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สถานการณ์ความตึงเครี
งเครี ยดในซีเรี ยทีรุนแรงมากขึ นในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนสิ
น งหาคม 2556 ส่งผล
ให้ ราคานํ
ร าคานํ า มัน ในตลาดโลกกลับ มาทะยานสูง ขึน มากกว่า 10% ในช่ วง 1-2 เดื อ นที ผ่ านมา ราคาทองคํ าใน
ตลาดโลกทะยานขึน พร้ อมๆ กับหนุนทิศทางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐและกดดันให้ เงินบาทร่ วงลงทะลุ
ง
ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 ปี ซึง เดิมก็มีแรงหนุนจากกระแสการคาดการณ์ การ
ชะลอมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ก่อนแล้ ว ทําให้ อาจส่งผลในเชิงลบต่อ
การฟื น ตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึงปี หลังและปี หน้ ามากขึ น รวมทังอาจส่
 อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยทัง
ทางตรงและทางอ้ อม
เราจึงควรรู้ จักความเสียงประเภทนี และสามารถพิ
และ
จารณาปัปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ องให้
ง ดียิงขึน เพือประเมิน
สถานการณ์ ล่วงหน้ าไว้ บ้าง แม้ ว่าในการดํ
ใน
าเนินธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการต้ องเผชิญหน้ ากับ
ความเสียงหลายประการ ตังแต่
 ความเสียงในการผลิตหรื อจัดหาสินค้ า ความเสียงของลูกค้ า ซึงเรี ยกว่าความ
เสี ยงทางการค้ า ความเสีย งทางด้ านการเงิ น เช่น ความเสียงจากอัต ราแลกเปลียนที
นที ผันผวน แต่ความเสีย ง
ระดับประเทศ ทีเรี ยกกันโดยทัว ไปว่าความเสียงทางการเมือง (Political Risk) นัน หากเกิดขึ นจะส่งผลกระทบ
โดยทัว ไปและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุ นแรงมากกว่าความเสียงประเภทอืนๆ
ความเสียงทางการเมืองนีเป็เป็ นความเสียงทีเกิดจากปั จจัยเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศทีส่งผลกระทบ
ทางลบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามเงือนไขและข้ อผูกพันทางการเงินทัง ในระดับรั ฐบาลและภาคเอกชน
โดยทัว ไปความเสียงทางการเมืองนีนี จะครอบคลุ
จะ
มใน 3 เรื องหลัก คือ
1. ความเสียงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk) หมายถึง ความเป็ นไปได้ ทีเศรษฐกิจของประเทศจะ
เกิดความอ่อนแอ ซึง เป็ นเหตุให้ ผลการดําเนินงาน เสถียรภาพของรายได้ ปริ มาณธุรกิจได้ รับผลกระทบกระเทือน
ในทางลบ โดยทัวไปแล้ วข้ อมูลทางเศรษฐกิจทีควรพิจารณาจะประกอบด้
จะประกอบด้ วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานะ
การเงินและการคลังของภาครัฐ ดุลการค้ าระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ และแนวโน้ มของการ
เติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ความเสียงทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้ ประเทศนันออกกฎหมายหรื

อข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนดต่
หนด างๆ เพือ
รั กษาระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ เช่ น การห้ ามนํ าเข้ าสิน ค้ าบางประเภทในทันที การห้ ามโอนเงิ นออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
2. ความเสี ย งด้ านความไม่ ส งบทางการเมื อง หมายถึง ความเป็ นไปได้ ที รัฐ บาลจะมีก ารบริ หาร
ประเทศอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดความไม่สงบทางการเมือง ซึง พิจารณาได้ จากการเปลียนผู้บริ หารใน
รัฐบาลบ่อยๆ ความไร้ เสถียรภาพของรั ฐสร้ างแรงกดดันและความแตกแยกในสังคม ความไม่สงบในสังคม การ
บังคับใช้ ก ฎหมายไม่เ ข้ ม แข็ งเพี ย งพอ ปั ญหาความไม่ส งบในบางพื น ที ของประเทศ ปั ญหาความขัดแย้ ง ทาง
การเมืองระหว่างประเทศ โครงสร้ างพื น ฐานด้ านความมันคงของประเทศ นโยบายของรั ฐในด้ านสังคม การ
ปกครองมี ค วามไม่ เ หมาะสม ซึง ผลลั
ผล พ ธ์ ข องความไม่ ส งบทางการเมื อ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด การจลาจล
การจ
ปฏิ วัติ
รัฐประหาร สงคราม เป็ นต้ น

3. ความเสียงของระบบการเงิน (Financial System Risk) เป็ นความเสียงทีจะนําไปสู่ความผันผวน
ทางการเงิน เช่น ระบบการธนาคารและสถาบันการเงินมีความอ่อนแอ มาตรฐานการบัญชีมีผลต่อการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางการเงินทีครบถ้ วนถูกต้ อง ฐานะการเงินการคลังของภาครั ฐอ่อนแอ เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ ประเทศนัน
ประกาศพักชําระหนี  (Moratorium) หรื อออกมาตรการควบคุมการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ตัวอย่างของความเสียงทางการเมืองทีเห็นกันชัดๆ ในปี นี  นอกเหนือจากสถานการณ์ ความขัดแย้ งใน
ประเทศซีเรี ยแล้ ว ก็คือประเทศอียิปต์ ซึงส่งผลทํ าให้ ในช่วงครึ งแรกของปี นี  การส่งออกจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศอี ยิ ป ต์ ล ดลงอย่ างมาก ติ ด ลบถึ ง ร้ อยละ 7.1 จากปี 2555 ที มี ก ารส่ ง ออกสูง ถึง 2.9 หมื น ล้ า นบาท
โดยเฉพาะสินค้ าประเภทอาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ
ยางพารา เม็ดพลาสติก เครื องจักรกลและส่วนประกอบ ได้ รับผลกระทบสูง เนืองจากปั ญหาความไม่สงบในช่วง
หลายปี ทีผ่านมา ทําให้ เศรษฐกิจของอียิปต์ชะลอตัว และปี นี เกิดเหตุการณ์ ความรุ นแรงทําให้ อียิปต์นําเข้ าสินค้ า
จากต่างประเทศลดลง การค้ าจึงหยุดชะงัก ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ชะลอการส่งมอบ รอสถานการณ์ คลีคลาย ซึง ไม่มี
ใครทราบว่าจะมีความชัดเจนเมือใด วิกฤตซีเรี ยและปั ญหาในตะวันออกกลางเป็ นปั จจัยเสียงทีจะซํ าเติมการฟื น ตัว
ของเศรษฐกิจโลกในช่วงทีเหลือของปี 2556 ขณะทีเศรษฐกิจโลกยังต้ องเผชิญความผันผวนนานัปการ ดังนัน
ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์ ทีจะเกิดขึ นในภูมิภาคนี อย่างใกล้ ชิด เพือเตรี ยมปรับกลยุทธ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจ และป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึ นอย่างเหมาะสม

