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บทสรุปผู้บริหาร
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำ�ลังเผชิญกับชะตาที่พลิกผัน ในปี พ.ศ. 2563 หลายประเทศในภูมิภาคนี้ประสบความสำ�เร็จใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟืน้ ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะทีโ่ ลกอุตสาหกรรมยังต้องทุลกั ทุเลกับการแพร่
ระบาดและประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่มาในปี พ.ศ. 2564 ภูมภิ าคนีก้ ลับได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด ขณะทีโ่ ลกอุตสาหกรรม
กำ�ลังอยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัว
การแพร่ระบาดนี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างยืดเยื้อและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบระยะยาว โดยในระยะสั้น การแพร่
ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้ปัญหาทางเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนยืดเยื้อ นอกเสียจากประชาชนและกิจการ
ต่างๆ จะสามารถปรับตัวได้ และในระยะยาว โควิด-19 จะทำ�ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงและความเหลื่อมล้ำ�เพิ่มขึ้น เว้นเสียแต่ จะมี
การเยียวยาความเสียหายและคว้าโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการดำ�เนินนโยบายที่จะช่วยให้หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Agents)
สามารถปรับตัวได้และต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ�ที่จะเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้า

กำ�ลังเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจ?
การฟื้นตัวที่ ไม่ทั่วถึงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำ�ลังประสบกับความปราชัย ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจีนจะเติบโต
ร้อยละ 8.5 ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.4 และในขณะที่
จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม สามารถกลับมาผลิตได้ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้ว กัมพูชา มาเลเซีย และมองโกเลีย จะกลับมาได้
ในปี พ.ศ. 2565 ส่วนเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก จะกลับมาได้ในปี พ.ศ. 2566
การจ้างงานลดลง ความยากจนจะยังคงอยู่ และความเหลื่อมล้ำ�จะเพิ่มขึ้นในทุกมิติ อัตราการจ้างงานในภูมิภาคลดลงไปประมาณ
2 จุดร้อยละโดยเฉลี่ยในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 และจะมีประชาชนจำ�นวนมากถึง 18 ล้านคนของประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาค
นี้ ที่จะต้องตกอยู่กับความยากจนในปี พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากโควิด-19 ขณะที่ทุกครัวเรือนล้วนประสบความเดือดร้อน แต่ครัวเรือน
ที่ยากจนกว่ามีแนวโน้มเดือดร้อนมากกว่า จากการสูญเสียรายได้ ต้องรีบขายทรัพย์สินที่ใช้ประกอบอาชีพ เผชิญกับความไม่มั่นคงทาง
อาหาร และลูกหลานเข้าไม่ถึงการเรียนหนังสือ

สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic performance) เป็นเช่นไร?
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ มาตรการตรวจ-สืบย้อน-กักตัว ที่ภูมิภาคนี้
ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินการในอดีต กลับใช้ไม่ได้ผลกับการแพร่ระบาดของสายพันธุเ์ ดลต้า การฉีดวัคซีนซึง่ เป็นวิธที จ่ี ะช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตและการแพร่เชื้อกลับมีการดำ�เนินการล่าช้า ดังนั้น รัฐบาลต่างๆ จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดมาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังคงอ่อนไหวกับโรคระบาดนี้ ทั้งนี้ ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาสเพิ่มขึ้นราว 0.5 จุดร้อยละ
ข้อจำ�กัดในการฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศในภูมิภาคมีความแตกต่างกันไป ประเทศขนาดใหญ่ในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และเวียดนาม พบว่าการมีวัคซีนไม่เพียงพอเป็นปัญหาในการฉีดวัคซีน แต่ประเทศเล็กและยากจนกว่า เช่น ปาปัวนิวกินี และฟิจิ ซึ่งได้รับ
การบริจาควัคซีน แต่บางประเทศ เช่น ปาปัวนิวกินี ก็มีปัญหาติดขัดจากข้อจำ�กัดของโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายวัคซีน
