เช็คสุขภาพแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก … ประเทศไหนแข็งแรงกว่ากัน

โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

ปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 ของโลกเริมมีทศิ ทางชัดเจนขึน หลังจากวัคซีนทีเปรียบเสมือนแสงสว่างที
ปลายอุโมงค์ได้ถูกพัฒนาแล้วเสร็จและเร่งกระจายไปยังนานาประเทศอย่างต่อเนือง ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่
ปรับวิถชี วี ิตและปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันต่างๆ ได้ดขี นึ ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ทําให้เริมเห็นสัญญาณการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิมคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกปี 2564 เป็ นขยายตัว 6% สูงกว่าคาดการณ์ เดิมที 5.5% และเป็ นระดับสูงสุดนับตังแต่มกี ารเก็บสถิติ
ทําให้หลายฝ่ ายคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักได้อกี ครังในเร็ววันนี อย่างไรก็ตาม เป็ นทียอมรับกันแล้ว
ว่า COVID-19 จะไม่หายไปในทันทีทนั ใด แม้จะมีวคั ซีนแล้วก็ตาม การบริ หารจัดการด้านสาธารณสุขจะกลายเป็ น
หนึ งในตัว แปรสํา คัญ ที ใช้ บ่ง ชี ทิ ศ ทางการฟื นตัวและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของแต่ ละประเทศในระยะ
ข้างหน้ า ควบคู่กบั ปัจจัยทางเศรษฐกิ จ ทังนี เพือให้เห็นภาพชัดเจนขึน จึงนําข้อมูลของ 30 ประเทศทีเป็ นตัวแทน
แต่ละภูมภิ าคทัวโลก (อ้างอิงตามฐานข้อมูล IMF) มาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกันในกลุ่ม เพือให้เห็นว่าประเทศใดมี
ศักยภาพการฟื นตัวได้ดกี ว่ากัน โดยพิจารณาจาก 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ 1) คาดการณ์ อตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลีย
5 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2564-2568) โดย IMF (ข้อมูล ณ 6 เม.ย. 2564) และ 2) ดัชนีชวัี ดการจัดการรับมือ COVID-19 จัดทํา
โดยองค์ ก ารอนามัย โลก (WHO) และ Johns Hopkins University (ข้ อ มู ล ณ 14 เม.ย. 2564) ซึ งสะท้ อ นถึ ง
ความสามารถในการฟื นตัวและการบริหารจัดการรับมือกับ COVID-19 รวมถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุข โดย
ผลการวิเคราะห์สรุปได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มเศรษฐกิ จโตแรง จัด การโควิ ดอยู่หมัด หมายถึง เศรษฐกิจมีแนวโน้ มขยายตัวสูง รวมถึงจัด การ
COVID-19 ได้ดี
- กลุ่มเศรษฐกิ จโตตํา แต่รบั มือโควิ ดได้ดี หมายถึง เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวตํากว่าประเทศอืน แต่
จัดการ COVID-19 ได้ดี
- กลุ่มเศรษฐกิ จโตแรง แต่เปราะบางด้านโควิ ด หมายถึง เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูง แต่ยงั รับมือกับ
COVID-19 ได้ไม่ดี
- กลุ่มอ่อนไหว หมายถึง เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวตํากว่าประเทศอืนและมีปัญหากับการรับมือ COVID-19
ความสามารถในการรับมือ COVID-19
เศรษฐกิ จโตตํา แต่รบั มือโควิ ดได้ดี
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 กลุ่ ม เศรษฐกิ จ โตแรง จัด การโควิ ดอยู่ห มัด : ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Markets)

