COVID-19...จุดเปลี่ยนแห่ งทศวรรษของ 4 สงครามทางเศรษฐกิจ
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
นับเป็ นเวลากว่า 5 เดือนแล้ วที่ โลกต้ องเผชิ ญกับสงครามการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถื อเป็ นวิ กฤตด้ าน
สาธารณสุขครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ และส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างในหลายมิติ ไม่เพียงแต่วิถีการดาเนินชีวิตประจาวัน
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป หรื อที่ หลายคนเริ่ มเรี ยกกันติดปากว่ า New Normal แต่หากมองในภาพใหญ่ ของเศรษฐกิ จ โลกแล้ ว
COVID-19 ยังกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของ 4 สงครามทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาและในระยะถัดไป ดังนี ้
 สงครามราคา ถื อเป็ น กลยุท ธ์ การตลาดที่ ห ากเกิ ดขึน้ แล้ วมัก จะท าให้ ผ้ ูเล่น ในธุ รกิ จ นัน้ ๆ เจ็ บ ตัวกัน หมด
ซึ่งแม้ ว่าตลอดทศวรรษที่ ผ่ านมาจะมีบทเรี ยนให้ เห็ นมากมาย แต่หลายธุ รกิ จ ก็ ยังจ าเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์ ดังกล่าวเพื่ อ
ตอบสนองผู้บริ โภคบางกลุ่มที่ให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านราคาเป็ นหลักในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ อาทิ การบิน
โรงแรม ค้ าปลีก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม วิกฤต COVID-19 ในครัง้ นี ้ทาให้ หลายธุรกิจได้ รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown
และ Social Distancing จนรายได้ แทบเป็ นศูนย์ ประเด็นดังกล่าวนับเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ ทาให้ หลายธุรกิ จต้ องหันมา
ทบทวนกลยุทธ์ การแข่งขันด้ านราคากันอย่างจริ งจัง เนื่องจากธุรกิจต้ องแบกรับต้ นทุนการบริ หารจัดการ ตลอดจนการรักษา
มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยที่เข้ มงวดขึ ้น ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ทังธุ
้ รกิจบริ การที่อาจ
รับลูกค้ าต่อวันได้ น้อยลง และภาคการผลิตโดยเฉพาะที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ นอาจผลิตสินค้ าต่อวันได้ ลดลง เหตุการณ์ ข้างต้ น
เป็ นสิ่งยืนยันได้ วา่ การแข่งขันด้ านราคาคงไม่ใช่คาตอบหลักสาหรับการดาเนินธุรกิจในระยะถัดไป
 สงครามการค้ า ที่เกิดขึ ้นมาเป็ นเวลาเกือบ 4 ปี นบ
ั ตังแต่
้ ทรัมป์ ก้ าวขึ ้นเป็ นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ
ได้ กดดันบรรยากาศการค้ าการลงทุน ของโลกมาโดยตลอด ซึง่ ที่ผ่านมาไพ่ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ถืออยู่ในมือดูจะเหนือกว่า
ทางฝั่ งจีนอยู่พอสมควรจากการที่สหรัฐฯ เป็ นผู้นาเข้ า สินค้ ารายใหญ่ที่สดุ ของจีน อีกทังเศรษฐกิ
้
จสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา
ก็แข็งแกร่ งที่สดุ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วทังหมด
้
ทาให้ สหรัฐฯ ยังสามารถทนต่อแรงเสียดทานจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ผ่านการขึ ้นภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิด COVID-19 จนสหรัฐฯ กลายเป็ นประเทศที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อ
และผู้เสียชีวิตสูงที่สดุ ในโลก และอาจทาให้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2563 หดตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี ปั จจัยดังกล่าวทาให้ ทรัมป์
