พลิ กมุมมองเวียดนาม จากคู่แข่งเป็ นคู่ค้าสําคัญ
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
จากมูลค่าส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกปี 2560 ทีข่ ยายตัว 8.9% หากพิจารณาในรายละเอียด มีสงิ่ หนึ่ง
ทีส่ ะดุดตาผูเ้ ขียนเป็ นอย่างมาก คือมูลค่าส่งออกของไทยไปเวียดนาม ทีป่ ั จจุบนั เวียดนามได้กา้ วขึน้ มาเป็ นตลาด
ส่งออกสําคัญอันดับ 6 ของไทย ตามหลังเพียงแค่ตลาดส่งออกหลักเดิมอย่างจีน สหรัฐฯ ญีป่ ่ ุน EU และฮ่องกง และ
กลายมาเป็ นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซีย น ซึ่งถ้า หากย้อนหลังกลับ ไปเมื่อ 5 ปี ก่อนในปี 2555
เวียดนามขณะนัน้ ยังเป็ นเพียงตลาดส่งออกอันดับ 10 ของไทย และเป็ นอันดับ 4 ในอาเซียน ตามหลังทัง้ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าเวียดนามเป็ นประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวสูงเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ทีร่ ะดับ 6-7% ต่อปี
ซึง่ ส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทยไปเวียดนามตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่ว่า จะเป็ นอาหาร เครื่องดื่ม และยานยนต์ ที่ได้อานิสงส์จากรายได้แ ละกําลังซื้อของชาวเวียดนามที่เ พิม่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจทีโ่ ตเร็วดังกล่าวแล้ว ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมายังมีปัจจัยเร่งทีข่ บั เคลื่อนให้
เวียดนามกลายเป็ นหนึ่งในตลาดส่งออกสําคัญของไทยทีม่ าแรงทีส่ ดุ ในตอนนี้ ได้แก่
การยกระดับภาคการผลิ ตของเวียดนามสู่การเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าที่ ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง จากใน
ปี 2555 ทีเ่ ศรษฐกิจเวียดนามยังคงพึ่งพาอุตสาหกรรมที่เน้ นใช้แรงงานเป็ นหลัก โดยเฉพาะสิง่ ทอและเสื้อผ้า
สําเร็จรูป ซึง่ ถือเป็ นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของเวียดนามด้วยสัดส่วนราว 15% ของมูลค่าส่งออกรวม อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจเวียดนามทีข่ ยายตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับจํานวนแรงงานทีม่ มี าก ทําให้เวียดนามกลายเป็ นประเทศที่
เนื้อหอมทีส่ ุดแห่งหนึ่งสําหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยบรรษัทข้ามชาติช่อื ดังของโลกหลายแห่งได้ยา้ ยฐานการผลิต
เข้าไปยังเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ และปิ โตรเคมี ทําให้
โครงสร้างภาคการผลิตและส่งออกของเวียดนามเปลีย่ นไปอย่างชัดเจน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 สินค้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็ นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของเวียดนามด้วยสัดส่วนกว่า 30% ของมูลค่า
ส่งออกรวม ขณะทีส่ นิ ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ แม้จะยังมีสดั ส่วนไม่มากแต่มลู ค่าส่งออกก็เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว ซึง่ จากโครงสร้างการผลิตของเวียดนามทีเ่ ปลีย่ นไปดังกล่าวส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปเวียดนาม
โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าทุนและวัตถุดบิ ขัน้ กลาง ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องจักร ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก
ทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว
เป็ นประตูการค้าสู่ตลาดจีน นับตัง้ แต่ประธานาธิบดีเจิน่ ด่ายกวางขึน้ รับตําแหน่ งประธานาธิบดีคนใหม่
ของเวียดนามในช่วงต้นปี 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามเริม่ ดีขน้ึ เป็ นลําดับ โดยเฉพาะด้านการค้าทีจ่ นี
และเวียดนามมีนโยบายร่วมกันในการเพิม่ มูลค่าการค้าชายแดน ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้า ง
พืน้ ฐานไม่ว่าจะเป็ นถนน คลังสินค้าบริเวณชายแดน รวมถึงด่านชายแดน ไปจนถึงการทําข้อตกลงการค้าชายแดน
เวียดนาม-จีน (Vietnam-China Border Trade Agreement) ในปี 2559 เพื่อลดขัน้ ตอนและอํานวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน ซึง่ มาตรการต่างๆ ทําให้เวียดนามกลายเป็ นเส้นทางขนส่งสินค้าทีส่ าํ คัญจากไทยเข้าสู่
ตลาดจีน โดยเฉพาะผลไม้ทไ่ี ด้ประโยชน์จากระยะเวลาขนส่งทีเ่ ร็วขึน้ ทัง้ นี้ มูลค่าส่งออกผลไม้จากไทยไปเวียดนาม
ในปี 2559 และในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวสูงถึง 68% และ 231% ตามลําดับ จนทําให้ผลไม้กลายเป็ น
สินค้าส่งออกอันดับ 1 ของไทยไปเวียดนาม ซึง่ ผลไม้สว่ นใหญ่จะถูกส่งออกต่อไปยังจีน
ประจักษ์ พยานดังกล่ าว ทําให้ภาพการมองเวียดนามในฐานะของการเป็ น “คู่แข่ง” กําลังพลิกโฉมไปสู่
เวียดนามในฐานะ “คูค่ า้ สําคัญ” ทีเ่ ด่นชัดขึน้ ในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ตัง้ แต่สนิ ค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน
ไปจนถึงวัตถุดบิ ขัน้ กลาง เช่นเดียวกับโอกาสด้านการลงทุนทีย่ งั เปิ ดกว้าง โดยเฉพาะปั จจุบนั ทีเ่ วียดนามกําลังอยู่
ในช่วงเปลีย่ นโครงสร้างภาคการผลิตไปสูอ่ ตุ สาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู ซึง่ หลายอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการไทย
มีความเชีย่ วชาญและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ นชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือปิ โตรเคมี เป็ นต้น
Disclaimer : คอลัมน์น้เี ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

