Ease Of Doing Business สําคัญ (กับประเทศไทย) แค่ไหน
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
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ถือเป็ นประเด็นทีก่ าํ ลังได้รบั ความสนใจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เมื่อธนาคารโลกประกาศอันดับความ
ยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2561 (Ease Of Doing Business 2018 : EDB) โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้
สูงขึน้ ถึง 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อครัง้ ทีแ่ ล้ว มาอยู่ทอ่ี นั ดับ 26 จากทัง้ หมด 190 ประเทศ ทําให้ประเทศไทย
กลายเป็ นหนึ่งในประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการดีทส่ี ุดของการจัดอันดับครัง้ นี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นสําคัญจากขัน้ ตอนในการ
เริม่ ต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการจดทะเบียนและการขออนุ ญาตในขัน้ ตอนต่างๆ ทีส่ ะดวกและรวดเร็วขึน้ ซึง่ ผูอ้ ่านหลายท่าน
อาจสงสัยว่าอันดับ EDB ของไทยทีด่ ขี น้ึ ดังกล่าว นอกจากส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้ว จะส่งผลต่อภาค
เศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหน
หากย้อนกลับไปมองถึงอันดับ EDB ของไทย 60อันดัอับนดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิ จของไทย
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มาอยู่ทอ่ี นั ดับ 49 ในปี 2559 ซึ่งถือเป็ นอันดับแย่
ทีส่ ดุ ของไทยนับตัง้ แต่มกี ารจัดอันดับ EDB มา
หากพิจารณาการลงทุนภาคเอกชนของไทย ทีม่ า : ธนาคารโลก
ในช่วงตัง้ แต่ทม่ี กี ารจัดอันดับ EDB จะเห็นว่า ในช่วงปี
2548-2557 ทีอ่ นั ดับ EDB ของไทยติดอยูใ่ น TOP 20 การลงทุนภาคเอกชนของไทยขยายตัวในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง แม้
มีบางปี ทอ่ี าจลดลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานัน้ แต่โดยภาพรวมในช่วงเวลาดังกล่าว
การลงทุนภาคเอกชนของไทยขยายตัวเฉลีย่ 4.2% ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2553 ทีอ่ นั ดับ EDB ของไทยขึน้ ไปสูงสุดที่
อันดับ 12 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงถึง 16.7% ขณะทีใ่ นปี 2558-2559 อันดับ EDB ของไทยตกตํ่าลงอย่าง
ชัดเจนจนหลุด TOP 20 การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ซบเซาลงอย่างชัดเจนเช่นกัน โดยหดตัว 2.2% และขยายตัว
0.4% ตามลําดับ
หากพิจารณาในมิตดิ า้ นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะเห็นว่าในช่วงปี 2548-2557 มีเม็ดเงิน
FDI เข้ามาลงทุนในไทยเฉลีย่ 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยในปี 2553 ทีอ่ นั ดับ EDB ของไทยขึน้ ไปสูงสุดที่
อันดับ 12 มีเม็ดเงิน FDI เข้ามาลงทุนในไทยสูงแตะ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีใ่ นปี 2558-2559ทีอ่ นั ดับ
EDB ของไทยตกตํ่าลง เม็ดเงิน FDI ทีเ่ ข้ามาลงทุนในไทยเริม่ ลดลงโดยในปี 2559 อันดับ EDB ของไทยตกลงไปอยู่
ทีอ่ นั ดับ 49 เม็ดเงิน FDI ทีเ่ ข้ามาลงทุนในไทยลดลงเหลือเพียง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้การลงทุนภาคเอกชนและเม็ดเงิน FDI ทีเ่ ข้ามาลงทุนในไทยจะขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัย โดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐกิจโลกและปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ขณะทีก่ ารจัดอันดับ EDB เพิง่ เริม่ ต้นในปี 2548 ทํา
ให้มขี อ้ มูลไม่เพียงพอทีจ่ ะหาความสัมพันธ์ทางสถิตริ ะหว่างอันดับ EDB กับแนวโน้มการลงทุนในประเทศได้อย่าง
ชัดเจน แต่จากการพิจารณาในเบื้องต้น พบว่า อันดับ EBD ของไทยน่ าจะมีผลต่อการลงทุนภาคเอกชนและ FDI ใน
ระดับหนึ่ง ซึง่ การทีอ่ นั ดับ EDB ของไทยในปี 2561 ดีขน้ึ อย่างก้าวกระโดด คาดว่าจะเป็ นสัญญาณดีทส่ี ะท้อนให้เห็น
แนวโน้มการลงทุนในปี หน้ าว่าจะกลับมาดีข้นึ อีกครัง้ หลังจากซบเซามาหลายปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมอย่างมาก โดยเฉพาะในปั จจุบนั ทีป่ ระเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างภาคการผลิตครัง้ ใหญ่
เพือ่ ก้าวไปสูอ่ ตุ สาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง (Value-Based Industry) ซึง่ ต้องการการลงทุนขนานใหญ่
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