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ภาพรวม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 แต่จีนได้สูญเสียแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจไป (แผนภาพที่ O1A; ตารางที่ O1) อุปสงค์ในประเทศของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคได้ฟื้นตัวหลังระลอกการระบาด
ของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ในขณะที่ประเทศจีน มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มี
อัตราการแพร่เชื้อสูง กลับเป็นปัจจัยที่ยับยั้งการบริโภค โดยในปี 2565 ประเทศส่วนใหญ่ภูมิภาคมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
และมีอัตราเงินเฟ้อต่ำากว่าในหลายภูมิภาค (แผนภาพที่ O1B)

ภายในสิ้นปี 2565 ปัจจัย 3 ประการต่อไปนี้ อาจเป็นอุปสรรคที่สามารถฉุดรั้งการเติบโต ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาระหนี้ที่
เพิ่มขึ้น และนโยบายที่บิดเบือนกลไกตลาด มาตรการในปัจจุบันที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและหนี้ยิ่งเป็นปัจจัยที่ซ้ำาเติม
การบิดเบือนกลไกตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งตลาดอาหาร พลังงาน และการเงิน ในลักษณะที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต ซึ่งในแต่ละกรณี 
การเลือกใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายในระยะยาว

A. GDP เปรียบเทียบกับระดับก่อนการระบาด B. ประมาณการอัตราเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวของ GDP 
ในปี 2565

ที่มา: ธนาคารโลก; Fitch
หมายเหตุ: A. อัตราการขยายตัวของ GDP ที่แท้จริงปรับฤดูกาล ปรับฐานการคำานวณให้ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 เป็นฐาน (100) B. เส้นประแสดงค่ามัธยฐานของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ประเทศกำาลังพัฒนา

แผนภาพที่ 1: แม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวในครึ่งแรกของปี 2565 แต่ประเทศอื่นในภูมิภาคยังคงขยายตัว เศรษฐกิจของประเทศหลัก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกคาดว่าจะขยายตัวสูงกว่าและมีอัตราเงินเฟ้อต่ำากว่าประเทศ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที ่แข็งแกร่งโดยเปรียบเทียบของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในช่วงเวลา
ส่วนใหญ่ของปี 2565 เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ประกอบด้วย (1) การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 หลัง
ระลอกการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 (แผนภาพที่ O2) (2) ความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สำาหรับสินค้าส่งออกประเภทอุตสาหกรรมและโภคภัณฑ์ แม้ว่าจะมีสัญญาณที่อ่อนตัวลง (แผนภาพที่ O3) และ (3) การใช้
นโยบายการเงินและการคลังแบบเข้มงวดที่เป็นไปอย่างจำากัด แม้ว่าจะมีแรงกดดันให้ใช้นโยบายดังกล่าวเพิ่มขึ้น (แผนภาพที่ O4)

ที่มา: Haver Analytics
หมายเหตุ: การบริโภคภาคเอกชนของประเทศจีนรวมการบริโภคภาครัฐด้วย

ท่ีมา: Haver Analytics.
หมายเหตุ: ดัชนีมูลค่าสินค้าส่งออก ปรับฐานการคำานวณให้ปี 2562 เป็นปีฐาน (100) ปรับฤดูกาล และใช้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือน 

แผนภาพที่ 2: การบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
(ไม่นับประเทศจีน) หลังการระบาดของโควิด-19

แผนภาพที่ 3: การส่งออกสินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีสัญญาณที่อ่อนตัวลงของอุปสงค์ภายนอก
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A. การเปลี่ยนแปลงดุลการคลังที่ปรับด้วยวัฏจักรเศรษฐกิจ

A. ความเข้มงวดของมาตรการปิดเมือง B. ระลอกการระบาดของโรค COVID-19 และกิจกรรมทาเศรษฐกิจ
ในประเทศจีน 

B. อัตราดอกเบี้ยรายภูมิภาค

ที่มา: Haver Analytics.
หมายเหตุ: B. แสดงถึงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำาหนักของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 17 ประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และ 56 ประเทศในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และประเทศกำาลังพัฒนา  

