
             

จากรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกประจ าปี ๒๐๑๕ 
ขา้งตน้ ประกอบกบัสถานการณข์องสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่
ไม่แน่นอน ท าให้บางประเทศต้องประสบกับปัญหาการชะลอตัว
และการทรงตัวทางเศรษฐกิจอย่างน่ากังวล ดงันัน้ สิ่งทีป่ระเทศ
ต่างๆ ควรค านึงถึงเป็นประเด็นแรก คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างรอบคอบตามความจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนปัจจัยภายในให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาด้านสังคมที่มุ่งเน้นกลุ่ม
ประชากรที่ยากจน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศ
ให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ ในบางประเทศอาจต้องเพ่ิมขอ้จ ากดั
ในการลงทนุจากภาคเอกชนซึง่เปน็แหลง่สรา้งงานที่ส าคญัและยงัสามารถ
ชว่ยใหป้ระชากรภายในประเทศมคีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ดว้ย 

อยา่งไรกต็าม ในทางขอ้เทจ็จรงิพบวา่ แนวโน้มเศรษฐกิจ
ของประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และอังกฤษ ก าลังฟ้ืนตัว 
อย่างชัดเจน เนื่องจากตลาดแรงงานและนโยบายทางการเงินมี
ทิศทางผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันประเทศในแถบยุโรป
และญี่ปุ่นกลับมีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างน่ากังวล เนื่องจาก
ผลของภาวะวิกฤติทางการเงินที่ยังคงมีอยู่ ในขณะที่จีนก าลัง
ชะลอภาวะเศรษฐกิจของตนเองอย่างระมัดระวัง แต่ก็ยังคง
เติบโตอย่างเข้มแข็งในระดับร้อยละ ๗.๑ ต่อปี (จากร้อยละ ๗.๔ 
ในปี ๒๕๕๗) และน่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๗ ในปี ๒๕๕๙ และร้อยละ 
๖.๙ ในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านราคาน้ ามนัทีล่ดลง  
จะสง่ผลตอ่ทัง้ผูไ้ดป้ระโยชนแ์ละเสยีประโยชนจ์ากเรือ่งนี ้.... 
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 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยแพร่รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกประจ าปี ๒๐๑๕ โดยปรับลดอัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมของปี ๒๐๑๕ จากร้อยละ ๓.๘ ลงเหลือร้อยละ ๓.๕ ภายใต้เหตุผลที่ว่า เศรษฐกิจโลก
ก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และยุโรป ..ขณะที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศพัฒนาแลว้มแีนวโนม้ทีจ่ะทรงตวัตอ่ไปจนถงึป ี ๒๐๑๖ ...สว่นเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศตลาดเกดิใหม ่ เชน่ อินเดยี บราซลิ 
ไนจเีรยี และประเทศก าลงัพัฒนา ยงัคงมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตเพ่ิมขึน้ จากการคาดการณค์รัง้กอ่น   ..... 
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ประเด็นทำงเศรษฐกิจที่น่ำจับตำมองในปี ๒๐๑๕ 
 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างๆ ซึ่งจากรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF นั้น 
มสีิง่ทีต่อ้งจบัตามองอยา่งใกลช้ดิ ในป ี๒๐๑๕ อยู ่๔ ปจัจยัหลกั คือ  
 ปัจจัยที่ ๑ : ราคาน้ ามัน ในเชิงบวกจะช่วยผลักดันการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น แต่ในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว อาจส่ งผลในเชิงลบต่อขีดความสามารถในการ
เจริญเติบโต อันเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับภาคการลงทุน ความ
ไม่แน่นอนของตลาด การชะงักงันของระบบเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยูโรและญี่ปุ่น รวมไปถึงผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงความส าคัญของภูมิรัฐศาสตร์โลก 
 ปัจจัยที่ ๒ : การเจริญเติบโตที่เกินความคาดหมายของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่เศรษฐกิจของจีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และยุโรป 
ล้วนแล้วแต่ชะลอตัวลง อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ IMF ต้องปรับลด
การคาดการณ์การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมลง 
 ปัจจัยที่ ๓ : การแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่
ค่าเงินยูโร รูเบิล เยน และกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ ต่างพากัน
อ่อนตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 ปัจจัยที่ ๔ : อัตราดอกเบี้ยและการแพร่กระจายของ
ความเสี่ยง ซึ่งก าลังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในกลุ่มประเทศตลาดเกิด
ใหม่ และกลุ่มประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกของสินค้าทุน  
 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
หลายท่านมีความกังวลอยู่ว่า การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่สะดุดลงใน
ประเทศท่ีมีรายได้สูงบางประเทศ หรือแม้กระทั่งประเทศที่มีรายได้
ปานกลางบางประเทศจะเป็นการสะท้อนความอ่อนแอทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจระดับลึก ประกอบกับในหลายประเทศ อัตรา
การเกิดและกลุ่มคนท างานวัยหนุ่มสาวมีจ านวนน้อยลงส่งผล
กระทบทางลบในหลายๆ ด้าน  อย่างไรก็ดี ราคาน้ ามันที่ลดลงซึ่ง
คาดว่าจะคงตัวอยู่ตลอดปี ๒๕๕๘ น่าจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อ 
ทั่วโลกลดลง และอาจจะส่งผลให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่
ร่ ารวยช้าออกไป  
 นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ประเทศผู้น าเข้าน้ ามัน อาทิ 
จีนและอินเดีย ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๗ 
ในปี ๒๕๕๙ สามารถใช้โอกาสในการสร้างแนวทางในการปฏิรูป
ด้านการคลังและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาวและสร้างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

