อิ นเดีย…เครื่องยนต์เสริ มเศรษฐกิ จไทยในวันที่จีนส่อเค้าชะลอตัว
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมา เศรษฐกิจจีนมีความเชื่อมโยงกับไทยในระดับสูงและมีบทบาท
สาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะมิตดิ ้านการส่งออกและการท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม จากภาวะ
เศรษฐกิจจีนทีม่ ที ศิ ทางชะลอตัว ประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั มีความไม่แน่ นอน ได้เริม่ ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยชัดเจนขึน้ เป็ นลาดับ ดังเห็นได้จากมูลค่าส่งออกของไทยไปจีนหดตัว 7 เดือนติดต่อกัน ขณะที่จานวน
นักท่องเทีย่ วจีนในไทยเริม่ หดตัวต่อเนื่องเกือบทุกเดือนมาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจจีน
ทีส่ ่งสัญญาณชะลอตัวกลับพบว่า “อินเดีย” กาลังก้าวขึน้ มามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยและกลายเป็ นเครื่องยนต์เสริมที่
ช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในหลายมิติ ดังนี้
มิ ติด้านการส่งออก นับตัง้ แต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดุเดือดขึน้ ในช่วงครึง่ หลังปี 2561 การส่งออกของ
ไทยไปจีนก็เริม่ ซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึง่ หลังปี 2561 การส่งออกของไทยไปจีนหดตัวราว 4% และในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2562 หดตัวเกือบ 9% สวนทางกับการส่งออกของไทยไปอินเดียทีข่ ยายตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าส่งออกของไทยไปอินเดีย
ในช่วงครึง่ หลังปี 2561 และในช่วง 5 เดือนแรกปี 2562 ขยายตัวได้ 8% และ 2% ตามลาดับ ทาให้นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 อินเดีย
กลายเป็ นตลาดส่งออกของไทยเพียงไม่กต่ี ลาดทีย่ งั ขยายตัวได้ และขยับขึน้ มาเป็ นตลาดส่งออกในอันดับ Top 10 ของไทยได้เป็ น
ครัง้ แรก นอกจากนี้ หากพิจารณาสินค้าส่งออกของไทยไปอินเดียพบว่าเป็ นกลุ่มสินค้าเดียวกับที่ไทยส่งออกไปจีนและได้รบั
ผลกระทบจากสงครามการค้าค่อนข้างสูง อาทิ รถยนต์ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ เป็ นต้น ทาให้อนิ เดียถือเป็ นตลาดหลบภัยในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจจีนสะดุดลง
มิ ติด้านการท่องเที่ ยว ภาคการท่องเทีย่ วถือเป็ นเครือ่ งยนต์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจไทยทีส่ าคัญตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ี
ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของไทย
อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอลง มีสว่ นทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วจีนในไทยหดตัวต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2562 จานวนนักท่องเทีย่ วจีนหดตัว 4.3% หรือลดลงราว 200,000 คน อย่างไรก็ตาม จานวนนักท่องเทีย่ วโดยรวมของไทย
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 ยังขยายตัวได้กว่า 4% ดีกว่าทีห่ ลายฝ่ ายคาด ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะได้อานิสงส์จากนักท่องเทีย่ ว
อินเดียทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงกว่า 23% หรือเพิม่ ขึน้ ราว 150,000 คน ทาให้ปัจจุบนั อินเดียก้าวขึน้ มาเป็ นนักท่องเทีย่ วสาคัญอันดับ 3 ของ
ไทยรองจากจีนและมาเลเซีย จากทีเ่ คยอยู่อบั ดับ 7 ในปี 2561 ซึ่งมีส่วนสาคัญทีช่ ่วยชดเชยนักท่องเทีย่ วจากจีนทีห่ ายไปและ
ประคับประคองภาคการท่องเทีย่ วโดยรวมของไทยให้ยงั ขยายตัวได้ในปั จจุบนั
นอกจากมิตดิ า้ นการส่งออกและการท่องเทีย่ วแล้ว อินเดียยังเริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในการเป็ นแหล่งลงทุน
โดยตรงในต่ างประเทศของนักลงทุนไทย โดยในช่วงปี 2559-2561 มูลค่าการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยใน
อินเดียเพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 7.2% ต่อปี สวนทางกับ มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในจีนทีห่ ดตัว 2.2% ต่อปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน และสูงกว่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศทัง้ หมดทีข่ ยายตัวเฉลีย่ 4.7% ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
นโยบาย “Make in India” ทีเ่ น้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนต่างๆ รวมถึงการเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทาให้ในช่วงทีผ่ ่านมาทัง้ ดัชนี Ease of Doing Business และดัชนี World Competitiveness
ของอินเดียปรับอันดับขึน้ ต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับการทีต่ ลาดอินเดียมีขนาดใหญ่และเศรษฐกิจ อินเดียขยายตัวสูงเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลก ทาให้ปัจจุบนั อินเดียกลายเป็ นแหล่งลงทุนทีเ่ นื้อหอมทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก
แม้ว่าความเชือ่ มโยงระหว่างไทยและอินเดียในทางเศรษฐกิจจะยังมีมลู ค่าไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับจีน แต่ตลาดอินเดีย
เริ่ม แสดงศักยภาพและทวีความส าคัญต่ อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเป็ นล าดับ ซึ่งต้องจับตาดูว่ าอินเดียจะก้าวขึ้นมาเป็ นหนึ่ งใน
เครื่องยนต์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สาคัญอย่างทีจ่ ีนเคยเป็ น ได้มากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของ
อินเดียทีเ่ ริม่ โดดเด่นขึน้ มา นับ เป็ นโอกาสดีของผูป้ ระกอบการไทยในการเร่งรุกตลาดอินเดีย ทัง้ ในด้านการค้า การท่องเทีย่ ว
และการลงทุน ซึง่ จะมีสว่ นช่วยลดผลกระทบในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกอยูใ่ นภาวะซบเซาได้อกี ทางหนึ่ง
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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