ที่มา: Haver Analytics, ข้อมูล COVID-19 จากศูนย์ข้อมูลวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Johns Hopkins 
หมายเหตุ: B. ดัชนีการส่งออกสินค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และค้าปลีก ปรับฐานการคำานวณให้เดือนธันวาคม 2562 เป็นปีฐาน สำาหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI): เวลาที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ 
และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ 50+ แสดงว่าไม่มีความล่าช้าในการจัดส่ง และการขยายตัวของภาคบริการ ตามลำาดับ

แผนภาพที่ 4: การใช้นโยบายการเงินและการคลังแบบเข้มงวดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกน้อยกว่าในภูมิภาคอื่น

แผนภาพท่ี 5: การติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเน่ืองท่ามกลางนโยบายปลอดโควิดของประเทศจีน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ณ ช่วงเวลาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมีนัยสำาคัญในประเทศจีน
และประเทศแถบหมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย และปาเลา ประเทศจีนยังคงเลือกใช้นโยบายปลอดโควิด โดยมีการตรวจโควิดจำานวนมาก 
และจำากัดการเดินทางข้ามพื้นที่เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรค (แผนภาพที่ O5A) ข้อจำากัดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การค้าขายภายในประเทศ และการส่งออก (แผนภาพที่ O5B) 
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A. การปรับปรุงประมาณการการขยายตัวของ GDP B. ผลกระทบของอัตราการขยายตัวของ GDP ท่ีลดลง 1 จุดร้อยละ 
ในกลุ่มประเทศ G7 (ไม่รวมญ่ีปุ่น) และจีน

ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ; การประมาณการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก
หมายเหตุ: B. ผลกระทบสะสมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจาก 1 ปี สำาหรับรายละเอียดอ้างถึงในข้อความหลัก

แผนภาพที่ 6: การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลเสียต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ภาระหนี้ ภาวะเงินเฟ้อในต่างประเทศกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เกิดเงินทุนไหลออก 
และอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มภาระหนี้ นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ายังส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ
ภายในประเทศ โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมองโกเลีย เป็น 2 ประเทศที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบดังกล่าวมาก
ที่สุด เนื่องจากมีภาระหนี้สูง และมีหนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นสัดส่วนจำานวนมาก (แผนภาพท่ี O7) 
ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นทำาให้เกิดข้อจำากัดทางการเงินของรัฐบาลและภาคธุรกิจ ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(แผนภาพที่ O8)
 

ภัยคุกคาม 3 ประการ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตย่างครอบคลุมและยั่งยืน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเผชิญกับปัญหาทั้งจากภายนอกและปัญหาที่สร้างขึ้นเอง ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัวลง ซึ่งจะกระทบกับอุปสงค์ภายนอก (2) ภาระหนี้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินที่อ่อนค่า และ (3) 
มาตรการภายในประเทศที่บิดเบือนกลไกตลาดที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบให้ความต้องการสินค้าส่งออกประเภทอุตสาหกรรม
และโภคภัณฑ์ลดลง ในขณะเดียวกัน การระบาดที่ลดความรุนแรงลง ทำาให้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่หยุดชะงักมาจนถึงปัจจุบัน 
การชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักอาจส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกในปีนี้ลดลงได้มากกว่าร้อยละ 1 (แผนภาพที่ O6) 
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B. อัตราแลกเปลี่ยน (สกุลเงินท้องถิ่นเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ) 

B. สัดส่วนการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการขยายตัว
ของการลงทุน 

ที่มา: Haver Analytics, สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Institute of International Finance)
หมายเหตุ: A. ตัวอย่างจากบางประเทศเกิดใหม่ที่เลือก 

ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, Haver Analytics, ธนาคารโลก
หมายเหตุ: B. แสดงการแยกส่วนของอัตราการขยายตัวของการลงทุนที่แท้จริงในปี 2558 - 2562 และในปี 2563 – 2565 แสดงถึงค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา การแยกส่วนของอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนในปี 2563 – 2565 แสดงถึงการประมาณการและการประเมินของกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

แผนภาพที่ 7: อัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศที่สูงขึ้นทำาให้เงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเพิ่ม
แรงกดดันให้เงินอ่อนค่า...

