ลมเปลี่ยนทิ ศ... ความหวัง BRICS ขึน้ แทนที่ G7 ไม่ใช่เรื่องง่าย
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ซึง่ ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม BRICS
เคยถูกคาดหวังว่าจะเป็ นกลุ่มประเทศทีเ่ ข้ามามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลกแทนขัว้ อานาจเศรษฐกิจเดิมอย่างกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมชัน้ นาของโลก 7 ประเทศ หรือ G7 ซึง่ ประกอบด้วย สหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรังเศส
่ เยอรมนี อิตาลี
และญีป่ นุ่ แต่ความคาดหวังดังกล่าวถูกท้าทายมากขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั ของ BRICS ทีเ่ ผชิญ
ปญั หารุมเร้ามากมาย อาทิ บราซิลได้รบั ผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่า จนมีอตั ราการว่างงานสูงสุดในรอบ 5 ปี
รัสเซียต้องเผชิญปญั หาการเมืองระหว่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงค่าเงินรูเบิลทีอ่ อ่ นค่าต่าสุดในรอบ 16 ปี
และจีนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวต่าสุดในรอบ 6 ปี
แม้ IMF คาดการณ์ว่าในปี 2563 GDP ของ BRICS จะมีสดั ส่วนถึง 34% ของ GDP โลก แซงหน้า G7 ทีจ่ ะมีสดั ส่วนลดลง
เหลือ 29% แต่ผเู้ ขียนประเมินว่า BRICS ยังต้องเผชิญความท้าทายนานัปการในการก้าวขึน้ เป็ นผูน้ าเศรษฐกิจโลกแทน G7 อาทิ
 โครงสร้างเศรษฐกิ จของ BRICS ยังพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากถึงหนึ่งในสีข่ อง GDP และเป็ นการส่งออก
สินค้าโภคภัณฑ์เป็ นหลัก อาทิ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ และฝ้าย ขณะทีร่ าคาสินค้าโภคภัณฑ์มแี นวโน้ม
ผันผวนในทิศทางขาลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก อีกทัง้ หลายประเทศในกลุ่ม BRICS พึง่ พาการส่งออกไปจีนค่อนข้างมาก
อาทิ บราซิลส่งออกไปจีนคิดเป็ น 20% ของมูลค่าส่งออกรวม แอฟริกาใต้ 10% และรัสเซีย 7% ดังนัน้ ท่ามกลางภาวะที่
เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวไปอีกหลายปี อาจส่งผลฉุ ดให้การส่งออกของ BRICS ชะลอตัวตามไปด้วย ตลอดจนการค้าโลกใน
ระยะข้างหน้าทีม่ แี นวโน้มเติบโตไม่สงู ก็จะยิง่ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศทีพ่ ง่ึ พาการส่งออกเป็ นหลัก ซึง่ รวมถึง BRICS ด้วย
 BRICS มี ความเสี่ ยงที่ จะเผชิ ญปั ญหากับดักรายได้ ปานกลาง (Middle Income Trap) แม้ท่ผ
ี ่านมา BRICS
ประสบความสาเร็จในการยกระดับจากประเทศยากจนไปสู่ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง แต่การก้าวต่อไปสู่ประเทศทีม่ รี ายได้สงู อาจ
ไม่ง่ายนัก เนื่องจากประสบการณ์ ของประเทศที่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้
รวมถึง G7 ส่วนใหญ่ใช้แรงผลักดันจากการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี แต่ปจั จุบนั BRICS ยังมีความพร้อมในปจั จัย
ดังกล่าวไม่มากนัก สะท้อนได้จาก Global Competitiveness Index 2015-2016 ด้านความพร้อมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึง่ จัดทาโดย World Economic Forum พบว่า BRICS อยูใ่ นอันดับที่ 50-120 และ 31-84 ตามลาดับ จากทัง้ หมด 140 ประเทศ
 กาลังซื้อของหลายประเทศใน BRICS เติ บโตค่อนข้างช้า อาทิ รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของบราซิล แอฟริกาใต้ และรัสเซีย
เพิม่ ขึน้ จากเมื่อ 5 ปี ก่อนเพียง 9-11% ขณะทีป่ ระเทศทีก่ าลังซื้อเติบโตสูง อาทิ จีน ก็ยงั มีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวต่ากว่า G7 ถึงกว่า 3 เท่าตัว
ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก BRICS ยังเผชิญปญั หาความเหลื่อมล้าค่อนข้างสูงในการกระจายรายได้ นอกจากนี้ กาลังซื้อทีเ่ ติบโตช้าของ
BRICS ยังบันทอนผลประโยชน์
่
ทางเศรษฐกิจทีค่ วรจะได้รบั จากจานวนประชากรทีม่ ากถึง 40% ของประชากรโลก
 แนวโน้ มการย้ ายฐานการผลิ ตจาก BRICS กลับไปประเทศเจ้าของทุน (Re-shoring) อาจกระทบต่ อ
การลงทุนใน BRICS และส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจของ BRICS เติบโตไม่ได้ตามทีค่ าดหวังไว้ ซึ่งเริม่ เห็นสัญญาณการ
Re-shoring ในจีนของบริษทั ข้ามชาติจากสหรัฐฯ และญีป่ ุ่นมากขึน้ แล้ว และเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้ FDI ของจีนลดเหลือ 2%
ของการลงทุนรวม จากทีเ่ คยสูงถึง 10% เมือ่ สิบปี กอ่ น
จากเหตุผลข้างต้นทาให้ผเู้ ขียนมองว่าอาจต้องใช้เวลาอีก ระยะหนึ่งกว่าที่ BRICS จะก้าวขึน้ มามีบทบาทนาในเวที
เศรษฐกิจโลกแทน G7 ทัง้ นี้ แม้สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรือ่ งของประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิจโลก แต่กม็ คี วามเชื่อมโยงกับประเทศ
ไทยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการส่งออกของไทยทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม นับเป็ น
โชคดีของภาคส่งออกไทยทีก่ ระจายตลาดส่งออกไปหลายประเทศทัง้ BRICS และ G7 ทาให้ไม่ว่ากลุ่มประเทศใดจะขึน้ มาเป็ นผูน้ า
เศรษฐกิจโลก การส่งออกของไทยก็อาจได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก เห็นได้จากกรณีทเ่ี ศรษฐกิจจีนชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออก
ของไทยไปจีนหดตัวตัง้ แต่ปี 2557 แต่ถกู ชดเชยด้วยการส่งออกไปสหรัฐฯ ทีข่ ยายตัวดีขน้ึ เป็ นลาดับ จึงทาให้การส่งออกของไทย
โดยรวมหดตัวน้ อยกว่าหลายประเทศที่มตี ลาดส่งออกกระจุกตัว อาทิ ไต้หวันทีพ่ ง่ึ พาการส่งออกไปจีนถึง 25% ทาให้มูลค่า
ส่งออกครึง่ แรกของปี 2558 หดตัว 7.1% รวมถึงตุรกีทพ่ี ง่ึ พาการส่งออกไป EU ถึง 42% ทาให้มลู ค่าส่งออกหดตัว 8.3%
Disclaimer : คอลัมน์น้ีเผยแพร่เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ รวมถึงภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล
จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

