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แนวโน้มการฟื้นตัวแตกต่างกันออกไปตามระดับการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19 และปัจจัยเฉพาะรายประเทศ
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เศรษฐกิ จ CLMV ส่ ง สั ญ ญาณฟื ้ น ตั วจากจุ ด ต่ ำสุ ด ในไตรมาสที ่ 2 ของปี 2020 หลั ง เริ ่ ม ผ่ อ นคลาย
มาตรการ lockdown ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนปี 2020 แม้กัมพูชาและลาวสามารถควบคุมการระบาด
ได้สำเร็จ แต่เมียนมาและเวียดนามกลับเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วงครึ่งหลังของปี
2020 โดยเวียดนามกลับมาประกาศใช้มาตรการ lockdown ในบางพื้นที่และสามารถควบคุมการระบาดได้
สำเร็จในเดือนสิงหาคม ขณะที่เมียนมายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้เศรษฐกิจ CLMV ยังคงฟื้นตัวช้าและไม่ทั่วถึง โดยระดับการฟื้นตัวที่แตกต่างกันมากขึ้น
นั้น เป็นผลมาจากการฟื้นตัวแบบช้า ๆ และไม่ทั่วถึงของเศรษฐกิจโลก อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้น ระดับการระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19 และประสิทธิภาพของมาตรการรองรับ รวมทั้งปัจจัยเฉพาะในรายประเทศที่มี
แนวโน้มยืดเยื้อ เศรษฐกิจเวียดนามกลั บมาฟื้นตัวได้ดีด้วยแรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะที่การ
ระบาดของ COVID-19 และการถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้า EBA บางส่วนจะยิ่งซ้ำเติมการชะลอตัวของ
อุปสงค์ต่างประเทศในกัมพูชา ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจลาวยังเผชิญแรงกดดันจากข้อจำกัดในการทำ
นโยบายการคลัง (fiscal space) และความเสี่ยงที่สูงขึ้นในประเด็นการผิดชำระหนี้ สำหรับเมียนมา การระบาด
ระลอกใหม่ของ COVID-19 และมาตรการ lockdown ที ่ ก ลั บ มาเข้ม งวดขึ ้ นส่ ง ผลให้ เศรษฐกิจ เมียนมา
มีแนวโน้มฟื้นตัวต่ำกว่าคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2020/2021

อุ ป สงค์ จ ากต่ า งประเทศที ่ ย ั ง อ่ อ นแอจะเป็ น แรงกดดั น ต่ อ การฟื ้ น ตั ว
ของเศรษฐกิจกัมพูชา EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะหดตัว -3.0% ในปี
2020F และขยายตั วได้ ค ่ อนข้ า งต่ ำที ่ ราว 5.0% ในปี 2021F แม้ ก ั มพู ช า
จะผ่ อนคลายมาตรการ lockdown ส่ วนใหญ่ แล้ ว โดยมี การอนุ ญาตให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังมี
แนวโน้มซบเซา เนื่องจากมาตรการกักตัว ขณะที่การเพิกถอนสิทธิพิเศษ
ทางการค้า EBA และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลลบต่อเนื่องถึง
อุปสงค์ในภาคส่งออก รวมถึงรายได้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

ข้อจำกัดในด้านการทำนโยบายการคลังและความเสี่ยงการผิด นัดชำระหนีท้ ี่เพิม่
สูง ขึ้น ยัง เป็นความท้าทายหลัก แม้รัฐบาลลาวจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
lockdown แต่มาตรการกระตุ้นทางการคลังจะเผชิญข้อจำกัดจากการขาดดุล
การคลังอย่างต่อเนื่อง ลาวยังมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น
จากปัญหาขาดแคลนทุนสำรองระหว่างประเทศและรายได้ภาครัฐที่อยู่ในระดับ
ต่ำ นอกจากนี้ ลาวถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือลง (Moody’s ปรับลงเป็น
Caa2 และ Fitch Ratings ปรับลงเป็น CCC) ซึ่งจะส่งผลให้ลาวมีต้นทุนการ
ระดมทุนสู ง ขึ้ น และยิ่งเป็น แรงกดดั น ให้ เ งิ น กี บ อ่ อ นค่ า โดย EIC ปรั บ ลด
คาดการณ์เศรษฐกิจลาว ปี 2020 เป็นหดตัว -0.5% และคาดการฟื้นตัวในปี
2021 ยังมีความเสี่ยงด้านต่ำค่อนข้างสูง และจะขยายตัวได้เพียง 4.5%

การระบาดระลอกใหม่ ของ COVID-19 และมาตรการ lockdown ที ่ กลั บมา
เข้มงวดขึ้นจะส่งผลลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเมียนมา ธุรกิจที่ทยอย
ปิดตัวลงและการจำกัดการเดินทางส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการจ้างงาน
และรายได้ ซึ่งกลายเป็นแรงกดดันต่อการผลิตและการส่งออก ขณะที่ FDI จะ
ยังคงซบเซาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่สูง โดยเฉพาะช่วงก่ อน
การเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้ นเดือนพฤศจิ กายน EIC จึงปรับลดคาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาลงเป็น 4.0% ในปีงบประมาณ 2020/2021

