ตัวเลขพื ้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ
วันนี ้ผมขอเสนอตัวเลขพื ้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศเพื่อดูร่วมกันว่าจะมีประเด็นใดน่าสนใจ
(ดูตารางประกอบ)

1. อาเซียนโดยรวมถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อใช้ ประชากรเป็ นตัววัดเพราะมีประชากรเกือบ 600 ล้ านคน (ผมเชื่อว่าเกิน 600

ล้ านไปมากแล้ ว เพราะมัน่ ใจว่าได้ มีการประเมินขนาดประชากรของพม่าต่ากว่าจริ งมาก เนื่องจากไม่ได้ มีการเก็บข้ อมูล
อย่างเป็ นระบบและมีปัญหากระทบกระทัง่ กันระหว่างรัฐบาลกับชนกลุม่ น้ อยหลายกลุม่ ) ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากร
ทังโลกซึ
้
่งมีอยู่กว่า 7 พันล้ านคนก็สรุ ปได้ ว่าอาเซียนมีประชากรคิดเป็ นสัดส่วน 8.6% ของประชากรโลกทังหมด
้
แต่ต้อง
ยอมรับว่าประชากรอาเซียนส่วนใหญ่ยงั ยากจนอยูม่ าก เพราะมีรายได้ ตอ่ หัวเพียง 3,638 ดอลลาร์ ตอ่ ปี ซึ่งต่ากว่าจีดีพีต่อ
หัวของทังโลกอย่
้
างมาก เพราะจีดีพีของโลกเท่ากับ 71.28 ล้ านล้ านดอลลาร์ ดังนัน้ จีดีพีต่อหัวของโลกจึ งสูงถึง 10,143
ดอลลาร์ ต่อปี อย่างไรก็ ดี จี ดีพีของอาเซียนโดยรวมน่าจะขยายตัวได้ ปีละเกื อบ 6% ในขณะที่จีดีพีโลกขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณ 3-4% ต่อปี
2. อาเซียนโดยรวมมีเศรษฐกิจที่ “เปิ ด” มากวัดจากสัดส่วนของการส่งออกเมื่อเทียบกับจีดีพี กล่าวคือการส่งออกทังหมด
้

มีมลู ค่า 1.23 ล้ านล้ านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับจีดีพี 2.18 ล้ านล้ านดอลลาร์ คิดเป็ น 56.4% ของจีดีพี ทังนี
้ ้ ตัวเลขถูกฉุดใน
ทางบวกโดยสิงคโปร์ ที่การส่งออกสูงถึง 157.5% ของจีดีพี และในอีกด้ านหนึง่ ประเทศที่ยงั ไม่สามารถทาการค้ าขายได้ โดย
ปกติคือพม่า ก็ยังไม่สามารถส่งสินค้ าออกได้ อีก 3 ประเทศที่ส่งออกน้ อยคือ ลาว (ส่งออก 22.8% ของจี ดีพี) ซึ่งเป็ น
ประเทศไม่มีทางออกทางทะเล (land locked) ซึ่งตัวเลขการส่งออกน่าจะต่าเกินจริ งที่มีการค้ า -ขายอย่างไม่เป็ นทางการ
ทางชายแดนเป็ นจานวนมาก แต่สาหรับอินโดนีเซียที่มีการส่งออกเพียง 24% ของจีดีพีนนก็
ั ้ นา่ จะเป็ นเพราะว่าเป็ นประเทศ
ใหญ่ ซึ่งพึ่งตนเองได้ มากกว่าประเทศเล็กและยังพัฒนาไปไม่มากนัก สาหรับรายที่ 3 คือฟิ ลิปปิ นส์ (สัดส่วนการส่งออก
21.5% ของจีดีพี) นันก็
้ มิได้ สะท้ อนความ “เปิ ด” ที่แท้ จริ งของประเทศซึ่งมีประชาชนชาวฟิ ลิปปิ นส์เดินทางไปประกอบ
อาชีพในต่างประเทศเป็ นจานวนหลายล้ านคนและนาเงินกลับเข้ าประเทศหลายพันล้ านเหรี ยญ กล่าวคือแม้ ฟิลิปปิ นส์จะ
ส่งออกสินค้ าไม่มากนัก แต่สง่ ออกแรงงานเป็ นจานวนมาก จึงสามารถกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าอาเซียนโดยรวมมีเศรษฐกิจที่
เปิ ดและน่าจะเปิ ดมากขึ ้นเรื่ อยๆ กล่าวคือสัดส่วนการส่งออกต่อจีดีพีน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะพม่าเมื่อได้ มี
การยกเลิกการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเป็ นทางการในอนาคต
3. ตัวเลขทุนสารองระหว่างประเทศของอาเซียนเป็ นตัววัดเสถียรภาพตัวหนึ่งซึ่งสะท้ อนว่าอาเซียนมีความมัน
่ คงทางการ