สองปัจจัยทีช่ ว่ ยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดในปัจจุบนั ปัจจัยแรก กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศในปัจจุบันมีความอ่อนไหว
ลดลงต่อการติดเชื้อ ขณะที่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 อัตราการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งต่อพันคน จะส่งผลให้การผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงไปโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 แต่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 แทบไม่มีผล ปัจจัยที่สอง สภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่ในภาวะลอยตัวสูง
ขึ้นช่วยตรึงการส่งออกของภูมิภาค การส่งออกสินค้าของจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2562 และ
ประเทศอื่นในภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5
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สภาวะของการค้าขายสินค้ากำ�ลังเปลี่ยนไป ขณะที่การส่งออกบริการยังคงอ่อนแอต่อไป ความต้องการสินค้านำ�เข้าทั้งโลกขึ้น
ถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2563 และการส่งออกของภูมิภาคเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการที่ภูมิภาคอื่นๆ
เริ่มฟื้นตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หยุดถีบตัวสูงขึ้น ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำ�ลังส่งผลชะงักงันต่อการผลิตภายในประเทศและประเทศที่เป็น
แหล่งวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน อีกทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว
ความถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อบั่นทอนศักยภาพของรัฐบาลในการให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางการ
คลังทั่วทั้งภูมิภาคลดลงจากเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นร้อยละ 4.9 ในปี พ.ศ. 2564 โดยที่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ยัง
คงดำ�เนินไปในระดับที่ต่ำ�กว่าศักยภาพที่มีอยู่ ตรงกันข้าม ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ ในเป้าหมายของธนาคารกลาง
ในประเทศส่วนใหญ่ นโยบายการเงินยังคงมีส่วนช่วยสนับสนุนและอัตราดอกเบี้ยยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนในประเทศเศรษฐกิจใหม่บาง
ประเทศ แม้จะมีความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นจีน ยังไม่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลด้านการเงิน
หรือยกเลิกมาตราการผ่อนปรนด้านเสถียรภาพทางการเงิน

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะใกล้
โควิด-19 สามารถสร้างความเสียหายให้กับทุกประเทศในภูมิภาคได้หนักยิ่งกว่านี้เปรียบเสมือนคลื่นสึนามิ การฉีดวัคซีนที่ ไม่ทั่วถึง
และการตรวจหาผู้ติดเชื้อที่จำ�กัดอาจนำ�ไปสู่การแพร่ระบาดอีกหลายระลอกที่อาจเกิดจากสายพันธุ์ ใหม่ๆ ในขณะที่ ระบบสาธารณสุขยัง
ขาดความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบระยะยาวของโควิด
ภูมภิ าคนี้ ไม่ตอ้ งกังวลกับภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศมากเท่ากับปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดเงินเฟ้อจากภายนอก ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดเงินเฟ้อภายใน
ประเทศของภูมิภาคนี้อยู่ในระดับต่ำ� (ยกเว้นมองโกเลียและฟิลิปปินส์) เนื่องจากความคาดหวังด้านเงินเฟ้อมีหลักยึดที่เหนียวแน่น แต่การ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและเงินเฟ้อในประเทศอุตสาหกรรมอาจส่งผลทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดการจำ�กัดสินเชื่อ
(financial tightening) ก่อนเวลาอันควรในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ความเสี่ยงด้านการเงินมหภาคเพิ่มสูงขึ้นและควรใช้ความระมัดระวัง ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ ได้กำ�หนดให้ธนาคารมีทุนที่เพียงพอ
แต่การผ่อนปรนการกำ�กับดูแล (regulatory forbearance) อาจซ่อนความเสี่ยงของภาคการเงินไว้ ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจในเวียดนามและกว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจในมองโกเลียมีปัญหาการค้างชำ�ระหรือคาดว่า
จะมีปัญหาการค้างชำ�ระภายในเวลาหกเดือน การสะสมของหนี้ โดยภาคธุรกิจและครัวเรือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นเพิ่มความเสี่ยง
