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เศรษฐกิจโลกปีหน้าดีขึ้นจริงหรือ

“ผมคิ ด ว่ า เรายั ง ไม่
ค ว ร ช ะ ล่ า ใ จ กั บ
เศรษฐกิจในปีหน้า และ
ยั ง ค ง จ ะ ต้ อ ง
ระมัด ระวัง ถึง แม้ว่ า
ระยะหลั ง เราจะเห็ น
ตัว เลขเศรษฐกิจระยะ
สั้ น ออกมาดู ดี ก็ ต าม
ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลเพราะ
เศรษฐกิจโดยรวมของ
กลุ่ม ประเทศยัก ษ์ใหญ่
ในปีหน้ายังไม่สู้ดีนัก”

ถึงแม้ว่าช่วงหลังตัวเลขเศรษฐกิจระยะสัน้ หลายตัวจะออกมาดูดี เช่น อัตราการ
ว่างงานของสหรัฐทีต่ ่าลง แต่เราก็ไม่ควรชะล่าใจ และยังคงจะต้องระมัดระวัง เพราะ
ปีหน้าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่โดยรวมยังไม่สดู้ นี กั สาหรับสหรัฐ อัตรา
การเติบโตในปีหน้าน่ าจะต่ากว่าปีน้ี เหตุผลเนื่องจากสหรัฐจะมีการตัดรายจ่ายและ
ั ่ โรป ก็คง
ขึน้ ภาษีจากปญั หาหน้าผาการคลัง (Fiscal cliff) ไม่มากก็น้อย ส่วนฝงยุ
เข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยปญั หาสารพัดทีค่ าราคาซังมานาน สาหรับเศรษฐกิจญีป่ ่นุ ก็
น่าจะโตน้อยมากและชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชดั จากปีก่อน เนื่องจากแรงกระตุน้ จาก
การก่อสร้างหลังสึนามิจะหมดไป ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าเมือ่ เรารวมเศรษฐกิจสหรัฐ (คิด
เป็นกว่า 22% ของเศรษฐกิจโลก ณ ราคาตลาด) ยุโรป (17%) และญีป่ นุ่ (8%) สาม
ประเทศรวมกันก็เกือบครึง่ หนึ่งของเศรษฐกิจโลก
และนันเป็
่ นเหตุผลทีท่ าไม
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีหน้าจึงไม่น่าจะสดใสนัก ทีเ่ ห็นดีกจ็ ะมีแต่จนี (12% ของ
เศรษฐกิจโลก)
ซึง่ คนมองว่าอัตราการเติบโตของปี หน้าน่าจะดีกว่าปีน้ี
อย่างไรก็ดี จีนก็ยงั มีความเสีย่ งสูงทีต่ วั เลขเศรษฐกิจอาจจะออกมาไม่ดเี ท่าทีห่ ลาย
สานักคาดการณ์ เนื่องจากจีนเองก็มปี ญั หาสินค้าคงค้างกับอัตรากาลังการผลิตเกินตัว
ทีส่ งู มากในหลายอุตสาหกรรม ซึง่ อาจส่งผลให้การเติบโตเศรษฐกิจของจีนไม่สงู เท่าที่
คาดการณ์กนั ไว้ และเนื่องจากการคาดการณ์ของแทบทุกสานักทาภายใต้สมมติฐาน
ทีว่ ่าปีหน้าอัตราการเติบโตของครึง่ ปีหลังจะดีกว่าครึง่ ปีแรก แต่มนั ก็มโี อกาสทีค่ รึง่ ปี
หลังจะไม่ดเี หมือนทีค่ าดการณ์กไ็ ด้ เพราะแม้แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึง่
เป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจของนักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายคนก็ยงั มองว่ามีโอกาสสูงกว่า 80%
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สาหรับเศรษฐกิจยุโรป และสูงกว่า 25% สาหรับเศรษฐกิจญีป่ ่นุ ทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยในปีหน้า
แล้วผลกระทบต่อไทยจะเป็ นอย่างไร?
นักพยากรณ์ในไทยส่วนใหญ่มองว่า
เศรษฐกิจไทยน่าจะโตในอัตราระหว่าง 4-5% (ยกเว้นกระทรวงการคลังทีย่ อ่ มมอง
โลกในแง่ดกี ว่าคนอื่น) ผมเองคิดว่าตัวเลขน่าจะอยูใ่ กล้ 4% มากกว่า 5% ด้วย
เหตุผลทีว่ ่าสัจธรรมของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยจะเป็นไปตามตัวเลขส่งออก ซึง่ อิง
กับภาพเศรษฐกิจโลก นักพยากรณ์ทค่ี าดการณ์ตวั เลขสูงมักจะคาดการณ์ (หรือ
คาดหวัง) ว่าจะมีรายจ่ายภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก แต่ในความเป็ น
จริงแล้ว อัตราการเบิกจ่ายจริง โดยเฉพาะสาหรับโครงการใหม่ๆ ของไทยมักจะอยู่
ในอัตราทีต่ ่ามากในปีแรกๆ
และต่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้
นอกจากนี้
ปีหน้าไทยคงหนีไม่พน้ ผลกระทบเรื่องสภาพคล่องทีเ่ กิดจากการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนมาประเทศแถบเอเชีย เพราะประเทศใหญ่ๆ เองก็ยงั คงดอกเบีย้
ในอัตราทีต่ ่ าอย่างต่อเนื่อง แถมธนาคารกลางไม่ว่าจะของสหรัฐ ยุโรป และญี่ปนุ่
ต่างก็พร้อมทีจ่ ะอัดสภาพคล่องเข้ามาในระบบเพิม่ เติมในปีหน้าอย่างแน่นอน
อีกช่องทางหนึ่งทีจ่ ะมีผลต่อไทยผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ แนวโน้มก็ขน้ึ อยูก่ บั
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยูไ่ ม่น้อย เพราะแม้ว่าจีนมีน้ าหนักใน GDP โลก
ไม่มากนัก แต่กม็ นี ้าหนักในการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์มหาศาล จีนประเทศเดียว
บริโภคกว่า 50% ของซีเมนส์โลก และกว่า 45% ของถ่านหิน สุกร เหล็กและสินแร่
เหล็กของโลก
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิ จโลกอาจไม่ค่อยดีนัก และยังคงมีความเสี่ยงสูง แต่สาหรับ
ไทยเอง จริ งๆ แล้วก็ไม่ได้ดแู ย่นักเมื่อเทียบกับโลก เพราะตัวแปรที่สื่อถึง
ความเปราะบางด้านเศรษฐกิ จมหภาคของไทยโดยรวมก็ยงั ตา่
(เช่น หนี้
ต่างประเทศต่า งบดุลภาคธนาคารและเอกชนเข้มแข็ง) ซึง่ ทาให้เราเองสามารถอุ่น
ใจได้ในระดับหนึ่งว่า โอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะหงายหลังเหมือนประเทศอื่นทีเ่ ป็ น
ข่าวก็มตี ่ามากๆ เช่นกัน “
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BOX

