการบริ การนั้น
นับเป็ นมูลค่าสําคัญส่วนหนึ่ งในด้านการส่งออกของบางประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย มีมูลค่าถึงร้อยละ 14.9
ของการส่งออกโดยรวมในด้านการบริ การ และที่น่าสนใจก็คือ มูลค่าเพิม่ ของระบบดิจิตอลที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น
ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของการส่งออกด้านการบริ การ โดยเฉลี่ย ร้อยละ 85.3
ของบริ การทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารโทรคมนาคมที่ได้ถูกรวมไว้ในการส่ งออกด้านบริ การของกลุ่มตลาดเกิดใหม่แห่ งภูมิภาคเอเชียนั้
น มีแหล่งผลิตจากภายในประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีความเจริ ญรุ ดหน้าโดยภาพรวม แต่การเข้าถึงเศรษฐกิจในรู ปแบบดิจิตอลนั้นยังคงมีความเหลื่อมลํ้า
ทั้งภายในตลาดเกิดใหม่ในประเทศต่างๆ และ ภาครวมของภูมิภาคเอเชี ย ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้อินเตอร์ เน็ต
เงื่อนไขจําเป็ นก่อนการเข้ามามีส่วนร่ วมในด้านต่างๆของเศรษฐกิจยุคดิจิตอล มีความแตกต่างกัน ระหว่าง ร้อยละ 81
ของประชากรในประเทศสิ งคโปร์ และ ร้อยละ 22 ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
รายงานแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจได้ลงบันทึกว่า
การบูรณาการระดับภูมิภาคได้รับการกระชับหยัง่ ลึกเพื่อให้มีความแข็งแกร่ งมัน่ คงในช่วงระยะเวลานับปี ที่ผา่ นมา ทั้งในด้านการค้า แรงงาน และ
การเงิน ความริ เริ่ มต่างๆ เพื่อการส่ งเสริ มการผสมผสาน บูรณาการ
ให้ยงิ่ ขึ้นไปนั้นจะเป็ นหัวใจสําคัญในการรักษาความมัน่ คงของการเจริ ญเติบโตในภูมิภาค
รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็ จของการหลอมรวมตัวให้เป็ นหนึ่ งเดียวได้อย่างราบรื่ น ไร้อุปสรรค ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
นักข่าว สื่ อมวลชน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เค็นซึ เคะ ทานากะ (Kensuke Tanaka) หัวหน้าแผนกทวีปเอเชี ย,
ศูนย์การพัฒนาแห่ งองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre)
(อีเมล: Kensuke.Tanaka@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: +33 (0) 627190519 และ บุชรา ครี อุต (Bochra Kriout)
อีเมล: Bochra.Kriout@oecd.org หมายเลขโทรศัพท์: + 33 145 24 82 96) ณ สํานักงานข่าว (Press Office)
สําหรับรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย ประจําปี พ.ศ.
2561 รวมทั้งบันทึกรายงานของประเทศ ท่านสามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกีย่ วกับรายงานแนวโน้ มทางเศรษฐกิจฉบับดังกล่าว
รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย ประจําปี พ.ศ. 2561
ได้ถูกจัดทําขึ้นโดย ศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre)
ภายใต้การความร่ วมมือประสานงานกับ คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติสาํ หรับเอเชี ยและแปซิ ฟิก (United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และ
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจเพื่ออาเซี ยนและเอเชี ยตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA)
รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจําปี พ.ศ. 2561 นี้ ยังได้

ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การพัฒนาต่างๆ ในด้านการบูรณาการระดับภูมิภาค โดยการวิเคราะห์ทางด้านขอบเขตของนโยบายสําคัญๆ และ
บันทึกรายงานของประเทศ ที่ได้กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปทางด้านโครงสร้างในระดับประเทศ
ในกลุ่มประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย
รายงานแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังกล่าวถือเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือต่อโครงการระดับภูมิภาคในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ขององค์การเพื่อควา
มร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Southeast Asia Regional Programme )
ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และความเข้าใจร่ วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางและหลักการปฏิบตั ิอนั ดี
ระหว่างเหล่าผูว้ างนโยบายของรัฐหรื อองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
และในกลุ่มประเทศสมาชิ กขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