ด้านเสถียรภาพทางการเงิน

นโยบายเพื่อการฟื้นฟู
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
การปรับปรุงการฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยเปลี่ยนให้ โควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กลายเป็น “โรคเฉพาะถิ่นที่
สามารถจัดการได้” ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนสูง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล และสหราชอาณาจักร สามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรง
และการเสียชีวติ ลง แม้วา่ ในปัจจุบนั วัคซีนจะครอบคลุมได้ไม่ทว่ั ถึง แต่โดยหลักการแล้วประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ หลายแห่งสามารถ
ฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 60 ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 หากเอาชนะข้อจำ�กัดในการกระจายวัคซีนและ
ความลังเลในการฉีดวัคซีนได้ แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถหยุดการติดเชื้อได้ แต่จะลดอัตราการตายลงอย่างมาก และทำ�ให้สามารถ
เริ่มต้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง
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แต่ประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องดำ�เนินการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง สร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง และขยายการผลิต
วัคซีนในภูมิภาค ประการแรก จะต้องดำ�เนินมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจหาผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างที่
สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามดำ�เนินการอยู่ มิฉะนั้น สายพันธุ์ ใหม่ๆ อาจนำ�ไปสู่การติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตในระดับที่สูงขึ้น
ประการที่สอง ภูมิคุ้มกันหมู่จากการฉีดวัคซีนอาจไม่เป็นผล ดังนั้น สิ่งสำ�คัญการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขเพื่อรับมือ
กับโควิดอย่างถาวร ประการที่สาม จะต้องขยายการผลิตวัคซีนในภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องและอุปทานของ
โลกที่ไม่แน่นอน
การสนับสนุนด้านการเงินระดับมหภาค
การดำ�เนินการภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถช่วยให้รัฐบาลขยายการสนับสนุนทางการคลังได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
เสถียรภาพทางการคลัง ด้านภายในประเทศ ควรกำ�หนดกฎเกณฑ์ด้านการคลัง ดังเช่นที่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย กำ�ลังจะทำ�คือจำ�กัด
การขาดดุลและหนี้ ในอนาคต และออกกฎหมายที่จะทำ�ให้เกิดการปฏิรูปเชิงลึกทั้งด้านการใช้จ่ายและการหารายได้ ด้านระหว่างประเทศ ควร
ประสานมาตรการกระตุน้ ทางการคลังและความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิม่ การจัดเก็บภาษีภายในประเทศท่ามกลางการเคลื่อนย้ายทุน
หลายประเทศในภูมิภาคสามารถใช้ขีดความสามารถในการดำ�เนินนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจแต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยง
ของการจำ�กัดสินเชื่อของโลกที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน การเพิ่มความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางจะช่วยเป็นหลักยึดที่
เหนียวแน่นให้แก่ความคาดหวังของเงินเฟ้อ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นจะทำ�ให้มีอิสระทางนโยบายการเงินมากขึ้น และลดแรง
กดดันต่อเงินทุนสำ�รอง เช่น ลาว และเมียนมาร์
ดำ�เนินการเข้าถึงสินเชื่อให้สะดวกขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องมีระวังโอกาสที่จะเกิดปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน การผ่อนปรน
การกำ�กับดูแลในปัจจุบนั เกิดขึน้ ไปพร้อมกับการสะสมหนีข้ องภาคเอกชนทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ ในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย ไทย
และเวียดนาม มาตรการดังกล่าวจะต้องดำ�เนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการประสานงานร่วมกันและโปร่งใส อย่างทีห่ ลายประเทศได้เริม่ ทำ�
ประเทศในภูมิภาคจำ�เป็นต้องปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายให้เข้มแข็งขึ้นเพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจและการแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ
การบูรการระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าทีเ่ ปิดกว้างจะช่วยสนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของโลกได้ นโยบายการมีกระบวนการผลิตในประเทศ (Onshoring
policies) ของประเทศอุตสาหกรรมอาจเป็นการ “นำ�ห่วงโซ่คุณค่ากลับบ้าน” แต่จะลดรายได้ที่แท้จริงของประเทศในภูมิภาคนี้ลงไปร้อยละ
3 เทียบกับกรณีฐานในปี พ.ศ. 2573 โดยเวียดนามที่พึ่งพิงการค้าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด นโยบาย“การหันแก้มอีกข้างให้” ด้วยการ
เปิดเสรีและเอื้ออำ�นวยการค้า อาจนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ สุทธิของรายได้ทแ่ี ท้จริงสำ�หรับประเทศส่วนใหญ่รวมถึงประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิกและจะมีส่วนในการฟื้นฟูผลกระทบด้วย
การปฏิรปู การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ก็สามารถกระตุน้ การเติบโตได้ การปฏิรูปด้านการลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ ในอินโดนีเซีย
สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปีได้สูงถึง 0.2 จุดร้อยละ โดยจีน มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม
ก็สามารถปฏิรูประบบการลงทุนในภาคบริการได้
ความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคอาจช่วยอำ�นวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานสำ�หรับนักท่องเที่ยวและแรงงาน
ชัว่ คราว ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ อาจสามารถพัฒนา “หนังสือเดินทางวัคซีน” ดิจทิ ลั ตลอดจนใบรับรองการตรวจเชือ้ ทีน่ า่ เชื่อถือ ร่วมกัน
กับบางประเทศทีส่ �ำ คัญทีเ่ ป็นแหล่งสำ�คัญของนักท่องเทีย่ วและปลายทางของแรงงานชัว่ คราว
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LONG COVID

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
โควิด-19 จะส่งผลลบควบคู่กันต่อภูมิภาคนี้แบบที่ ไม่เคยมีมาก่อน: การเติบโตช้าและความเหลื่อมล้ำ�เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายมากในระดับที่ภูมิภาคนี้ ไม่เคยประสบมาก่อนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ความยากจนในอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์คาดว่าจะเพิ่ม
ขึ้นราว 2.0 จุดร้อยละในปี พ.ศ. 2566 หากการฟื้นตัวเป็นไปโดยปราศจากนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ�
รอยแผลเป็นที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอินโดนีเซีย มองโกเลีย
และฟิลิปปินส์ ธุรกิจต่างๆ สูญเสียยอดขายและปลดพนักงานโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 40 ต่อเดือน ความล้มเหลวของธุรกิจที่มี
ศักยภาพเหล่านี้ นำ�ไปสูก่ ารสูญเสียสินทรัพย์ทจ่ี บั ต้องไม่ได้อนั มีคา่ เช่น ซัพพลายเออร์หรือความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และองค์ความรู้ ธุรกิจที่
อยู่รอดก็กำ�ลังชะลอการลงทุน การว่างงานจะบั่นทอนทุนมนุษย์และส่งผลเสียต่อรายได้ในอนาคต ผลกระทบด้านลบต่อการเติบโตเหล่า
นี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าผลประโยชน์ ใดๆ ที่จะเกิดจากวิกฤตในครั้งนี้
ความเหลื่อมล้ำ�ที่สูงขึ้นระหว่างธุรกิจต่างๆ อาจเพิ่มความเหลื่อมล้ำ�ในหมู่คนงาน กิจการขนาดใหญ่มียอดขายในช่วงฤดูหนาวปี
พ.ศ. 2563 ต่ำ�กว่าปีก่อนเพียงร้อยละ 15 ขณะที่กิจการขนาดจิ๋วมียอดขายรายเดือนลดลงถึงร้อยละ 48 ทั้งนี้ เพราะบริษัทใหญ่มีแนว
โน้มที่จะสามารถรับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลได้มากกว่า คนงานของกิจการที่หดตัวประสบความเดือดร้อน
เนื่องจากไม่สามารถโยกย้ายระหว่างกิจการและพื้นที่ต่างๆ ได้โดยง่าย และชะตากรรมของคนจนผูกติดอยู่กับธุรกิจขนาดจิ๋วที่เป็นธุรกิจใน
ครอบครัว
ความเหลื่อมล้�ำ ในครัวเรือนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั อาจทวีความรุนแรงขึน้ ในอนาคต การขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลงอย่างฉับพลันและ
รุนแรง (Income shocks) ในหมู่คนจนส่งผลลบในระยะยาว การรีบขายทรัพย์สินที่ใช้ประกอบอาชีพ และหนี้ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลเสียต่อ
รายได้ระยะยาว ความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดการแคระแกร็นที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็กและการหา
