4 เสือแห่งเอเชีย…ปัจจัยรุมเร้าที่ควรจับตาและนัยต่อเศรษฐกิ จไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ย้อนกลับไปราว 40 ปี ก่อน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีท่ วโลกต่
ั่
างจับตามองประเทศกาลังพัฒนาในเอเชียทีเ่ ศรษฐกิจเติบโต
อย่างรวดเร็วซึ่งประกอบด้วย ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
สัดส่วนการส่งออก
จนประเทศเหล่านี้ได้รบั การขนานนามว่า “4 เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
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(Four Asian Tigers : FATs)” ปั จจุบนั กลุ่ม FATs ได้กา้ วข้ามสู่เศรษฐกิจ ประเทศ Q1/2562 Q2/2562
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รายได้สงู (High-income Economies) และกลายเป็ นเครื่องยนต์สาคัญใน ฮ่องกง
สิงคโปร์
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าทีส่ าคัญในภูมภิ าคเอเชีย ดังเห็นได้ เกาหลีใต้
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จากขนาดเศรษฐกิจ ของกลุ่ม FATs คิดเป็ น สัดส่วน 21% ของ ไต้หวัน
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เศรษฐกิจทัง้ ภูมภิ าค ขณะทีส่ ดั ส่วนการส่งออกคิดเป็ น 53% ของมูลค่าส่งออกทัง้ ภูมภิ าค (ไม่รวมจีน)
อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกทีซ่ บเซา รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีร่ นุ แรง
ขึน้ เป็ นลาดับ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกลุ่ม FATs อย่างรุนแรง จากการทีก่ ลุ่ม FATs พึง่ พาการส่งออกในระดับสูง
โดยเฉพาะการส่งออกไปจีน ซึ่งมูลค่าส่งออกของ FATs ไปจีนคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 40% ของมูลค่าส่งออกรวม ทาให้
หลายฝ่ ายเริม่ กังวลว่าเศรษฐกิจ FATs กาลังจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยในเวลาอันใกล้ สังเกตได้จากอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ไตรมาส 2 ปี 2562 (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) ของฮ่องกง และสิงคโปร์ หดตัวแล้ว (หากเศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาส
ติดต่อกันจะถือว่าเข้าสูภ่ าวะถดถอย) ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของกลุ่ม FATs ทีส่ มุ่ เสีย่ งจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยอาจกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนื่องจากไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม FATs อย่างใกล้ชดิ ในหลายมิติ ดังนี้
มิ ติด้านการส่งออก ในปี 2561 ไทยส่งออกไปกลุ่ม FATs คิดเป็ นสัดส่วน 12% ของมูลค่าส่งออกรวม สูงสุด
เป็ นอันดับ 1 ของไทย มากกว่าตลาดหลักทัง้ สหรัฐฯ ยุโรป และญีป่ ่ ุน รวมทัง้ จีน อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยไปกลุ่ม FATs
เริม่ ได้รบั ผลกระทบทางลบชัดเจนมากขึน้ โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 หดตัวกว่า 9% (ไม่รวมอัญมณีและเครือ่ งประดับ)
จากการส่งออกสินค้าวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางทีห่ ดตัวมาก อาทิ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้ า เคมีภณ
ั ฑ์
เม็ดพลาสติก เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้ชะลอลง สะท้อนได้
จากดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ (Purchasing Manager Index : PMI) ของกลุ่ม FATs ทีต่ ่างลดระดับลงมาต่ากว่า 50 ทัง้ นี้
หากเศรษฐกิจกลุ่ม FATs เข้าสูภ่ าวะถดถอยอาจเป็ นปั จจัยฉุดรัง้ การส่งออกของไทยในระยะถัดไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
มิ ติด้านการท่ องเที่ ยว นักท่องเทีย่ วจากกลุ่ม FATs ถือเป็ นนักท่องเทีย่ วต่างชาติสาคัญอันดับ 3 ของไทย
คิดเป็ นสัดส่วน 12% ของจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมด รองจากนักท่องเทีย่ วชาวจีน (29%) และยุโรป (17%)
อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจกลุ่ม FATs ทีซ่ บเซาในปั จจุบนั ทาให้นกั ท่องเทีย่ วเริม่ ชะลอการเดินทางและรัดเข็มขัด
ในการใช้จ่าย สะท้อนจากในช่วง 7 เดือนแรกปี 2562 จานวนนักท่องเทีย่ วจากกลุ่ม FATs ขยายตัวเพียง 4% ชะลอลง
จากทีข่ ยายตัว 11% ในช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ซึง่ หากเศรษฐกิจกลุ่ม FATs ยังไม่มที ที ่าจะฟื้ นตัวอาจกระทบรายได้ภาค
การท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นแรงหนุนสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด
มิ ติด้านการลงทุน ไทยพึง่ พาเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) จากกลุ่ม
FATs มากเป็ นอันดับ 2 รองจากญีป่ ่ ุน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ กลุ่ม FATs ทีช่ ะลอลง ส่งผลให้ FDI ของไทยจากกลุ่ม
ดังกล่าวชะลอตามไปด้วย ทัง้ นี้ มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากกลุ่ม FATs ขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงเหลือ 11% ในช่วง
ครึง่ แรกของปี 2562 เทียบกับทีข่ ยายตัวสูงถึง 30% ในช่วงเดียวกันของปี กอ่ น
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญปั จจัยบันทอนจากภายนอกประเทศ
่
จากการทีเ่ ศรษฐกิจไทยพึง่ พา
ภาคต่างประเทศในระดับสูง ดังนัน้ ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจ FATs อยู่ในช่วงชะลอตัว ผูป้ ระกอบการควรติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ และเตรียมเกราะป้ องกันเพือ่ บรรเทาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK
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