อาเซียนจะอยู่อย่างไรในเศรษฐกิจโลกแบบนี้
กรุงเทพธุรกิจ

ต้ น อาทิ ต ย์ ที่ แ ล้ ว ผมได้ ไ ปเป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ งาน ASEAN MEDIA FORUM ในหั ว ข้ อ
“ขับเคลือ่ นการรวมตัวอาเซียนไปข้างหน้า”

จั ดโดย องค์การความร่วมมื อเยอรมั น สานักเลขาธิการอาเซียน โดยมี มู ลนิธินโยบาย
สาธารณะเพื่อสังคมและธรรมภิบาลเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ผมได้พูดถึงความท้าทาย
ที่มีต่ออาเซียนขณะนี้ ในฐานะองค์กรความร่วมมือของภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจโลกกาลังมีปัญหาและมีความไม่แน่นอนมาก โดยเฉพาะกระแสต่อต้า น
โลกาภิวัฒน์ที่แพร่กระจายและกาลังกระทบภาคธุรกิจอย่างสาคัญ และได้ให้ความเห็นว่า
อาเซียนคงไม่ มี ทางเลือ กอื่ น แต่จ ะต้องขยายการรวมตั วทางเศรษฐกิจ ของประเทศใน
อาเซียนให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป นี่คือ
ประเด็นทีจ่ ะเขียนวันนี้

อาเซียนปัจ จุ บั นเป็นภู มิ ภ าคที่ป ระสบความสาเร็จ มากทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ข องการ
เจริญเติบโตและพลวัตทางเศรษฐกิจที่ทาให้เศรษฐกิจอาเซียนมีการพัฒนาต่อเนื่อง และ
ปัจ จั ย ส าคัญ ที่ได้ช่ วยขั บ เคลื่อนเศรษฐกิจ อาเซียนก็คือ การเติบโตของการค้า ระหว่า ง
ประเทศในอาเซียนด้วยกันเอง ที่ล่าสุดมีสัดส่วนประมาณ 25% ของการค้าของอาเซียน
ทั้งหมด เป็นปัจ จั ยที่ทาให้เ ศรษฐกิจอาเซียนสามารถรักษาการเติบโตที่ดีได้หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2008 ที่การค้าโลกชะลอตัวรุนแรงต่อเนือ่ งถึงปัจจุบัน

ความสาเร็จของเศรษฐกิจอาเซียนมาจากหลายปัจจัย แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือความสาคัญ
ของนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐเอเชียเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่ประเทศใน
อาเซียนยึ ด นโยบายเศรษฐกิจ เปิ ด ทั้ งการค้า และการลงทุ น ทาให้เ ศรษฐกิจ อาเซี ย นได้
ประโยชน์จ ากการเติบ โตของการค้า โลกและการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่า งประเทศ
นอกจากนี้นโยบายที่อาเซียนให้ความสาคัญกับการพัฒนาตลาดและการปฏิรูปเศรษฐกิจ
หลังปี 1997 ทาให้พื้นฐานการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนเข้มแข็งมากขึ้น และอีกประเด็น
ที่สาคัญ คือ ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ในการ
จั ด ตั้ ง การริ เ ริ่ ม เชี ย งใหม่ พ หุ ภ าคี หรื อ CMIM ให้ เ ป็ น กลไกสอดส่ อ งดู แ ลเศรษฐกิ จ ใน
ภูมิภาคพร้อมมีวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
กลไกดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในความสามารถของภูมิภาคอาเซียนที่
จะดูแลตัวเองที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดขึ้นของวิกฤติเศรษฐกิจ ทาให้มีเงินทุน
ต่างประเทศไหลเข้าภูมิภาคอาเซียนหลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ปี 1997 และหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ปี 2008 ผลคือเศรษฐกิจอาเซียนได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากระบบตลาดเสรี
และโลกาภิวัฒน์ในระบบเศรษฐกิจโลก

แต่ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก 1. นโยบายกีดกันทางการค้าที่กาลังมี
อิทธิพลในระบบเศรษฐกิจโลก สะท้อนได้ชัดเจนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่
ส่งผลกระทบไปทั่วและมีท่าทีว่าจะยืดเยื้อ 2.การชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลกที่กาลังเกิดขึ้น
ในทุ ก ภู มิ ภ าค ไม่ ว่ า จะเป็ น ยุ โ รป เอเชี ย รวมถึ ง สหรั ฐ ที่ เ ป็ น ผลโดยตรงจากสงคราม
การค้า 3.แนวโน้มการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ปฎิเสธกลไกพหุภาคีใน
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางเศรษฐกิจ ตรงกันข้าม การแก้ไขมุ่งใช้การเจรจาต่อรองของ
คู่ ก รณี ท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาถู ก ครอบง าโดยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ งระหว่ า งประเทศ
มากกว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจ

นี่คือภาพเศรษฐกิจ โลกขณะนี้ที่ต่างจากเมื่อสิบปีก่อนมาก ที่ป ระเทศในอาเซียนเคยได้
ประโยชน์

คาถาม คือ ทาไมเศรษฐกิจโลกถึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้

ในเรื่องนี้ คาตอบของผม คือ ความผิดหวัง ของคนจานวนมากต่อผลและประโยชน์ที่พวก
เขาคาดหวังว่าจะได้จากระบบเสรีนิยมและโลกาภิวัฒน์ คือ ความผิดหวังในแนวคิดของ
ความเป็นเสรีของตลาด ผิดหวังในผลที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัมน์ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้า
ทีม
่ ากขึ้น ทีท
่ าให้ชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้น และผิดหวังในการทาหน้าที่ของฝ่ายการเมืองใน
การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ที่ไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนและต่อเสียงเรียกร้อง
ของผู้ทถ
ี่ ูกกระทบให้แก้ไขปัญหา

สิ่งเหล่านี้ได้เปิดพื้นที่ให้นโยบายที่ตรงข้ามกับนโยบายเดิม เช่น การกีดกันทางการค้า
และกระแสแอนตี้ระบบโลกาภิวัฒน์กลับมามีบทบาทในเวที นโยบายระหว่างประเทศภายใต้
กระแสการเมืองแบบประชานิยมที่มุ่งเอาใจประชาชนที่ถูกกระทบ เช่น กรณีสหรัฐและยุโรป
นาไปสู่ นโยบายที่ต่อต้า นการรวมตั วและความเป็นสากลของเศรษฐกิจ โลก เช่น กรณี
Brexit ทีอ่ ังกฤษ

สาหรับภาคธุรกิจ การเปลี่ยนของนโยบายดังกล่าวส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจ ทาให้บริษัท
ต่างๆ เริ่มลดความสนใจที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เช่น การค้า การลงทุน และการ
ก่อตั้งโรงงานในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีต่อธุรกิจในอนาคตจากความไม่
แน่นอนของนโยบายและการกีดกันทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น ผลคือการชะลอตัวของการ
ลงทุนและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างที่กาลังเกิดขึ้น เป็นพัฒนาการที่สวนทาง
กับสิ่งทีเ่ ศรษฐกิจอาเซียนเคยได้ประโยชน์ ทีอ่ าจยืนระยะไปอีกนานพอควร

แล้วอาเซียนจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกแบบนี้

ในที่ประชุม ความเห็นของผู้ร่วมอภิปรายทั้งจากมาเลเซียและสิงคโปร์ต่างเห็นร่วมกันว่า
ประเทศในอาเซี ย นคงไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น นอกจากจะท าให้ ค วามรวมตั ว ของเศรษฐกิ จ
อาเซียนสิบประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยใช้ความเข้มแข็งของการรวมตัวของเศรษฐกิจอาเซียนทดแทนระบบพหุภาคีใน
เศรษฐกิจ โลกที่กาลั งถดถอยและเพื่ อ ลดทอนผลกระทบจากกระแสแอนตี้โ ลกาภิ วั ฒ น์
เพื่อให้เศรษฐกิจอาเซียนสามารถเติบโตได้ดีต่อไป

ในความเห็นของผม ความร่วมมือและการรวมตัวของประเทศในอาเซียนที่ควรมีมากขึ้น
สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น 1.เปิดเสรีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนผลิตภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจ 2.ขยาย
ความเชื่อมต่อระหว่างตลาดทุนในภูมิภาค ให้เกิดการลงทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
ในอาเซียนอย่างสะดวกที่จะช่วยลดต้นทุน ขยายโอกาสทางธุ รกิจ และแชร์ความเสี่ยงของ
การลงทุน 3. ร่วมมือกันทางนโยบายมากขึ้นระหว่างรัฐบาลในอาเซียน เพราะผลกระทบ
ที่มาจากเศรษฐกิจโลก เช่น การไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นปัญหาระดับ
สากลที่ น โยบายระดั บ ประเทศจะไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ข 4.ร่ ว มกั น ลงทุ น ใน
โครงสร้างพื้นฐานและกลไก(Platform) ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ลด
ต้นทุนและขยายประโยชน์ที่ได้จากขนาดทีใ่ หญ่ขึ้นไปสู่ทุกภาคส่วน และ 5.ใช้พลังร่วมของ
อาเซียนผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบายในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อประโยชน์ร่วมกันของ
อาเซียน
เหล่านี้คือทางออกที่เป็นไปได้และเป็นประเด็นที่ได้ให้ความเห็นไป

