ลุ้นฉลูให้ ฉลุย...จับตลาดลุยส่ งออกปี 2564
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
โค้ งสุดท้ ายก่อนผ่านปี ของการทดสอบสมรรถนะการปรับตัวจากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ไม่ว่า
จะเป็ นรั ฐบาลของแต่ละประเทศที่ดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ ยงั
ดาเนินต่อไปได้ และภาคธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต้องพยุงกิจการหรื อวางกลยุทธ์ ให้ ผ่านพ้ นช่วงวิกฤตนีโ้ ดยเสียหายน้ อย
ที่ สุด เพื่ อรอช่ วงที่ เศรษฐกิ จ จะฟื ้นขึน้ มาได้ อีก ครั ง้ ในปี 2564 หรื อปี ฉ ลูที่ ก าลังจะมาถึงนี ้ ซึ่งหลายท่ านคงตัง้
ความหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่ มกลับมาเดินหน้ าและวิกฤตต่าง ๆ จะคลี่คลายลง โดยเฉพาะหลังจากมีข่าวการพัฒนา
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่คืบหน้ าไปมากซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยในปี ฉลู ทัง้ นี ้ เพื่อเตรี ยมตัวให้
พร้ อมสาหรั บการส่งออกของไทยในปี 2564 ที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสอดรั บกับการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิ จใน
หลายประเทศ หลังจากมูล ค่าส่งออกของไทยในช่ วง 10 เดือนแรกของปี 2563 หดตัวอยู่ร าว 7.3% จากช่ วง
เดียวกันในปี ก่อนหน้ า (มูลค่าส่งออกทังปี
้ 2563 คาดว่าจะหดตัวราว 7%) วันนี ้ผมจึงอยากแบ่งปั นมุมมองแนวโน้ ม
การฟื น้ ตัวของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ สู ง่ ออกสามารถวางแผนกลยุทธ์การทาตลาดให้ เหมาะสม ดังนี ้
กลุ่ มแรกเป็ นประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ มฟื ้ นตั ว เร็ ว อยู่ แล้ วตั ้ง แต่ ยั ง ไม่ มี ข่ าวดี จ าก
ความก้ า วหน้ า ของวั คซี น COVID-19 โดยจากการนาอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิ จของแต่ละประเทศที่ IMF
คาดการณ์ ไว้ มาวิเคราะห์ จะพบว่ามีราว 60 ประเทศในโลกที่ เศรษฐกิจปี 2563 มีแนวโน้ มได้ รับผลกระทบจาก
วิกฤต COVID-19 ไม่สงู นักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และเศรษฐกิจในปี 2564 จะสามารถฟื น้ ตัวกลับมาอยู่ในระดับ
เท่าเดิมหรื อสูงกว่าเศรษฐกิจ ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 โดยใน 60 ประเทศดังกล่าว มีประเทศ/พื ้นที่ที่เป็ นตลาด
ส่งออกสาคัญของไทย ได้ แก่ จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และ สปป.ลาว ซึง่ เป็ น
ที่น่าสังเกตว่าประเทศเหล่านี ้ทังหมดอยู
้
่ในเอเชีย ดังนัน้ ในปี 2564 ผู้สง่ ออกควรให้ ความสาคัญกับตลาดเอเชียให้ มาก
เพราะนอกจากจะมีประเทศที่ฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ได้ เร็ วแล้ ว ล่าสุดการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิ จระดับภูมิภาค หรื อ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา 5 ประเทศ ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะเป็ นอีกปั จจัยที่
ช่วยกระตุ้นการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ในภูมิภาคผ่านการค้ าการลงทุนระหว่างกัน โดยความตกลงดังกล่าวถือเป็ น
กรอบการค้ าเสรี (FTA) ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกในปั จจุบนั
กลุ่มที่สองเป็ นประเทศที่อาจฟื ้ นตัวได้ เร็ วกว่ าที่เคยคาดการณ์ ไว้ โดยประเทศกลุ่มนี ้ประกอบด้ วย
ประเทศสาคัญทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี และแคนาดา ซึง่ เศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวได้ รับ
ผลกระทบค่อนข้ างรุ นแรงจากวิกฤต COVID-19 เนื่องจากมีจานวนผู้ติดเชื ้อเป็ นจานวนมากและเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่
แต่ด้วยโครงสร้ างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งในช่วงก่อนเข้ าสูว่ ิกฤต และศักยภาพของรัฐบาลในการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ทาให้ เศรษฐกิ จของประเทศกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้ ม ฟื ้นตัวกลับมาสู่ระดับก่อนวิกฤต COVID-19 ได้
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-2ภายในปี 2565 นอกจากนี ้ การพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่รุดหน้ าไปมาก โดยเฉพาะวัคซีนที่พัฒนาโดย
Pfizer ของสหรั ฐ ฯ ร่ วมกับ BioNTech ของเยอรมนี และวัคซี น ที่ พัฒ นาโดย Moderna ของสหรั ฐ ฯ ซึ่งผลการ
ทดสอบบ่งชี ้ว่ามีประสิทธิภาพสูงเกินกว่า 90% จะกลายเป็ นปั จจัยเสริ มที่ทาให้ เศรษฐกิจประเทศดังกล่าวอาจฟื น้
ตัวได้ เร็ วกว่าปี 2565 โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึง่ มีการคาดการณ์ว่าประชากรราวครึ่ งหนึ่งจะได้ รับวัคซีนภายในช่วงครึ่ งแรก
ของปี 2564 และถื อ ว่ า จะเริ่ ม มี ผ ลต่ อ การสร้ างภู มิ ค้ ุ มกั น หมู่ (Herd Immunity) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั น้
ผู้ประกอบการไทยที่สง่ ออกไปยังตลาดเหล่านี ้อาจเห็นการฟื น้ ตัวของความต้ องการซื ้อจากตลาดดังกล่าวอย่างมาก
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
สาหรับประเทศที่ผมไม่ได้ เอ่ยถึงไม่ได้ หมายความว่าประเทศเหล่านันจะไม่
้
ฟืน้ ตัวนะครับ ประเทศอื่น ๆ ก็
มีแนวโน้ มฟื น้ ตัว แต่อาจต้ องใช้ เวลานานกว่าประเทศที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ความสามารถในการฟื น้ ตัวก็ขึ ้นอยู่กบั
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการคลังของรัฐบาลของประเทศนัน้ ตลอดจนความเร็ วในการได้ รับ
วัคซีน ซึ่งกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่มีแนวโน้ มได้ รับช้ ากว่าประเทศพัฒนาแล้ ว เนื่องจากมีความพร้ อม
ด้ านงบประมาณและศักยภาพในการผลิตวัคซีนที่ต่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ ว ดังนัน้ สาหรับการทาตลาดประเทศที่
เศรษฐกิจอาจฟื ้นตัวช้ า ผู้ส่งออกควรมีความระมัดระวังและติดตามสถานะทางการเงินของคู่ค้าอย่างรอบคอบ
รวมถึงอาจเพิ่มการทาประกันการส่งออกเพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระค่าสินค้ า
ทังนี
้ ้ ในฐานะที่บทความนี ้จะเป็ นการส่งท้ ายปี ของผมกับท่านผู้อา่ น ผมจึงอยากจะขอให้ ท่านสามารถก้ าว
ข้ ามผ่านปี ที่ยากลาบากไปได้ และเตรี ยมพร้ อมกับการพลิกฟื น้ ของเศรษฐกิจโลกเพื่อให้ ปีฉลูเป็ นปี ที่ฉลุยสาหรั บ
ผู้ประกอบการทุกท่านครับ
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