EXIM BANK ชีผ้ ้ ูส่งออกไทยต้ องบุกตลาดใหม่ ควบคู่ขยายการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต
เพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้ าและแข่ งขันได้ ในโลกยุคใหม่
EXIM BANK ชีม้ ูลค่ าส่ งออกโลกหดตัวในรอบ 3 ปี โดย 6 เดือนแรกของปี นี ้ การส่ งออกของโลกลดลง
2.8% หรื อ 268,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ขณะที่การส่ งออกของไทยหดตัว 2.9% หรื อ 3,600 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากสงครามการค้ าสหรั ฐฯ-จีน ทาให้ ประเทศคู่ค้าของไทยซึ่งส่ วนใหญ่ อยู่ในเอเชียและยุโรป
ส่ งออกหดตัว ประกอบกับ เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ผู้ ส่ งออกไทยจึงควรต้ องเร่ งกระจายตลาด
ส่ งออกไปยังประเทศหรื อภูมิภาคใหม่ ๆ ที่เศรษฐกิจกาลังขยายตัวและพึ่งพาการส่ งออกไปสหรั ฐฯ และจีน
ไม่ มากนั ก รวมทัง้ วางแผนระยะยาวเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ทาให้ สินค้ าและบริ การของไทย
มี มู ล ค่ าเพิ่ม และแข่ งขั นได้ โดยไม่ ได้ รับ ผลกระทบจากสงครามการค้ าที่ยื ดเยือ้ หรื อมาตรการทางการค้ า
รู ปแบบใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในระยะถัดไป
นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒ
ั นา กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า สงครามการค้ าสหรัฐฯ-จีนที่ยงั ยืดเยื ้อมีส่วนทาให้ มลู ค่าส่งออกของโลกในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 หดตัว
ครัง้ แรกในรอบ 3 ปี โดยข้ อมูลล่าสุดจากองค์การการค้ าโลก (WTO) พบว่า การส่งออกรวมของทังโลก
้ 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 หดตัว 2.8% หรื อมูลค่าส่งออกลดลงราว 268,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ คิดเป็ น 0.3% ของ GDP โลก ขณะที่
ประเทศไทย ซึง่ พึ่งพาการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ และจีนเป็ นสัดส่วน 11% และ 12% ตามลาดับ ได้ รับผลกระทบจาก
การส่งออกหดตัว 2.9% หรื อส่งออกลดลงกว่า 3,600 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในช่วงครึ่ งแรกของปี นี ้ แม้ จะได้ อานิสงส์จาก
การที่สหรั ฐฯ นาเข้ าสินค้ าบางรายการจากไทยทดแทนสินค้ าจีนที่มีราคาแพงขึน้ จากภาษี ทาให้ การส่งออกของไทย
ไปสหรัฐฯ ในครึ่งแรกปี 2562 ขยายตัวถึง 17% แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวม ซึง่ พึ่งพาการส่งออกสินค้ ากว่า 55% ของ GDP
ก็ได้ รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากประเทศคู่ค้าของไทยส่วนใหญ่ หรื อราว 80% ของมูลค่าส่งออกรวมของ
ไทย ได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าครัง้ นี ้เช่นกัน
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิ ดเผยต่อไปว่า ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าไม่รุนแรง
เท่ากับอีกหลายประเทศที่ต้องพึง่ พาการส่งออกสินค้ าที่อยู่ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) เดียวกับจีนเป็ นสัดส่วนที่สงู
นอกจากนี ้ ประเทศที่พึ่งพาตลาดสหรัฐฯ มากกว่าจีนได้ รับผลกระทบน้ อยกว่า เช่น เม็กซิโก แคนาดา เวียดนาม อินเดีย
และฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนประเทศที่พงึ่ พาตลาดจีนมาก เช่น เกาหลีใต้ สง่ ออกไปจีนสูงถึง 27% ต้ องประสบกับการส่งออกหดตัว
ถึง 8.6% หรื อส่งออกได้ ลดลงกว่า 25,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทางออกในระยะสั ้นของผู้ประกอบการไทยจึงได้ แก่
การเร่ งกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ในเอเชีย แอฟริ กา อเมริ กากลาง และลาตินอเมริ กา โดยเฉพาะ CLMV
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึง่ กาลังซื ้อยังเพิ่มขึ ้นตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
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-2นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ในระยะยาว ผู้ประกอบการไทยต้ องปรับตัวไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่รองรับการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต เช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรื อกิจการที่ใช้ นวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยแข่งขันได้ ในตลาดการค้ าโลกในอนาคตข้ างหน้ า สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจได้
โดยไม่ได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิ จโลก ไม่ว่าจะเป็ น สงครามการค้ ายื ดเยื อ้ หรื อมาตรการทาง
การค้ ารู ป แบบใหม่ที่อาจเกิ ด ขึน้ ในระยะถัดไป ทัง้ นี ้ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายหรื อ S-curve ที่ รัฐบาลส่งเสริ ม เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรู ปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เป็ นต้ น
“สงครามการค้ าที่เกิดขึน้ เป็ นเพียงตัวอย่างของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ รวมทังประเทศไทย
้
ทางรอดของผู้ประกอบการไทยได้ แก่ การพัฒนาการผลิตและ
การตลาดที่มองไปสู่อนาคต เริ่ มต้ นจากการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต นวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าของสินค้ าและบริ การ
ให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคยุคใหม่ในปั จจุบนั และอนาคต ไม่หยุดแสวงหาและสร้ างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
แม้ ในตลาดใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคย โดย EXIM BANK พร้ อมทางานร่ วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้ างโอกาสใหม่ๆ ทางการค้ า
และการลงทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการไทยที่พร้ อมแข่งขันในธุรกิจระหว่างประเทศ” นายพิศิษฐ์ กล่าว
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