ที
เศรษฐกิ จเติ บโตสูงเป็ นทุนเดิ มตังแต่ก่อนเกิ ด COVID-19 เช่ น จีน เวียดนาม อิ นโดนี เซี ย โดยแนวโน้มเศรษฐกิจ
ในอีก 5 ปี ขา้ งหน้ าของกลุ่มนีขยายตัวเฉลียสูงถึง 5.5% ต่ อปี ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิด COVID-19 เมือผนวกกับ
ความสามารถในการรับมือ COVID-19 ทีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มนีฟื นตัวเร็ว นอกจากนี เป็ นทีน่ า
สังเกตว่าในปี 2563 จีนและเวียดนามมีอตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจในแดนบวกสวนทางกับทัวโลกทีตกอยู่ในภาวะหด
ตัว โดยในปี 2563 จีนขยายตัว 2.3% และแนวโน้ม 5 ปี ขยายตัวเฉลีย 6% ส่วนหนึงเป็ นผลจากพืนฐานทางเศรษฐกิจ
ทีแข็งแกร่งทังจากการบริโภคภายในประเทศและภาคการผลิต รวมถึงการขับเคลือนประเทศด้วยโมเดลใหม่ Dual
Circulation ทีช่วยให้เติบโตอย่างสมดุล ประกอบกับมาตรการจัดการ COVID-19 ทีเข้มงวดและสามารถผลิตวัคซีนได้
เอง ทําให้จีนเป็ นหนึงในประเทศทีฟื นตัวได้เร็วและควบคุม COVID-19 ได้ดีเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก เช่นเดียวกับ
เวียดนามทีการส่งออกกําลังเติบโตอย่างร้อนแรงจากโมเดล FDI-led Export Growth (การลงทุนจากต่างชาติเป็ นแรง
ขับเคลือนภาคส่งออก) โดย GDP ของเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 2.9% และแนวโน้ม 5 ปี ขยายตัวเฉลีย 6.8% ขณะที
จํานวนผูต้ ดิ เชือสะสมอยูใ่ นระดับตําเพียงหลักพันคน ทําให้เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบไม่มากและฟื นตัวได้เร็ว
 กลุ่ม เศรษฐกิ จโตตํา แต่ ร บ
ั มือโควิ ดได้ ดี : ส่ ว นใหญ่ เป็ นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศรายได้ สูง
แม้เศรษฐกิ จขยายตัวแพ้ประเทศอืนๆ แต่มีศกั ยภาพในการจัดการ COVID-19 ได้ ดี เช่ น เยอรมนี แคนาดา
สหรัฐฯ ปั จจัยสําคัญทีช่วยให้กลุ่มนีฟื นตัวได้มาจากความสามารถในการจัดการ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง
การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในช่วงวิกฤต รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพืนฐานสาธารณสุข สะท้อนจาก
งบประมาณการใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ อ GDP และอัตราส่วนจํานวนเตีย งต่อประชากรของกลุ่มนี ทีส่ว นใหญ่สูง กว่ า
ค่าเฉลียโลก ตลอดจนนโยบายการกระจายวัคซีนให้ประชาชนอย่างทัวถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทีแม้มปี ั ญหา
การรับมือ COVID-19 ในช่วงแรก แต่ปัจจุบนั สถานการณ์คลีคลายลง รวมถึงได้เร่งฉีดวัคซีนเฉลีย 3.3 ล้านโดสต่อวัน
ครอบคลุม ประชากรแล้ว ราว 37% (ข้อ มูล ณ 14 เม.ย. 2564) และคาดว่ าจะถึง 75% ภายใน 3 เดือ น (National
Institute of Allergy and Infectious Diseases ของสหรัฐฯ ประเมินว่าภูมคิ ุม้ กันหมู่จะเกิดขึนเมือฉีดวัคซีนครอบคลุม
70-85% ของประชากร) เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในกลุ่มนีทีมีอตั ราการฉีดวัคซีนอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ทัง
สหราชอาณาจักร 47.6% แคนาดา 21.4% เยอรมนี 16.8% จึงนับเป็ นอีกกลุ่มทีเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื นตัวอย่างแข็งแรง
 กลุ่มเศรษฐกิ จโตแรง แต่ เปราะบางด้านโควิ ด : เป็ นกลุ่มที เศรษฐกิ จมีแนวโน้ มเติ บโตสูง แต่รบ
ั มือกับ
COVID-19 ได้ไม่ดีเมือเที ยบกับประเทศอืน ทําให้ มีความเปราะบางหากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึนจน
อาจบันทอนและฉุดการเติ บโตทางเศรษฐกิ จลง เช่น อิ นเดีย อียิปต์ ฟิ ลิ ปปิ นส์ โดยอิ นเดียแม้เป็ นหนึงในฐานการ
ผลิตวัคซีนใหญ่ทสุี ดในโลก ทําให้ฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วเฉลีย 3.7 ล้านโดสต่อวัน (ครอบคลุม 7.3% ของประชากร)
แต่ด้วยจํานวนประชากรทีมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก ประกอบกับปั ญหาความไม่พร้อมด้านระบบสาธารณสุข ทําให้
สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลีคลาย เห็นได้จากข้อมูล ณ 14 เม.ย. 2564 จํานวนผูต้ ดิ เชือเพิมสูงถึง 2 แสนคนต่อวัน
ขณะทีอี ยิปต์ แม้เป็ นหนึงในไม่กประเทศในโลกที
ี
เศรษฐกิจปี 2563 ยังขยายตัวได้ และแนวโน้มอีก 5 ปี ขยายตัวถึง
5% แต่ในมุมของสถานการณ์ COVID-19 ยังดูน่ากังวล เนืองจากมีผู้ติดเชือเป็ นจํานวนมาก รวมถึงความพร้อมด้าน
สาธารณสุขในการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือค่อนข้างตํา (เทียบกับค่าเฉลียโลก) ขณะทีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว
เพียง 0.1% ของประชากร ส่งผลให้สถานการณ์ยงั มีความไม่แน่ นอนสูง ซึงอาจบันทอนให้เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะ
ถัดไป เช่นเดียวกับฟิ ลิ ปปิ นส์ทแนวโน้
ี
มเศรษฐกิจในอีก 5 ปี ขยายตัวเฉลียถึง 6.6% แต่นับเป็ นอีกหนึงประเทศทีมีผู้
ติดเชือสะสมเป็ นจํานวนมากถึง 800,000 คน และมีแนวโน้มเพิมขึนต่อเนือง