เงินพอสมควร เพราะโดยเฉลี่ยแล้ วมีทุนสารองระหว่างประเทศสูงถึง 749,000 ล้ านดอลลาร์ หรื อ 34.4% ของจีดีพีของ
อาเซียนโดยรวม ทังนี
้ ้บางประเทศอาเซียนมีทนุ สารองสูงมาก เช่น สิงคโปร์ ที่ 91.5% ของจีดีพี ไทยที่ 50.6% ของจีดีพีและ

มาเลเซียที่ 46.4% ของจีดีพี ในอีกด้ านหนึง่ ประเทศที่มีทนุ สารองน้ อยมากคือพม่าและลาว ในขณะที่บ างประเทศยังมีทนุ
สารองไม่สงู มาก เช่น เวียดนาม ทุนสารองเพียง 10% ของจีดีพี (ในขณะที่การนาเข้ าประมาณ 78% ของจีดีพี) และบรูไนที่
มีทนุ สารองประมาณ 10% ของจีดีพีเช่นกัน กล่าวโดยรวมนันประเทศที
้
่ทนุ สารองสูงน่าจะมีเงินที่แข็งค่ามากขึ ้นในอนาคต
ในส่วนของการวัดคุณภาพชีวิต โดยอาศัยดัชนีการพัฒนาระดับความเป็ นอยู่ของประชาชน หรื อ UNDP Human
Development Index (เช่นอัตราการเสียชีวิตตอนเกิด จานวนประชากรต่อแพทย์หนึง่ คน ระดับการศึกษาของประชาชน
ฯลฯ) นันก็
้ สะท้ อนความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของประชาชน (คือรายได้ ต่อหัว) เป็ นหลัก คือสิงคโปร์ มีระดับความ
เจริ ญสูงสุด (ที่ลาดับ 26) ตามด้ วยบรูไน (ลาดับ 33) มาเลเซีย (61) ไทย (103) ที่แตกต่างกันคือ ฟิ ลิปปิ นส์ที่ตามมาติดๆ
ที่ลาดับ 112 แต่จีดีพีต่อหัวเท่ากับ 2,346 ดอลลาร์ ต่ากว่าจีดีพีต่อหัวของอินโดนีเซียที่ 3,511 ดอลลาร์ ค่อนข้ างมาก
ขณะที่คณ
ุ ภาพชีวิตของคนอินโดนีเซียตกลงมาที่ลาดับ 124 สูงกว่าเวียดนาม (ลาดับ 128) ไม่มากนัก แม้ ว่าจีดีพีต่อหัว
ของเวียดนามจะเพียง 1,375 เหรี ยญ และเป็ นที่ชัดเจนว่าประเทศลาว เขมรและพม่าจะเป็ นประเทศที่ยงั ต้ องพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนอีกยาวนาน จึงจะทาให้ มีระดับความเจริ ญใกล้ เคียงกับประเทศไทย
4.

5. หากดูตวั เลขโดยรวมทังหมดจะเห็
้
นได้ วา่ ประเทศไทยเจริ ญกว่าประเทศเพื่อนบ้ านที่อยูบ่ นพื ้นแผ่นดินเอเชียตะวันออก

อย่างชัดเจนยกเว้ นมาเลเซีย และโดยรวมประเทศไทยล ้าหน้ ากว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เกือบทังหมดโดยประเทศ
้
ไทยจะอยูท่ ี่ลาดับ 3-4 จาก 10 ประเทศอาเซียนครับ
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

