ติดปี ก SMEs ให้ เป็ นผู้ส่งออก … อีกหนึ่งแรงส่ งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
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กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
สถานการณ์ COVID-19 ที่กินเวลามาแล้ วกว่า 6 เดือนได้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ รวมถึง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อ SMEs โดยหน่วยงานหลายแห่งทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนต่างเร่ งให้
ความช่วยเหลือ SMEs อย่างเต็มที่ เนื่องจากตระหนักดีว่า SMEs เป็ นรากฐานและฟั นเฟื องสาคัญของเศรษฐกิจไทย
สะท้ อนจากข้ อมูลของสานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า SMEs มีจานวนถึง
99% ของผู้ประกอบการทังประเทศ
้
มีบทบาทต่อเศรษฐกิจถึง 43% ของ GDP และสร้ างการจ้ างงาน 85% ของการ
จ้ างงานทังระบบ
้
ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 มาตรการระยะสันในการช่
้
วยเหลือ SMEs เน้ นไปที่การเยียวยาและฟื ้นฟู
กิจการให้ กลับมาเดินหน้ าต่อ ในระยะถัดไปหลังจากสถานการณ์ คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึน้ และภาวะเศรษฐกิจ
เริ่ มกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ SMEs จะกลับมาเป็ นหนึ่งในวาระสาคัญของประเทศ
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ฐานรากของเศรษฐกิจ ไทยเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีเกราะป้องกันธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤต
ต่างๆ ตามมา ทังนี
้ ้ การพัฒนา SMEs มีหลายแนวทาง ซึง่ หนึง่ ในแนวทางที่น่าสนใจ คือ การยกระดับ SMEs ให้
ก้ าวขึน้ เป็ นผู้ส่งออก ซึง่ วิธีการนี ้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ SMEs มีโอกาสขยายกิจการให้ โตยิ่งขึ ้น แต่ยงั ช่วยกระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจจากการที่ไม่ต้องพึง่ พาตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึง่ เท่ากับเป็ นการสร้ างความยืดหยุ่นแก่
กิจการในการรองรับความท้ าทายจากปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ดังนัน้ ผมมองว่าหลังจากมรสุ ม COVID-19 สงบลง
การส่ งออกจะเป็ นอีกหนึ่งกลไกและแรงส่ งสาคัญที่ช่วยให้ SMEs ฟื ้ นตัวได้ เร็ วขึน้ และกลับมาเติบโตต่ อ
ทังนี
้ ้ ประโยชน์จากการยกระดับ SMEs ให้ ก้าวขึ ้นเป็ นผู้สง่ ออกสรุ ปออกเป็ น 3 มิติ ดังนี ้
 มิ ติป ระเทศ : เพิ่ม มู ล ค่ า เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ ข้อจากัดของเศรษฐกิ จไทยที่ เป็ นตลาด
ขนาดไม่ใหญ่ด้วยจานวนประชากรราว 66 ล้ านคน ผนวกกับตลาดในประเทศเริ่ มชะลอตัวจากข้ อจากัดหลายด้ าน
เช่น การเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ขณะที่ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็ นตลาดใหม่ (New Frontiers) ซึ่งมีความต้ องการ
นาเข้ าสินค้ าอีกเป็ นจานวนมาก เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชี ยกลาง แอฟริ กา จึงปฏิ เสธไม่ได้ ว่าการ
ส่งออกเป็ นหนึ่งในเครื่ องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงคู่ไปกับเครื่ องยนต์ อื่น ๆ ทัง้ นี ้ ปั จจุบันการ
ส่งออกมีสดั ส่วนราว 60% ของ GDP (ในจานวนนี ้ราว 30% มาจาก SMEs) ขณะเดียวกัน SMEs เป็ นฟั นเฟื องใน
การขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทย ดังนัน้ หากยกระดับ SMEs ให้ ก้าวขึ ้นเป็ นผู้ส่งออกได้ มากขึ ้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ อีกทวีคณ
ู ตลอดจนเป็ นแรงส่งให้ เศรษฐกิจโตต่ออีกทางหนึง่
 มิติภาคอุ ตสาหกรรม : เพิ่มผลิตภาพของอุ ตสาหกรรมไทย การส่งออกเป็ นอีกหนึ่งแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพให้ ธุรกิจ แข็งแกร่ งขึน้ โดยเฉพาะในมิติผลิตภาพการผลิต (Productivity) เนื่องจากผู้ส่งออก
ต้ องยกระดับกระบวนการผลิต ทังการน
้
าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ประเทศปลายทางกาหนด รวมถึงต้ องบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่ อเพิ่ มขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของหลายประเทศที่พบว่าผู้สง่ ออกส่วนใหญ่มกั มีผลิตภาพสูง
กว่าผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเฉพาะในประเทศ เช่น ในเยอรมนีบริ ษัทที่ส่งออกจะมีผลิตภาพสูงกว่าบริ ษัทที่ทาตลาด
ในประเทศถึง 35% เช่นเดียวกับในไต้ หวันและเกาหลีใต้ อันมีส่วนอย่างมากในการช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยรวมและ
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี ้
 มิตบ
ิ ริษัท : เพิ่มรายได้ ผ่านช่ องทางการค้ าใหม่ การส่งออกจะเป็ นช่องทางสาคัญที่สามารถเข้ าถึง
ผู้บริ โภคใหม่ ๆ ในตลาดโลกที่ยงั มีความต้ องการอีกมากและหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ New Frontiers
จึงนับเป็ นทางเลือกสาหรั บ SMEs ที่ ทาตลาดในประเทศได้ ดีอยู่แล้ ว ให้ มีโอกาสเติบโตสูงขึน้ จากคาสั่งซื ้อที่จะ
เพิ่มขึน้ อีกมากจากตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เป็ นทางรอดสาหรั บ SMEs ที่สินค้ าเริ่ มอิ่มตัวหรื อ เผชิ ญ
ข้ อจ ากัด จากตลาดในประเทศในการแสวงหาตลาดเป้าหมายใหม่ ทัง้ นี ้ ข้ อสังเกตจากผลสารวจของ World
Economic Forum พบว่าบริ ษัทที่หนั มาส่งออกจะสามารถทากาไรเพิ่มขึ ้นราว 15%-25% จากระดับปกติ
สุดท้ ายนี ้ สาหรับ SMEs ที่สนใจจะส่งออก ผมขอฝากคาแนะนาในการเตรี ยมความพร้ อมภายใต้ หลัก 4 เติม
ดังนี ้ 1) เติมความรู้ ค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่ๆ และบ่มเพาะทักษะที่จาเป็ นสาหรับการส่งออก 2) เติมความ
มั่นใจ ด้ วยการศึกษาข้ อมูลคู่ค้าและเครื่ องมือ ป้องกันความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศ 3) เติมเครื อข่ าย
ธุรกิจ ในการทาความรู้ จกั และสร้ างสายสัมพันธ์ เพื่อเป็ นแต้ มต่อในการรุ กตลาดต่างประเทศ และ 4) เติมเงินทุน
รองรั บ คาสัง่ ซื ้อใหม่ๆ ที่จ ะเกิดขึน้ จากคู่ค้า ในต่า งประเทศ ซึ่ง ทัง้ 4 เติม EXIM Bank ยิน ดีใ ห้ คาปรึ ก ษาและ
พร้ อมสนับสนุนให้ ทกุ ท่านก้ าวขึ ้นเป็ นผู้สง่ ออกได้ อย่างมัน่ ใจครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