แผนภาพที่ 8: อัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศที่สูงขึ้นทำาให้เงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเพิ่ม
แรงกดดันให้เงินอ่อนค่า...

A. กระแสตราสารทุนและตราสารหนี้ไหลเข้าในตลาดเกิด

A. หนี้รัฐบาลทั่วไป
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นโยบายที่บิดเบือนกลไกตลาด ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกให้ความสำาคัญกับการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทำาให้กำาลังซื้อลดลง 
ระหว่างร้อยละ 2 ในเวียดนาม ถึงร้อยละ 11 ในมองโกเลีย นอกจากนี้ รัฐบาลยังจำาเป็นต้องบรรเทาภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน แม้การใช้มาตรการเชิงนโยบายในปัจจุบันซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองกับผลกระทบในระยะสั้น จะสามารถช่วยบรรเทาความ
ต้องการของครัวเรือนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบได้ แต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มการบิดเบือนกลไกตลาดให้มากขึ้น

• การอุดหนุนเพื่อควบคุมราคาอาหารและพลังงานทำาให้เงินเฟ้อลดลง (แผนภาพที่ O9) แต่จะบิดเบือนทางเลือกของผู้บริโภคและผู้ผลิต 
ช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะร่ำารวยและบริษัทขนาดใหญ่แทนการช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งทำาให้การขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น

• มาตรการในการจัดการกับภาระหนี้ที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือการจัดเก็บรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก 
อาจนำาไปสู่การควบคุมในการตลาดการเงิน ด้วยเหตุนี ้ จึงทำาให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการออมและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน การตัดสินใจเลือกใช้นโยบายเป็นไปอย่างยากลำาบาก เน่ืองจากความสามารถในการดำาเนินการท่ีจำากัด สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ 
และความต้องการทางการเมืองท่ีรุนแรง นอกจากน้ี การตัดสินใจดังกล่าวยังข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีเกิดวิกฤติ อย่างไรก็ดี ด้วยความสามารถในการ
ดำาเนินการท่ีจำากัดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นการช่ัวคราว การอุดหนุนด้านราคาอาจช่วยให้ผู้บริโภคและธุรกิจไม่เกิดการหยุดชะงักอย่างร้ายแรง
จากต้นทุนทางการคลังท่ีจำากัด

A. การควบคุมราคา B. อัตราเงินเฟ้อ

ที่มา: A. รายงานการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade Policy Reviews) B. รายงานติดตามสภาวะเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลก (World Bank’s Global 
Economic Monitoring) 
หมายเหตุ: ค่ามัธยฐาน. A. จำานวนผลิตภัณฑ์นำาเข้าล่าสุดที่มีการควบคุมราคาก่อนโควิด รวบรวมจากรายงานการทบทวนนโยบายการค้า B. ค่ามัธยฐานของอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคในปี 
2565 ตั้งแต่วันแรกของปีจนถึงวันปัจจุบัน ปรับฤดูกาล

แผนภาพที่ 9: การควบคุมราคาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกลดลง
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ผลกระทบของการบิดเบือนกลไกตลาดแบบใหม่และแบบเก่า
สัญญาณของราคาอาหาร พลังงาน และการเงินที่คลุมเครือ รวมถึงนโยบายที่บิดเบือนกลไกตลาดอื่น ๆ ซึ่งได้ดำาเนินการมายาวนานในตลาด
ดังต่อไปนี้ จะเป็นตัวขัดขวางการจัดสรรใหม่อย่างมีประสิทธิภาพในโลกหลังโควิด