แม้เ ผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 แต่เ ศรษฐกิจเวียดนามยั ง
ขยายตัวได้ดี จากการควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วและการส่งออกที่
แข็งแกร่ง โดย EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะกลับมาขยายตัวราว 7.0%
ในปี 2021F นอกจากนี้ เวียดนามจะได้ผลบวกจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นภายใต้
ข้อตกลงทางการค้า EVFTA อุปสงค์โลกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ รวมถึงแนวโน้มการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ดี
เวียดนามยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเวียดนามเป็น
ประเทศผู้บิดเบือนค่าเงิน และการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

Special Issue : สำรวจทิศทางการเพิ่มขึ้นของ FDI ในเวียดนามและนัยต่อเศรษฐกิจไทย
ข้อมูลการเคลื่อนไหวของประชากรในกลุ่มประเทศ CLMV สะท้อน EIC ประเมินว่าเศรษฐกิ จ CLMV ปี 2021F จะฟื้ นตัวช้าและมีระดับการ
ฟื้ นตัวแตกต่างกันตามระดับการระบาดของ COVID-19 และปัจจัย
แนวโน้ มการฟื้ นตัวที่เริ่มแตกต่างกัน โดยเมียนมาและเวียดนาม
เสี่ยงรายประเทศ
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google
หมายเหตุ : Base line คือค่ามัธยฐานระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 6 ก.พ. 2020

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF WB ADB และหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศ CLMV
หมายเหตุ : *สาหรับเมียนมา ข้อมูลปี 2020F คือข้อมูลปีงบประมาณ 2019/2020

Facts and Figures
Population (2019)
Labor force (2019)
GDP (2019)
GDP per capita (2019)
GDP by sector (2018)
Top exports (2019)

16.49 million
9.35 million
27.03 USD billion
1,694 USD
Agriculture: 22%, Industry: 32.3%, Services: 39.5%
Textile 56%, Footwear 9%, Travel goods 7%

What to watch in 2020
การทีส่ หภาพยุโรปถอดถอน
สิทธิพเิ ศษทางการค้า EBA
บางส่วน มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 12 สิงหาคม 2020

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็นผลมาจาก COVID-19
และการตอบสนองของ
นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ

Macroeconomic Update
Economic
Outlook

แม้ จ ะผ่ า นจุด ต่า สุ ด มาแล้ ว การฟื้ นตัว ของเศรษฐกิ จ กัม พูช ายัง คงถูก กดดัน จากปั จ จัย ทัง้ ภายใน
และภายนอก โดย EIC คาดว่า GDP ในปี 2020F จะหดตัว -3.0% และการเติ บโตในปี 2021F จะยังคงมี
แนวโน้ มตา่ กว่าค่าเฉลี่ยที่ 5.0%
เศรษฐกิจของกัมพูชามีแนวโน้มผ่านพ้นจุดต่าสุดหลังกัมพูชาประสบความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเริม่ ผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง แต่คาดว่าจะฟื้ นตัวไปอย่างช้า ๆ ข้อมูล Mobility data
ของ Google แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวฟื้ นตัวดีข้นึ จากจุดต่ าสุดในเดือนเมษายน (รูปที่ 1) ชี้ให้เห็นว่า
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อ มั ่นของผู้บริโ ภคกลับ มาแล้ว อย่ า งไรก็ต าม มีแ นวโน้ ม ว่ าการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจจะเป็ นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากอุปสงค์ทงั ้ ภายในและภายนอกประเทศชะงักงัน อย่างต่อเนื่อง
จากอุปสรรค ดังนี้ :
i) แม้ว่าจะมีการฟื้ นตัวในข้อมูล mobility data (ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ ) ข้อมูล
mobility data ของจุดหมายปลายทางหลาย ๆ แห่งยังคงอยู่ต่ากว่าระดับก่อนเกิด COVID-19 อย่างมี
นัยสาคัญ ซึง่ อาจชีใ้ ห้เห็นถึงการบริโภค การท่องเทีย่ ว และการจ้างงานทีล่ ดฮวบ
ii) การปิ ดชายแดนทีย่ ดื เยื้อและการระงับการท่องเที่ยวอย่างฉับพลัน อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ
ของกัมพูชาเนื่องจากรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติคดิ เป็น 14.0% ของ GDP ในปี 2019
iii) การส่งออกสินค้าซึ่งคิดเป็ น 46% ของ GDP ในปี 2018 คาดว่าจะหดตัวในปี น้ี เนื่องจากอุปสงค์ต่อ
เครื่องนุ่ งห่ม รองเท้า และสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวลดลง เป็ นผลมาจากประเทศคู่ค้าสาคัญได้ใช้
ั หาจานวนผู้ว่า งงานที่เ พิ่ม สูงขึ้น ยิ่ง ไปกว่านัน้
มาตรการปิ ด เมือ งที่เ ข้มงวดและก าลัง ประสบป ญ
การทีส่ หภาพยุโรปถอดถอนสิทธิพเิ ศษทางการค้า EBA บางส่วนจะเพิม่ ภาษีสาหรับ 25% ของสินค้า
ทีส่ ่งออกไปยังสหภาพยุโรป ทาให้ขอ้ นี้กลายเป็นความเสีย่ งด้านต่าต่อการส่งออกนอกเหนือจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยทัวโลก
่
iv) ธนาคารโลกรายงานว่าอุปสงค์ต่อภาคการท่องเทีย่ วและการผลิตเครื่องนุ่ งห่มและรองเท้าทีล่ ดลงอาจ
ส่ ง ผลให้ตัว เลขการว่ า งงานเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจาก 2 ภาคส่ ว นนี้ คิด เป็ น 34.9% ของการจ้า งงานที่มี
ค่าตอบแทน หรือ 17.8% ของการจ้างงานทัง้ หมด การชะลอตัวทีย่ ดื เยือ้ อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อ
การอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนอย่างมีนัยสาคัญในระยะต่อไป