 กลุ่มอ่อนไหว : เป็ นกลุ่มที เศรษฐกิ จมีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว และปัจจุบน
ั ยังมีผ้ตู ิ ดเชือเพิ มขึนในระดับสูง

ระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับ COVID-19 ได้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็ นฝรังเศสและอิ ตาลีทถืี อเป็ นจุดเริมต้น
และศูนย์กลาง COVID-19 ของยุโรป โดยมีผตู้ ดิ เชือสะสมมากเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทังสถานการณ์ปัจจุบนั ยังไม่
คลีคลาย ล่าสุด ณ 14 เม.ย. 2564 จํานวนผูต้ ดิ เชือในฝรังเศสยังเพิมขึนต่อเนืองเฉลีย 3.2 หมืนคนต่อวัน เช่นเดียวกับ
อิตาลีท ี 1.5 หมืนคนต่อวัน จนต้องประกาศ Lockdown อีกครัง ขณะทีบราซิ ลเพิมสูงถึง 6.8 หมืนคนต่อวัน โดยบราซิล
มีผตู้ ดิ เชือสะสมสูงถึง 13 ล้านคนและเสียชีวติ 3.4 แสนคน สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลก สอดคล้องกับข้อมูลความพร้อม
ของระบบสาธารณสุขทีตํากว่ าค่าเฉลียของโลก ผลกระทบทีรุนแรงจาก COVID-19 ผนวกกับความเปราะบางทาง
เศรษฐกิจ เช่น วิกฤตหนีของอิตาลี ปั ญหาการว่างงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกตําในบราซิล ยิงซําเติมให้กลุ่มนีมี
แนวโน้มการฟื นตัวทีไม่คอ่ ยสดใสเมือเทียบกับประเทศอืนๆ
“จับสัญญาณการฟื นตัว มองหาโอกาสการส่งออกสิ นค้าไทย”
จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีความแข็งแรงในการฟื นตัวทีแตกต่ างกัน ซึงจะส่งผลต่ อความต้องการสินค้าที
แตกต่างกันตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นเพือการเยียวยาและฟื นฟูประเทศ การปรับโครงสร้างการผลิตใหม่เพือรับมือกับ
ความท้าทาย และการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึงจะเป็ นโอกาสทางธุรกิจครังสําคัญของผูป้ ระกอบการไทย
หากวางแผนการผลิตหรือส่งออกสินค้าให้สอดคล้องและตอบโจทย์กบั ความต้องการของแต่ละตลาดได้อย่างทันท่วงที
ตัวอย่างโอกาสการส่งออกทีสอดคล้องกับทิ ศทางการฟื นตัว