สำาหรับด้านอาหารและพลังงาน รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีความจำาเป็นต้องบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ 
ประกอบด้วย ความสามารถในการซื้อ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ในทั้ง 2 กรณี ความจำาเป็นทางการเมืองในปัจจุบัน คือ การให้ความ
สำาคัญกับความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจเป็นลำาดับแรก เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้ดำาเนินการรักษาระดับราคา
ให้ต่ำาผ่านการอุดหนุนราคาอาหารและพลังงาน รวมถึงการจำากัดการส่งออก มาตรการเหล่านี้ช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิต 
และอาจเป็นมาตรการเดียวที่สามารถดำาเนินการได้ทันที แต่จะก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวก็ตาม 
โดยจะทำาให้ช่องว่างทางการคลังลดลง ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่า และอาจเป็นการช่วยเหลือผู้
ที่มีฐานะร่ำารวยและบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าจะเป็นการช่วยเฉพาะผู้ที ่มีฐานะยากจนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
เป็นการนำาเงินที่ผู้เสียภาษีได้จ่ายไปใช้เพื่อการดังกล่าวแทนการนำาไปใช้จ่ายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และสาธารณสุข

สำาหรับด้านอาหาร การใช้มาตรการช่ัวคราวเพ่ือแก้วิกฤติด้วยการรักษาระดับราคาให้ต่ำา ขัดแย้งกับแนวทางโดยท่ัวไปท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกได้ดำาเนินการอยู่ กล่าวคือ การให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง ธัญญาหาร ท้ังน้ี ในบรรดา
นโยบายการสนับสนุนการผลิตที่มีอยู่ การพยุงราคาตลาด (ผ่านการจำากัดการนำาเข้า และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และการให้เงินโอนแก่
ผู้ผลิต (ผ่านการอุดหนุน การชลประทาน และการบริการสนับสนุนอื่น) ใช้เงินจำานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในบาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก การใช้มาตรการพยุงราคาตลาดมีมากกว่าการให้เงินโอน ตั้งแต่ 1.5 ถึง 4 เท่าในแต่ละ
ประเทศ และมีความโน้มเอียงในการพยุงราคาธัญพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว แม้ว่าการบริโภคภายในประเทศจะมีความหลากหลายมากขึ้น 
เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ความไม่สอดคล้องกันนี้ หมายถึง การพึ่งพาการนำาเข้าที่มากขึ้น ราคาอาหารที่สูงขึ้น และความไม่มั่นคงทาง
โภชนาการในระยะยาว เงินโอนให้กับภาคเกษตรประมาณร้อยละ 40 ถึง 70 ถูกใช้ไปกับการอุดหนุนการผลิตและการชลประทาน (แผนภาพ
ที่ O10) มาตรการเหล่านี้ยึดหลักรูปแบบการผลิตอาหารที่เน้นปัจจัยการผลิตนำาเข้า ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและไม่เพียงพอที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองกับความท้าทายของที่ดินที่เสื่อมโทรม มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ที่มา: การประมาณการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกจากข้อมูล OECD (2565)
หมายเหตุ: แผนภาพแสดงค่าเฉลี่ยปี 2553 – 2563

แผนภาพที่ 10: ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสนับสนุนด้านเกษตรกรรมเป็นจำานวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ส่วนใหญ่ผ่านการพยุงราคาตลาด รวมถึงการให้เงินโอนสำาหรับการอุดหนุนการผลิตและการชลประทาน

สำาหรับด้านพลังงาน การใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้วิกฤติด้วยการรักษาระดับราคาให้ต่ำา สวนทางกับความพยายามของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส่วนใหญ่ที่พยายามลดการอุดหนุนราคาพลังงาน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน หลายประเทศได้ดำาเนินมาตรการ
อุดหนุนราคาพลังงาน รวมไปถึงประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งในอดีตได้เคยลดเงินอุดหนุนไปเป็นจำานวนมาก (แผนภาพที่ O11) ใน
ขณะเดียวกัน การผลิตพลังงานโดยใช้ถ่านหินได้ถูกนำากลับมาใช้ในหลายประเทศท่ีเคยปิดเหมืองถ่านหินไปแล้ว การกระทำาเหล่าน้ีอาจกระทบต่อ
พันธสัญญาในการลดการปล่อยมลพิษ รวมถึงการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการนำาเข้ามาอย่างยาวนาน และจะทำาให้เกิดความอ่อนแอต่อ
วิกฤติราคาพลังงานในอนาคต