ภาพที่ 1: แม้ว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐดูดีขึ้น แต่เราก็ไม่ควรชะล่าใจ และยัง
ต้องระมัดระวัง

ทีม่ า : CEIC

ภาพที่ 2 : ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี หน้ ายังไม่น่าจะสดใสนัก

ทีม่ า : Goldman Sachs
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BOX

ภาพที่ 3 : ธนาคารกลาง ไม่ว่าจะของสหรัฐ ยุโรป และญี่ปนุ่ ต่างก็พร้อมที่จะอัด
สภาพคล่องเข้ามาในระบบเพิ่มเติมในปี หน้ า

ทีม่ า : www.cumber.com

ภาพที่ 4 : การบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนมีมูลค่ามหาศาล

ทีม่ า : Barclay Capital, Credit Suisse, GS, US Geological Survey Review of World Energy, Food and Agriculture
Org of US.
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด)
จาก
Swathmore
College
ปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน
เศรษฐศาสตร์จาก Yale University เคยร่วมงานกับ McKinsey
& Company มลรัฐนิวยอร์ค ธนาคารโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ในตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ & Chief
Economist ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ก่อนทีจ่ ะมาดารง
ตาแหน่ง Managing Partner บริษทั ดิ แอทไวเซอร์ จากัด และ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาในปจั จุบนั

ข้อ มู ล ที่ ป รากฎอยู่ ใ นรายงานฉบับ นี้ เ ป็ น การเก็ บ รวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ได้ว่าน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ดี สถาบันอนาคต
ไทยศึกษา (“สถาบัน”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความใดๆ
ในรายงานฉบับ นี้ รวมทัง้ ล าดับ เวลา ความเป็ น ป จั จุ บ ัน ความ
สมบูรณ์ ความเหมาะสมเพือ่ วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นใด หากเกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาท
เลินเล่อ หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม
ตีความ ตัด ต่อ หรือเขีย นรายงานนี้ ไม่ว่ า ในลักษณะใดๆ ก็ต าม
สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ความเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ถือว่าเป็ นความคิ ดเห็น /
มุมมองส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้สมมติฐานซึง่ อาจจะ
เปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทีอ่ ยูใ่ นรายงานฉบับบีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ ในรายงานฉบับ
นี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากสถาบันถือเป็ น
การต้องห้ามโดยเด็ดขาด
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