ผลกระทบเศรษฐกจิโลก ตอ่เศรษฐกจิไทยและอำเซยีน 
 ส าหรับเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็น
อย่างไรบ้างนั้น อาจขึ้นอยู่กับประเด็นปัจจัยที่ไทยควรต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหว อาทิ (๑) การลดลงของราคาน้ ามันดิบโลกอย่าง
ต่อเนื่อง (๒) เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟ้ืนอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่  
(๓) เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง หรือจะนิ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อป ี
หรือที่เรียกว่าเป็น “ความปกติระดับใหม่” (The New Normal) 
(๔) สภาวะตกต่ าของยูโรโซน และ (๕) เศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับเข้าสู่
ภาวะถดถอย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 
นักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ระบุว่า หากราคาน้ ามันลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มประเทศในอาเซียนที่จะได้ประโยชน์น่าจะเป็น
ประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ขณะที่มาเลเซียจะได้รับ
ผลกระทบทางลบ เพราะที่ผ่านมาหนึ่งในสามของรายได้ของ
รัฐบาลมาจากภาษีน้ ามันและแก๊ส และท่ีน่าจะได้ประโยชน์จากการ
ที่ราคาน้ ามันร่วงลงมา ก็คือ อินโดนีเซียที่อย่างน้อยก็ท าให้แรง
กดดันทางการเมืองต่อประธานาธิบดีโจโก วิโดโด น้อยลง เพราะ
นโยบายปรับราคาน้ ามันขายปลีกข้ึนตามราคาตลาดโลก อาจส่งผล
ต่อประชากรน้อยลงกว่าที่เคยประเมินเอาไว้ แต่ทั้งนี้ก็อาจกระทบ
ต่อราคาการส่งออกที่อินโดนีเซียผลิตขายไปต่างประเทศ เช่น 
น้ ามันปาล์มและถ่านหิน จึงท าให้มีการปรับการคาดการณ์การ
เติบโตของจีดีพีอินโดนีเซียปีนี้ อาจลดจากเดิมที่ร้อยละ ๖-๗ มาอยู่
ที่ร้อยละ ๕.๕ 
 ท้ายที่สุด หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทีท่าขยับสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และจีนยังคงรักษาอัตราเติบโตที่ร้อยละ ๗ ประกอบกับ
กลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ มีสภาพเศรษฐกิจที่ เติบโตคงที่  
การสง่ออกของไทยกน็า่จะดกีวา่ทีผ่า่นมาอยา่งมนียัส าคญั มฉิะนัน้แลว้  
ภาวะการส่ งออกของไทยอาจไม่อยู่ ในสภาพคล่องตัวนัก  
ยกเว้นเสียแต่จะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้กลับมา
คึกคักได้อย่างแท้จริง … … 
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