A. การให้เงินโอนและการพยุงราคาตลาด 
สำาหรับภาคการเกษตร (ร้อยละของ GDP)

B. การให้เงินโอน และการพยุงราคา
ตลาดสำาหรับภาคการเกษตร (ร้อยละ
ของการช่วยเหลือท้ังหมด)

C. องค์ประกอบของการให้เงินโอน
สำาหรับภาคการเกษตร (ร้อยละของ
เงินโอนท้ังหมด)

ท่ีมา: ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี  2558 – 2564, ประมาณการของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก ปี 2565

แผนภาพที่ 11: เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภูมิภาคมีจำานวนมากและกำาลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
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สำาหรับด้านการเงิน รัฐบาลมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยภายในภูมิภาคกำาลังถูกกดดันให้เพิ่มขึ้นจากความกังวลทั้งในด้านเงินเฟ้อและเงินทุน
ไหลออก ซึ่งจะทำาให้สกุลเงินในประเทศอ่อนค่าลง ประเด็นดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระการให้บริการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท่ามกลาง
การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะหนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ปัญหาหนี้ในภาคธุรกิจจะส่งผลกระทบกับ
ภาคธนาคารและอาจเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน ความโกลาหลในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนเป็นตัวอย่างของปัญหา
ที่มีอยู่ก่อนหน้า ซึ่งถูกซ้ำาเติมด้วยนโยบายการเงินแบบตึงตัว แม้ว่าผลกระทบทางตรงเชิงระบบของธนาคารสำาคัญหลายแห่งจากเงินกู้ภาค
อสังหาริมทรัพย์จะมีจำากัด (แผนภาพที่ O12)

A. กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และราคาบ้านในจีน B. ราคาพันธบัตรของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการชำาระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements); Bloomberg; Consensus Economics; Haver Analytics; ธนาคารโลก
หมายเหตุ: A. แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี  

แผนภาพท่ี 12: ราคาบ้านท่ีลดลงในจีนเพ่ิมความตึงเครียดทางการเงินของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เมื่อสถาบันการเงินได้รับการยกเว้นกฎเกณฑ์หรือการพักชำาระหนี้อันเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้สถาบันการเงินยังคงให้การ
สนับสนุนแก่ผู้กู้ที่ไม่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความสามารถในการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจที่มีศักยภาพมากกว่า ส่งผลให้ทั้งการลงทุนและ
การขยายตัวของการจ้างงานลดลง ในขณะเดียวกัน ข้อจำากัดด้านภาระหนี้เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลแสวงหาสิทธิพิเศษในการเข้าถึงการออม
ในประเทศผ่านมาตรการที่ทำาให้เกิดการกีดกันการลงทุนภาคเอกชนที่มีประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
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ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสูญเสียสวัสดิการหรือกำาไรอันเป็นผลมาจากเงินเฟ้ออาจกลายเป็นปัญหาที่สำาคัญได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้
บริโภคหรือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการผลิตหยุดชะงัก จึงทำาให้เกิดความพยายามในการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อควบคุมราคา อย่างไรก็ดี การ
สนับสนุนผ่านการให้เงินโอนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการควบคุมราคา เพราะการให้เงินโอนไม่บิดเบือนทางเลือกและสามารถกำาหนดเป้าหมาย
ไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้ สำาหรับประเทศไทย การอุดหนุนราคาพลังงานและเงินโอนเป็นปัจจัยที่ช่วยในการบรรเทา
ปัญหาความยากจนจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การโอนเงินไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่ามากกว่า (แผนภาพที่ O13A) เพื่อ
ลดความยากจนลง 1 จุดร้อยละ การอุดหนุนราคาพลังงานจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 11,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 เท่าของการให้เงิน
โอนที่ใช้งบประมาณเพียง 2,200 ล้านบาท ดังนั้น มาตรการช่วยเหลือที่เจาะจงไปยังครัวเรือนที่เปราะบาง (หรือธุรกิจ) จะช่วยประหยัดค่า
ใช้จ่ายให้กับรัฐบาล สำาหรับประเทศอินโดนีเซีย กรณีที่มีการใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแทนการอุดหนุนราคาพลังงานทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 0.6 ของ GDP ทั้งนี้ กรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ มีแนวโน้ม
จะทำาให้เกิดต้นทุนทางการคลังที่น้อยกว่า