รายได้ของผู้ ใหญ่ การเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงได้อย่างจำ�กัดอาจทำ�ให้นักเรียนในวันนี้จะสามารถหารายได้ ในอนาคตได้ลดลง
ร้อยละ 5.5 ต่อปี
นโยบายทางการคลังไม่ ได้สง่ ผลอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการกระจายรายได้ ในภูมภิ าค แต่การคุ้มครองทางสังคมก็ ได้เข้ามามีบทบาทแทน
ระบบการเก็บภาษีทางตรงและการโอนเงินในประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมภิ าคไม่ได้ซ�ำ้ เติมหรือบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้�ำ (ยกเว้นกรณีของ
มองโกเลีย) โดยในปี พ.ศ. 2563 การคุ้มครองทางสังคมได้ช่วยปกป้องประชาชนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดที่
เลวร้ายที่สุด แต่ในปี พ.ศ. 2564 นั้น การคุ้มครองทางสังคมแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังที่พบในเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์
และติมอร์-เลสเต

นโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเท่าเทียม
สนับสนุนภาคธุรกิจ
โควิด-19 กำ�ลังทำ�ให้เกิดแผลเป็นไปพร้อมกับสร้างโอกาส โอกาสเกิดขึ้นจากการนำ�เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการศึกษา และเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของรัฐ แต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจำ�เป็นต้องอาศัย
การปฏิรูประดับนโยบาย
การสนับสนุนเชิงนโยบายแก่ธรุ กิจต่างๆ จำ�เป็นต้องคุม้ ครองสินทรัพย์มคี า่ ทีจ่ บั ต้องไม่ ได้ โดยไม่ขดั ขวางการทำ�ลายเชิงสร้างสรรค์
(creative destruction) การสนับสนุนธุรกิจที่ยังอยู่และก่อให้เกิดผลผลิตจะต้องไม่ทำ�ให้ไขว้เขวไปจากการสนับสนุนการเกิ ดขึ้นของ
ธุรกิจใหม่ๆ ที่คิดค้นนวัตกรรมด้วยการปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปฏิรูปภาคบริการที่ได้รับความคุ้มครอง โดยที่ธุรกิจทั้งหมด
ต้องพึ่งพาอาศัยด้านการเงิน การสื่อสาร การขนส่ง และบริการธุรกิจต่างๆ ก็จะช่วยได้เช่นกัน
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รายงานธนาคารโลกอัพเดทเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค ตุลาคม 2564

จำ�เป็นต้องมีนโยบายที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ให้กว้างขวางขึ้น การช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีทักษะในการผนวกเทคโนโลยีเข้ามาในการ
ดำ�เนินธุรกิจ โดยจะต้องมีการเสริมนโยบายว่าด้วยความเปิดกว้างและการแข่งขันเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับกิจการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีนั้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำ�หรับเทคโนโลยีพื้นฐานโดยมากจะมีพร้อมอยู่แล้ว แต่จำ�เป็นต้องขยายการเข้าถึง
บรอดแบนด์ ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งขึ้น
ดูแลให้ทั่วถึง
สร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ปรับตัวได้ ระบบความคุ้มครองทางสังคมในภูมิภาคยังคงครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึงอยู่มาก ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการขยายสิทธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือทีต่ อบสนองต่อความต้องการ โดยรวมถึงคนจนที่ไม่ถูกครอบคลุม ขยายขอบเขต
ประกันสังคม และเปลี่ยนจากการมีกลุ่มเป้าหมายแบบแบบเดิมที่ตายตัวไปสู่การมีกลุ่มเป้าหมายแบบพลวัตรที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบได้อย่างทันท่วงที
การปฏิรูปด้านการศึกษาจะช่วยให้มีการใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อช่วยสร้างทุนมนุษย์ที่เสมอภาค หลายประเทศในภูมิภาคประสบกับ
วิกฤตการเรียนการสอนและความยากจนของการเรียนรู้ (Learning Poverty) ในระดับสูงอยู่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด โรงเรียน
จำ�เป็นต้องกลับมาเปิดอย่างปลอดภัยและมีการให้การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อชดเชยการเรียนรู้ที่สูญเสียไป ทั้งนี้ ในการสร้างทุนมนุษย์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต การปฏิรูปการเตรียมความพร้อมของครู หลักสูตร เนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนนั้น จะต้อง
สนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech)
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