วิ กฤตฮ่องกง…ต้นตอสันคลอนสถานะการเป็
่
นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ฮ่องกง ถือเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ ในด้านการค้า การท่องเทีย่ ว และการเงิน
อย่างไรก็ตาม ด้วยปั จจัยบันทอนที
่
ร่ มุ เร้ารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการประท้วงครัง้ ใหญ่ในฮ่องกงทีย่ ดื เยือ้ มากว่า 6 เดือน
รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั ไม่มที ที ่าว่าจะยุติ ทาให้เศรษฐกิจฮ่องกงซึง่ เป็ นประตูการค้าทีส่ าคัญ
ของจีนแย่ลงต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 หดตัว 3.2% (q-o-q) นับเป็ นการหดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน ส่งผลให้
เศรษฐกิจฮ่องกงเข้าสูภ่ าวะถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession) ครัง้ แรกในรอบ 10 ปี ปั จจัยดังกล่าวทาให้หลาย
ฝ่ ายเริม่ กังวลว่าความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาจสันคลอนสถานะศู
่
นย์กลางทางเศรษฐกิจของฮ่องกงใน 3 มิติ ดังนี้
 ศูนย์กลางทางการค้า ฮ่องกงถือได้ว่าเป็ น “ชาติการค้า” หรือ “Trading Nation” ทีส่ าคัญของภูมภิ าคและ
ของโลก โดยการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP ของฮ่องกงคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 300% สูงทีส่ ดุ ในโลก โดยราว 50% เป็ น
การค้ากับจีน ทัง้ นี้ มูลค่าส่งออกของฮ่องกงปี 2562 หดตัวต่อเนื่องทุกเดือนตัง้ แต่ตน้ ปี ส่งผลให้ในช่วงครึง่ แรกปี 2562
มูลค่าส่งออกของฮ่องกงหดตัว 3.7% (y-o-y) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกไปจีนทีห่ ดตัวถึง 6% ซึง่ เป็ นสถานการณ์
ทีค่ ล้ายกับหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงไทย ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของจีนทีล่ ้วนได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า
อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ประท้วงในเดือน มิ.ย. 2562 การส่งออกของฮ่องกงกลับยิง่ ทรุดหนัก โดยในไตรมาส
3 มูลค่าส่งออกของฮ่องกงหดตัวเพิม่ ขึน้ เป็ น 6.5% สะท้อนให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศของฮ่องกงถูกซ้าเติมจากการ
ประท้วงทีท่ าให้การผลิตและการขนส่งบางส่วนต้องสะดุดลง นอกเหนือจากเหตุผลทีเ่ กิดขึน้ จากสงครามการค้า
 ศูนย์กลางการท่ องเที่ ยวและการเดิ นทาง ฮ่องกงมีนักท่องเทีย่ วต่างชาติราว 29 ล้านคนต่อปี
และหากรวมชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางผ่านฮ่องกง (Sameday Visitors) เข้าไปด้วยจะมีจานวนสูงถึงราว 65 ล้าน
คน สูงเป็ นอันดับต้นๆ ในภูมภิ าค ด้วยจุดเด่นของการเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีม่ ชี ่อื เสียง จากการเป็ นแหล่งซื้อขาย
สิน ค้า ปลอดภาษี อย่า งไรก็ตาม จากเหตุการณ์ ป ระท้ว งครัง้ ใหญ่ท่เี ริ่ม ขึ้น ในเดือนมิถุน ายน ทาให้จ านวน
นักท่องเทีย่ วและชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางผ่านฮ่องกงในไตรมาส 3 หดตัวถึง 26% ต่ าสุดนับตัง้ แต่ โรค SARS
ระบาดเมื่อปี 2546 ส่งผลให้ยอดค้าปลีกของฮ่องกงในไตรมาส 3 หดตัวถึง 18% สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์
ประท้วงทีเ่ กิดขึน้ กระทบต่อการเป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ วและการเดินทางของฮ่องกงค่อนข้างรุนแรง
 ศูนย์กลางทางการเงิ น ปั จจุบนั สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ต่อ GDP ของฮ่องกงคิดเป็ นสัดส่วน
ราว 250% สูงทีส่ ุดในโลก หากพิจารณาตัวชี้วดั ต่างๆ ของภาคการเงินนับตัง้ แต่เริม่ เกิดเหตุประท้วงในเดือน
มิถุนายน พบว่า สถานะของภาคการเงินในฮ่องกงยังคงแข็งแกร่ง โดยสินเชื่อในรูปเงินตราต่างประเทศของ
ฮ่องกงล่าสุดในเดือน ก.ย. 2562 อยูท่ ่ี 4.07 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพิม่ ขึน้ จาก 3.92 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ในเดือน มิ.ย. 2562 ขณะทีเ่ งินฝากในรูปเงินตราต่างประเทศทัง้ หมดในเดือน ก.ย. 2562 อยู่ทร่ี าว 6.71 ล้านล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง เพิม่ ขึน้ จาก 6.65 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกงในเดือน มิ.ย. นอกจากนี้ ทุนสารองระหว่างประเทศใน
เดือน ก.ย. 2562 อยู่ท่ี 3.44 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง ลดลงเพียงเล็กน้อยจากเดือน มิ.ย. ซึง่ อยู่ท่ี 3.48 ล้านล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง สะท้อนว่าภาคการเงินของฮ่องกงยังไม่ถกู สันคลอน
่
สาหรับประเทศไทย ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในฮ่องกง ทัง้ ในภาคส่งออกและท่องเทีย่ ว โดย
ในภาคส่งออก พบว่ามูลค่าส่งออกของไทยไปฮ่องกงในช่วง 9 เดือนแรกหดตัวถึง 8% หดตัวสูงสุดเป็ นอันดับ 2
รองจากอาเซียนเดิมหากพิจารณาจากตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทย ขณะทีใ่ นภาคการท่องเทีย่ ว พบว่า
จานวนนักท่องเทีย่ วชาวฮ่องกง ซึง่ เป็ นนักท่องเทีย่ วอันดับ 9 ของไทยหดตัว 2% ในไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกับ
ในช่วงครึง่ ปี แรกทีข่ ยายตัวกว่า 7% อย่างไรก็ตาม การท่องเทีย่ วของไทยก็ได้อานิสงส์จากเหตุการณ์ ประท้วงใน
ฮ่องกงเช่นกัน เห็นได้จากจานวนนักท่องเทีย่ วชาวจีน ไต้หวัน ญีป่ ่ ุน และเกาหลีใต้ทเ่ี ข้ามาไทยในช่วงไตรมาส 3 ที่
ขยายตัว 18.8% 12.9% 7.7% และ 8.5% ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะนักท่องเทีย่ วต่างชาติมแี นวโน้มหันมา
ท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยแทนฮ่องกงที่เกิดเหตุการณ์ ไม่สงบ ทัง้ นี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตาม
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ทีจ่ ะได้ป้องกันความเสีย่ ง หรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK
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