อย่างไรก็ดี รัฐบาลอาจเลือกการอุดหนุนราคาแทนการให้เงินโอนได้โดยมีเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก จากมุมมองด้านสวัสดิการ
สังคม ในทางปฏิบัติแล้ว คนยากจนส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินโอน เนื่องจากหลายประเทศ ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การลงทะเบียนทางสังคมที่มีความครอบคลุม ในกรณีของประเทศไทย คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีน้อยกว่าครึ่งของคนยากจน
ทั้งหมดในประเทศ ประการที่สอง จากมุมมองทางการเมือง โดยหลักการแล้ว การให้เงินโอนไม่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่เหนือเส้น 
ความยากจนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ประการที่สาม จากมุมมองด้านนโยบายอุตสาหกรรม การควบคุมราคาสามารถ
ป้องกันบริษัทจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตที่อาจขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 และประการสุดท้าย จากมุมมอง
ด้านนโยบายการเงิน การควบคุมราคาสามารถช่วยรักษาอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่หน่วยงานด้านการเงินขาดความน่าเชื่อถือ หรืออัตรา
เงินเฟ้อคาดการณ์ไม่ยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย (แผนภาพที่ O13B)
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A. การลดความยากจน และความคุ้มค่าของนโยบายเพื่อตอบ
สนองต่อราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย 

B.กรณีได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเฉล่ีย 

ที่มา:  การประมาณการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกโดยอ้างอิงจากข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562 ของประเทศไทย 
หมายเหตุ: A. สถานการณ์การอุดหนุนราคาพลังงานใช้ต้นทุนสุทธิ 10 บาทต่อลิตร ซึ่งแสดงถึงผลกระทบรวมของการอุดหนุนราคาพลังงานและการควบคุมราคา รวมถึงการลดภาษีสรรพสามิต; 
ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้จ่ายจำานวนพันล้านบาทต่อจุดร้อยละของความยากจนที่หลีกเลี่ยงได้ B. SWC หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินช่วยเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่อหัวสำาหรับเงินอุดหนุนราคา
น้ำามันดีเซลและการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการฯ กรณีได้รับ (บาท, ด้านซ้าย); มูลค่าของเงินอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลและการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการฯ เปรียบเทียบกับรายได้ในตลาด (ร้อยละ, ด้าน
ขวา) และความครอบคลุมของบัตรสวัสดิการฯ จำาแนกตามเดไซล์ (ร้อยละ, ด้านขวา)

แผนภาพที่ 13: แม้ว่าการให้เงินโอนจะมีความคุ้มค่าในการลดความยากจนมากกว่า แต่รัฐบาลอาจยังคงเลือกการอุดหนุนพลังงาน 
ด้วยเหตุผลทางสวัสดิการสังคม เศรษฐกิจการเมือง หรือนโยบายมหภาค 

รัฐบาลจะเปล่ียนมาตรการเชิงนโยบายจากท่ีมีประสิทธิภาพน้อยไปเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้านไดเ้ร็วเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถและความรวดเร็วในการคลายข้อจำากัดที่เกิดจากขีดความสามารถในการดำาเนินการ สถาบันทางเศรษฐกิจ และวิจารณญาณ
ทางการเมือง ตัวอย่างเช่น การคุ้มครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องมี:

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการลงทะเบียนทางสังคม บัญชีธนาคาร และการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อโอนเงินให้กับผู้ที่
ต้องการในเวลาที่เหมาะสม

