ความเห็นที่แตกต่างว่าด้วยเรื่อง Global Recession
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกจากนักเศรษฐศาสตร์หลายสานักในปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะประเด็นเกีย่ วกับ “ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย” หรือ “Global Recession” โดยหลายสานัก อาทิ
องค์การสหประชาชาติ (UN) และ Goldman Sachs มองว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะ
อันใกล้ ขณะทีบ่ างสานัก อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ Robert Shiller นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล
กลับมองว่าภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าสูภ่ าวะเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างน้อย ทัง้ นี้ ความคิดเห็นต่อ
ภาวะ Global Recession ทีแ่ ตกต่างกันดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะปั จจุบนั ยังไม่มนี ิยามหรือคาจากัดความของ Global
Recession ทีช่ ดั เจนซึง่ ทุกฝ่ ายเห็นพ้องต้องกัน ทาให้มุมมองต่อ Global Recession ของนักเศรษฐศาสตร์แต่ละสานัก
แตกต่างกัน โดยหากพิจารณานิยามของ Global Recession ทีม่ กี ารพูดถึงกันในปั จจุบนั พบว่ามีอยู่ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่
 เศรษฐกิ จเมื่อเที ยบกับไตรมาสก่อนหน้ า (Q-O-Q) หดตัว 2 ไตรมาสติ ดต่อกัน ถูกคิดขึน้ โดย Julius
Shiskin นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนั ในปี 2517 ซึง่ ปั จจุบนั ถือเป็ นเครื่องชีภ้ าวะเศรษฐกิจถดถอยทีน่ ิยมใช้แพร่หลาย
ทีส่ ดุ และมักเรียกภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามรูปแบบดังกล่าวว่าเป็ นการถดถอยทางเทคนิค หรือ “Technical Recession”
ซึง่ แม้แนวคิดดังกล่าวจะไม่สามารถชีใ้ ห้เห็นถึงภาวะ Global Recession ได้โดยตรง เนื่องจากยังไม่มหี น่วยงานใดจัดทา
ตัวเลข GDP โลกรายไตรมาสอย่างเป็ นทางการ แต่กน็ ิยมประเมิน Global Recession ในเบือ้ งต้นจาก GDP รายไตรมาส
ของ 3 ประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ EU และญีป่ ่ ุน ซึง่ มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันกว่า 50% ของเศรษฐกิจโลก ซึง่
จากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของทัง้ 3 ประเทศ พบว่ายังไม่ม ี GDP ของประเทศใดหดตัวในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2562
แต่เริม่ มีทศิ ทางชะลอลงบ้าง สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกกาลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแต่ยงั ไม่มแี นวโน้มเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยเมือ่ พิจารณาตามแนวคิดดังกล่าว
 ดัชนี ชี้วดั ทางเศรษฐกิ จสาคัญในมิ ติต่างๆ หดตัวต่อเนื่ องพร้อมกัน ถูกคิดขึน้ โดย National Bureau
of Economic Research ของสหรัฐฯ โดยดัชนีชว้ี ดั ทางเศรษฐกิจทีจ่ ะนามาใช้พจิ ารณาภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้แก่
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค ยอดค้าปลีก และอัตราว่างงาน เป็ นต้น ซึ่งหากดัชนีช้วี ดั ต่างๆ
ดังกล่าวหดตัวพร้อมกัน เป็ นระยะเวลา 2-3 เดือนติดต่อกัน จะถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัง้ นี้ หากพิจารณา
ดัชนีชว้ี ดั ทางเศรษฐกิจดังกล่าวของสหรัฐฯ EU และญีป่ ่ ุน พบว่า ทัง้ สหรัฐฯ EU และญีป่ ่ ุน เริม่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สะท้อนถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด Global Recession ทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน
ดัชนี ชี้วดั เศรฐกิ จถดถอยตามนิ ยามของ National Bureau of Economic Research
ดัชนี PMI ภาคการผลิ ต

ดัชนี ความเชื่อมันผู
่ ้บริ โภค

ยอดค้าปลีก

อัตราว่างงาน

สหรัฐฯ

ต่ ากว่า 50 ครัง้ แรกในรอบ 10 ปี

ต่ าสุดในรอบ 3 ปี

ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 เดือน

ต่ าสุดในรอบ 50 ปี

ยุโรป
ญี่ปนุ่

ต่ ากว่า 50 เป็ นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน
ต่ ากว่า 50 เป็ นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

ต่ าสุดในรอบ 3 ปี
ต่ าสุดในรอบ 5 ปี

หดตัวต่ าสุดในรอบ 7 เดือน
หดตัวต่ าสุดในรอบ 3 ปี

ต่ าสุดในรอบ 10 ปี
ต่ าสุดในรอบ 26 ปี

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ EXIM BANK

 ผลผลิ ตต่ อหัวของประชากรโลกหดตัว (World Per Capita Output) ถูกคิดและนาไปใช้เป็ นเครื่องชี้
ภาวะ Global Recession โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทัง้ นี้ IMF คาดการณ์ World Per Capita Output ในปี
2562 และ 2563 ว่าจะขยายตัว 2.1% และ 2.4% ตามลาดับ สะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่มแี นวโน้มจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยของ IMF ดังกล่าว ยังไม่เป็ นทีน่ ิยมอ้างอิงแพร่หลายนัก
เนื่องจากการคานวณ World Per Capita Output มีความซับซ้อนและยุง่ ยาก
แม้ปัจจุบนั ยังไม่มแี นวคิดใดทีส่ ามารถชี้ชดั ถึงการเกิด Global Recession ได้ แต่กน็ ับเป็ นข้อมูลที่ม ี
ประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูส้ ง่ ออกในการนามาใช้ตดิ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ สาคัญ
เพือ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการจะได้วางแผนและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK
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