กลุ่มสิ นค้าส่งออกของไทย
สิ นค้ า สนั บ สนุ น Supply Chain โดยเฉพาะกลุ่ ม
วัตถุดบิ /ชินส่วนภาคอุตสาหกรรมและทีเกียวเนือง เช่น
เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก แผงวงจรไฟฟ้ า ชินส่วน
ยานยนต์
สิ นค้า อุปโภค บริ โภค และแฟชัน เช่น อัญ มณีและ
เครืองประดับ เครืองสําอาง เครืองนุ่งห่ม อาหารแปรรูป
สิ นค้าสุขอนามัย ได้แก่ เครืองมือแพทย์และอุปกรณ์
ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าดูแ ลสุข ภาพและความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ยาง
สิ นค้า New Normal เช่น คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ เครืองใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ทเกี
ี ยวเนือง
กับการทํางานแบบ Work from Anywhere

กลุ่มประเทศทีมีความต้องการ
กลุ่ ม เศรษฐกิ จ โตแรง จัด การโควิ ด อยู่ ห มัด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ประเทศทีเชือมโยงกับ Supply Chain ของโลกหลายเส้น ทังจีน
และเวียดนาม นอกจากนี หลายประเทศเร่งพัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม เพือเดินหน้ าฟื นฟู และยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศให้แข็งแกร่งยิงขึน
กลุ่มเศรษฐกิ จโตแรง จัดการโควิ ดอยู่หมัด และกลุ่มเศรษฐกิ จ
โตตํา แต่ รบั มื อโควิ ดได้ ดี เนื องจากผู้บริโภคมีกํ าลังซือเพิมขึน
หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักและเศรษฐกิจเริมฟื นตัว
ทุกประเทศยังมีความต้องการสินค้าสุขอนามัยอีกมาก โดยเฉพาะ
กลุ่ ม เศรษฐกิ จ โตแรง แต่ เ ปราะบางด้ า นโควิ ด และกลุ่ ม
อ่อนไหว ทีสถานการณ์ยงั ไม่คลีคลายและมีผตู้ ดิ เชือใหม่เพิมขึนมาก
เช่นเดียวกับสินค้า New Normal ทีจะมีคําสังซือเพิมขึนต่อเนื อง
เพือรองรับไลฟ์ สไตล์แ ละรูปแบบการทํางานยุคใหม่แบบ Social
Distancing

ทิศทางการฟื นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็ น ประเด็นทีผู้ประกอบการไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิด
เนืองจากสถานการณ์อาจมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันตามความผันผวนของปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ รวมถึงยังต้องติดตามประสิทธิภาพของวัคซีน ตลอดจนการกลายพันธุข์ องเชือโรค ซึงอาจทําให้ภาพการฟื นตัว
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเปลียนแปลงไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่
ผูท้ สนใจเท่
ี
านัน โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการทีมีบุคคลนําข้อมูล
นีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