• การกำาหนดกลยุทธ์เพื่อให้การเมืองในวงกว้างสนับสนุนการปฏิรูปที่พึงประสงค์ เช่น การโอนเงินสำาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ
อย่างเท่าเทียม แต่ยังมีความก้าวหน้า

• การสร้างกลไกเพื่อช่วยให้ธุรกิจและภาคเกษตรสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพในระยะยาว

• การยึดเหน่ียวอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ โดยการสร้างธนาคารกลางท่ีมีท้ังความสามารถและความเป็นอิสระในการตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีดี
และน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับประเทศขนาดใหญ่ในอาเซียนส่วนมาก 

เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านอาหาร – ความสามารถในการซ้ือ ความม่ันคง และความย่ังยืน – รัฐบาลต้องเร่ิมจากการเปล่ียนมุมมองความม่ันคง
ด้านอาหารท่ีให้ความสำาคัญเฉพาะข้าวเป็นหลัก เป็นความม่ันคงทางโภชนาการ ซ่ึงหมายถึงการส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ท่ีหลากหลาย เช่น สินค้าจากปศุสัตว์ ผัก และผลไม้ โดยลดการบิดเบือนกลไกตลาดของนโยบายในปัจจุบันท่ีเน้นการสนับสนุนการผลิตข้าว 
แม้ว่าการสนับสนุนผู้ผลิตเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นต้องดำาเนินการ แต่ก็ควรอยู่ในรูปแบบของการให้เงินโอนโดยตรงท่ีแยกออกจากการผลิต ซ่ึงอาจช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร นอกจากน้ี ต้นทุนด้านอาหารยังสามารถลดลงได้จากการผ่อนปรนมาตรการกีดกันทางการค้า ในระยะยาว ควร
กำาหนดเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังความสามารถในการปรับเปล่ียนโดยท่ีไม่ทำาลายความย่ังยืน ในการบรรลุ
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เป้าหมายดังกล่าว จะต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและแนวทางการผลิต แทนการมุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยี
มาใช้เพียงอย่างเดียว เช่น การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพืช และการทำาการเกษตรแม่นยำาสูง (precision agriculture) นอกจากน้ี ควรมีการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าในระยะยาว เช่น การประเมินความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้า (เงินทุนสำารองและกองทุนสำารองฉุกเฉินที่มี
ทรัพยากรเพียงพอ เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น) รวมไปถึงการสนับสนุนในเกิดการดำาเนินการในภาคเอกชนด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการซื้อและการเข้าถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
เป็นการปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย (คุณภาพดิน น้ำา และอากาศ)

เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน นโยบายภาครัฐจะต้องให้ความสำาคัญกับการควบคุมราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางพลังงานและความย่ังยืน รัฐบาลในบางประเทศกำาลังขยายแหล่งเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีอยู่เน่ืองจากเห็นว่าเป็นวิธีท่ี
มีความคุ้มค่าในการบรรเทาวิกฤติในปัจจุบัน แต่การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา
เช้ือเพลิงฟอสซิล และช่วยให้สามารถบรรลุปฏิญญาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี รัฐบาลมีความจำาเป็นต้องปฏิรูปนโยบายภาค
รัฐเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การจัดหาและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับท่ีเหมาะสม และนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
รัฐท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำาและนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงด้านพลังงานสะอาด ณ ระดับราคาพลังงานใน
ปัจจุบัน การลงทุนด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เงินลงทุนจำานวนท่ีน้อยกว่าและสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ (แผนภาพท่ี O14) อย่างไรก็ดี การสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเม่ือสามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนไป
เป็นสังคมคาร์บอนสูง หรือการสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและความยั่งยืนของโลก ทั้งนี้ เมื่อ
ราคาพลังงานค่อย ๆ ลดลงในท่ีสุด การนำามาตรการราคาคาร์บอนมาใช้จะช่วยเพ่ิมความสามารถทางการเงินเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่
มีความเปราะบางได้