ต้ องระมัดระวังมากขึน้ ในการใช้ นโยบายปกป้องทางการค้ า ที่ จะซา้ เติมเศรษฐกิจสหรั ฐฯ จนอาจกลายเป็ นจุดเปลี่ยน
ที่ทาให้ ทรัมป์ แพ้ ศกึ การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีในช่วงปลายปี ได้
 สงครามค่ าเงิน ดูเหมือนจะถูกพูดถึงน้ อยลงไปบ้ างในช่วง 3-4 ปี ที่ ผ่ านมาจากทิ ศทางอัตราดอกเบี ย้ ขาขึน้
แต่หลังจากเกิด COVID-19 ที่ทาให้ ธนาคารกลางทัว่ โลกต้ องกลับมาใช้ นโยบายอัตราดอกเบี ้ยต่าติดดินและมาตรการ QE
อีกครัง้ ก็อาจเป็ นชนวนจุดไฟสงครามค่าเงินได้ อีก เนื่องจากหลายประเทศต้ องการให้ ค่าเงินตนเองอ่อนลงเพื่อกระตุ้นการ
ส่งออกและการท่องเที่ยวซึง่ ได้ รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 โดยผู้เล่นหลักในครัง้ นี ้คงหนีไม่พ้นสหรัฐฯ กับจีน
โดยนับตังแต่
้ เกิด COVID-19 เงินดอลลาร์ สหรัฐ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยผันผวนในทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง สวนทางกับ
เงินหยวนที่อ่อนค่าลง ทาให้ ทรั มป์ คงไม่พ อใจในสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ นัก ประจวบเหมาะกับการที่จีนเริ่ มทดลองใช้ เงิน
หยวนดิจิทลั ที่หนุนหลังโดยธนาคารกลางเป็ นประเทศแรกของโลกในช่วงต้ นเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อลดการพึง่ พาการใช้ เงินดอลลาร์ สหรัฐของนักลงทุนทัว่ โลก ปั จจัยดังกล่าวอาจจะยิ่งเร่ งให้ สงครามค่าเงินเกิดเร็ วขึ ้น

สงครามผู้ นาตลาด ซึ่งเป็ นการต่อสู้กันระหว่างอุตสาหกรรมเก่าและอุตสาหกรรมใหม่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดคือตลาดหุ้นสหรั ฐฯ ที่ในช่วงก่อนวิกฤต Hamburger หุ้นที่นาตลาดจะอยู่ในกลุ่มพลังงาน การเงิน ค้ าปลีก
เป็ นต้ น แต่หลังจากเกิ ดวิกฤตหลายครั ง้ ที่ผ่านมารวมถึงวิกฤต COVID-19 ครั ง้ นี ้ สะท้ อนได้ ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมเก่าเหล่านี ้
อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจค่อนข้ างมาก ตรงกันข้ ามกับอุตสาหกรรมใหม่ที่ขบั เคลื่อนด้ วยเทคโนโลยีที่ดเู หมือนจะทนกับวิกฤตได้ ดีกว่า
สังเกตได้ จากราคาหุ้นกลุ่ม FAANG ซึง่ เป็ นตัวย่อของ Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google ที่ปรับขึ ้นสวน
ทางกับหุ้นกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่จะสามารถยืนหยัดในภาวะดังกล่าวได้ เพราะหลาย
ธุรกิจที่เคยเป็ น Start-up ดาวรุ่ งอย่างกลุ่มเศรษฐกิจแบ่งปั น (Sharing Economy) อาทิ Co-working space, House-sharing
หรื อ Car-sharing ก็ดเู หมือนจะถูก Disrupt จากพฤติกรรม Social Distancing ปั จจัยดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าธุรกิจแห่ง
อนาคตไม่เพียงแต่ต้องนาไอเดียใหม่ ๆ มาผสมผสานกับเทคโนโลยี เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องยืดหยุ่นต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคและ
ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วด้ วย
สุดท้ ายนีไ้ ม่ว่าสงครามข้ างต้ นจะออกมาในรู ปแบบใด สิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องคิดไว้ ในใจเสมอคือ ความแน่นอน
คือความไม่แน่นอน ดังนัน้ ต้ องหมัน่ พัฒนาตนเอง หมัน่ เช็กสภาพคล่อง พร้ อมทังเตรี
้ ยมเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงและ
ทางหนีทีไล่ให้ กบั ธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ กลายเป็ นผู้ชนะไม่วา่ จะเกิดสงครามในรู ปแบบใดขึ ้นอีกในอนาคต
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