ความเปราะบางจากวิ กฤตหนี้ สาธารณะทัวโลก...ผลกระทบต่
่
อการส่งออกไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา หนี้สาธารณะ (Public Debt) ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วกาลังกลายเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างทีส่ าคัญ
ในหลายประเทศ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการทีร่ ฐั บาลของประเทศเหล่านัน้ เร่งอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในภาวะซบเซาหลัง
วิกฤต Hamburger ในปี 2551 ขณะทีป่ ระเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศต่างเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกทีร่ ุนแรงขึน้ ทัง้ นี้ จากข้อมูลของ IMF พบว่าปั จจุบนั หนี้
สาธารณะต่อ GDP รวมทัง้ โลกอยูท่ ร่ี าว 210% เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดจากราว 70%ในปี 2551 ขณะเดียวกัน IMF คาดว่าสัดส่วนหนี้
สาธารณะดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ ทะลุระดับ 300% ในปี 2567 ทัง้ นี้ หากพิจารณาเป็ นรายประเทศพบว่า จานวนประเทศทีก่ าลังเผชิญ
ปั ญหาหนี้สาธารณะก็เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยประเทศทีม่ สี ดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่า 60% ซึง่ ถือเป็ นระดับทีเ่ ริม่
จะไม่ปลอดภัยตามหลักสากลเพิม่ ขึน้ จาก 42 ประเทศในปี 2551 เป็ น 70 ประเทศในปี 2561 โดยประเทศทีม่ หี นี้สาธารณะสูงสุดเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลก อาทิ กรีซ (183%) เวเนซุเอลา (175%) อิตาลี (132%) ไซปรัส (102%) เป็ นต้น
ทัง้ นี้ จากข้อมูลในช่วงปี 2551-2561 พบว่ารายได้เฉลีย่ ต่อหัว (GDP per Capita) ของกลุ่มประเทศทีม่ หี นี้สาธารณะอยู่
ในระดับสูงส่วนใหญ่มที ศิ ทางลดลง ไม่ว่าจะเป็ น กรีซ (GDP per Capita หดตัวเฉลี่ย 2.8% ต่อปี ) อิตาลี (หดตัว 0.6% ต่อปี )
เวเนซุเอลา (หดตัว 3.6% ต่อปี ) และ ไซปรัส (หดตัวเฉลีย่ 0.7% ต่อปี ) เป็ นต้น ขณะทีก่ ารนาเข้าของประเทศต่างๆ ข้างต้น ในช่วง
เวลาเดียวกันขยายตัวในระดับต่ า โดยกรีซมีมลู ค่านาเข้าเฉลีย่ หดตัว 0.3% ต่อปี อิตาลี (มูลค่าเข้าขยายตัวเฉลีย่ 0.7% ต่อปี )
เวเนซุเอลา (มูลค่านาเข้าหดตัวเฉลีย่ 9.8% ต่อปี และไซปรัส (มูลค่านาเข้าเฉลีย่ ขยายตัว 3.5% ต่อปี ) เทียบกับมูลค่าการนาเข้า
ทัง้ โลกในช่วงดังกล่าวทีข่ ยายตัวราว 4% ต่อปี
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าในช่วงปี 2551-2561 มูลค่าส่งออกของไทยไปยังประเทศทีม่ หี นี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่า 60%
ขยายตัวเฉลีย่ เพียงราว 3.5% ต่อปี ขณะทีม่ ลู ค่าส่งออกไปยังประเทศทีไ่ ม่มปี ั ญหาหนี้สาธารณะขยายตัว 6.2% ต่อปี ส่งผลให้
สัดส่วนมูลค่าส่งออกของไทยไปยังประเทศทีม่ ปี ั ญหาหนี้สาธารณะลดลงต่อเนื่องจาก 47% ต่อมูลค่าส่งออกรวมในปี 2551 เหลือ
37% ในปี 2561
นอกจากนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกของไทยรายประเทศ พบว่า การส่งออกของไทยไปยังประเทศทีม่ หี นี้สาธารณะสูงขยายตัว
น้อยกว่าการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเดียวกันซึ่งไม่มปี ั ญหาหนี้สาธารณะ อาทิ การส่งออกของไทยไปกรีซและอิตาลีเป็ น
% หนี้
% Growth (ปี 2551-2561) % Growth (ปี 2551-2561)
ประเทศทีม่ หี นี้สาธารณะสูงสุดในยุโรป หดตัวเฉลีย่ 6.8% และ
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ขยายตัวเพียง 0.7% ต่อปี ในช่วงปี 2551-2561 ตามลาดับ
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ประเทศนัน้ ๆ ตัง้ อยู่
ขณะทีก่ ารส่งออกของไทยไปภูมภิ าคยุโรปโดยรวมขยายตัวราว
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ยุโรป : 1.9%
2% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับการส่งออกของไทย
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ไปเวเนซุเอลา (มีระดับหนี้สาธารณะสูงสุดในลาตินอเมริกา)
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หดตัวเฉลี่ย 5.4% ต่อปี ในช่วงปี 2551-2561 เทียบกับการ เวเนซุเอลา
ไซปรัส
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ยุโรปตะวันออก : 4.8%
ส่งออกของไทยไปภูมภิ าคลาตินอเมริกาขยายตัวเฉลีย่ 9% ต่อ
ทีม่ า : Trade map
ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็ นต้น
แม้หนี้สาธารณะทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงอาจไม่ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่กม็ ผี ลทางอ้อมต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศต่างๆ ในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็ นข้อจากัดในการใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ความ
น่าเชือ่ ถือของประเทศทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนในการกูย้ มื เงิน หรือบางกรณีกอ็ าจลุกลามไปถึงการดาเนินงานของภาครัฐทีต่ อ้ งสะดุดลง ดังเช่น
กรณีของสหรัฐฯ ทีต่ ้องปิ ดหน่ วยงานรัฐ (Government Shutdown) ชัวคราวเป็
่
นระยะจากปั ญหาหนี้สาธารณะทีเ่ กินเพดานตามกรอบที่
กาหนด ดังนัน้ ผูส้ ่งออกไทยจาเป็ นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ กระจายการส่งออกไปยัง
ตลาดใหม่ๆ รวมถึงการนาเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกเติบโตต่อไปได้ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งเช่นในปั จจุบนั
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