 ท่ีมา : ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) และการประมาณการของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก 
หมายเหตุ: แผนภาพแสดงการคำานวณต้นทุนต่อ ‘ระดับ’ ของราคาต้นทุนต่อหน่วยเฉล่ียสำาหรับแต่ละเทคโนโลยี

แผนภาพที่ 14: ณ ระดับราคาน้ำามันในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่เป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุด แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เอื้อ
ประโยชน์อาจทำาให้พลังงานหมุนเวียนประหยัดกว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
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เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านการเงิน หน่วยงานด้านการเงินมีความจำาเป็นต้องเสริมสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากรในภาคการเงิน หน่วยงานตรวจสอบต้องสร้างความมั่นใจว่า ธนาคารยังมีฐานะทางการเงินที่ดี และเพียงพอสำาหรับหน้ี
เสียท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ประเทศที่มีปัญหาหนี้เสียเป็นจำานวนมากและยังไม่ได้รับการแก้ไข มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยท่ียาวนาน และจะสามารถฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศที่ปัญหาหนี้เสียได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว การรายงานคุณภาพสินทรัพย์
ของธนาคารอย่างโปร่งใสและทันเวลาเป็นสิ่งจำาเป็นในการประเมินและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย รวมทั้งความผิดพลาดในการจัดสรรเงินกู้อัน
เป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด เช่น การยกเว้นกฎเกณฑ์ และการพักชำาระหนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการจัดสรรเงินกู้ที ่ผิดพลาด นอกจากนี้ ความพยายามของรัฐบาลในการระดมรายได้ ดังที่
อินโดนีเซียได้ดำาเนินการผ่านการปฏิรูประบบภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ทำาให้รัฐบาลสามารถลดความต้องการกู้ยิมเงินซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาระบบการเงินให้มีความลึกและหลากหลายขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้า
หมายการพัฒนาได้

ผู้กำาหนดนโยบายไม่เพียงต้องคำานึงถึงต้นทุนในปัจจุบันของเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท้ังในกรณีของรายได้ท่ีมีความไม่แน่นอน ความช่วย
เหลือที่ลดน้อยลง และทางเลือกที่บิดเบือนกลไกตลาด แต่ยังต้องให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตในระยะ
ยาว ความมั่นคง และความยั่งยืน โดยผลกระทบด้านราคาและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันอาจส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกลดลง 0.4 จุดร้อยละ ความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินนโยบายจะทำาให้
ประโยชน์ด้านสวัสดิการในปัจจุบันลดลง แต่กลับทวีต้นทุนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพและการปฏิรูป
อย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงในภาคบริการและตลาดปัจจัยการผลิต จะสามารถชดเชยผลกระทบด้านลบที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ 
(แผนภาพที่ O15) รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาข้อจำากัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถาบัน และการเมือง จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใน
การดำาเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 ท่ีมา: การประมาณการของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก

แผนภาพที่ 15: การแทรกแซงที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทวีต้นทุนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากภาวะราคาและอัตราดอกเบี้ย
ที่พุ่งสูงขึ้น แต่การแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพและการปฏิรูปอย่างจริงจังสามารถชดเชยผลกระทบด้านลบที่มีต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจได้



การปฏิรูปเพื่อรองรับการฟื้นฟู
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ตารางที่ 1: ประมาณการการขยายตัวของ GDP 

ท่ีมา: ธนาคารโลก; การประมาณการและการคาดการณ์ของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก 
หมายเหตุ: ร้อยละของการขยายตัวของ GDP ณ ราคาตลาด, ASEAN-5 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ตัวเลขของติมอร์-เลสเต แสดงถึง GDP ท่ีไม่รวมน้ำามัน, สำาหรับ
ประเทศต่อไปน้ี ตัวเลขสอดคล้องกับปีงบประมาณ: สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ปาเลา และสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน); นาอูรู ซามัว และตองกา (1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน), 
อัตราการขยายตัวของประเทศเมียนมาร์ หมายถึง ปีงบประมาณต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายน
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