นอกจากนี้ กัมพูชายังเผชิญกับความเสี่ยงอื่น ๆ อีกหลายประการที่อาจขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะกลาง ได้แก่
i) ผลกระทบที่ฝงั ลึกจากตลาดแรงงานในภาคการท่องเทีย่ วและภาคการผลิต เครื่องนุ่ งห่มและรองเท้า
ทีอ่ ่อนแอยืดเยือ้ ยาวนาน และยังคงมีแนวโน้มซบเซาในอนาคตอันใกล้น้ี
ii) คุณภาพสินเชื่อทีล่ ดลงและหนี้เสีย ที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากรายได้ท่ลี ดลงคือความเสีย่ งอีกประการต่อ
เศรษฐกิจกัมพูชา หลังมูลค่าสินเชื่อเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องที่ 21.2%YOY ในปี 2019
ดังนัน้ EIC จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะหดตัว -3.0% ในปี 2020F และการเติบโตในปี 2021F จะยังคงมี
แนวโน้มต่ากว่าค่าเฉลีย่ ที่ 5.0%

รูปที่ 1 : ข้อมูล mobility data ของ Google ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิ จผ่านจุดตา่ สุดแล้ว

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google
หมายเหตุ : การเดินทางไปสวนและอุทยานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุจากการชดเชยวันหยุดปีใหม่ของกัมพูชา (17 – 21 ส.ค.) และเทศกาล Pchum Ben (16-18 ก.ย.)

ในด้านอุปสงค์จากต่ างประเทศ การส่ งออกหดตัวในไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากอุปสงค์ ต่อเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้าหยุดชะงัก โดยการเติบโตของการส่งออกในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 อยู่ท่ี 25.5%YOY แต่หลัก ๆ นัน้
เป็ นเพราะการส่งออกทองคาไปยังสิงคโปร์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพิม่ ขึน้ ข้อมูลของ IMF ระบุว่า
หากไม่นับทองคา (ซึ่ง ไม่มผี ลต่อการเติบโตของ GDP) แล้ว การส่งออกของกัมพูชาในไตรมาสที่ 2 ปี 2020
หดตัว -18.8%YOY โดยสาเหตุหลักทีท่ าให้ตวั เลขตกฮวบได้แก่ 1) การส่งออกเครื่องนุ่ งห่ม (65.6% ของการ
ส่งออกในปี 2019) หดตัว -22.4%YOY ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็ น การหดตัวครัง้ แรกตั ่งแต่เริ่มรายงานข้อมูลเมื่อ
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2014 และ 2) การส่งออกรองเท้า (8.7% ของการส่งออก) ทีล่ ดลง -16.1%YOY
ในอนาคต แม้ว่ า มีก ารคาดการณ์ ว่า การส่ งออกจะฟื้ น ตัวไปพร้อ ม ๆ กับ การผ่ อ นคลายมาตรการปิ ดเมือง
แต่อุปสงค์ต่อสินค้าเครื่องนุ่ งห่มยังคงมีแนวโน้ มต่ าอยู่เนื่องจากแปรผันตามตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็ นอย่างมาก และประเทศคู่ค้าสาคัญ มีแนวโน้ มจะกลับมาใช้มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ ข้อมูลยอดค้าปลีก
ของสหรัฐอเมริกา (26% ของการส่งออกทัง้ หมด) ในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่ายอดขายของร้านเครื่องนุ่งห่ม
และเครื่องประดับลดลง -32.6%YOY ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 แสดงให้เห็นว่าการส่งออกเครื่องนุ่ งห่ม
ของกัมพูชามีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากัมพูชาอาจได้ประโยชน์จากอุปสงค์ต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ที่แ ข็ง แกร่ ง และเศรษฐกิจ จีน ที่ฟ้ื น ตัว อย่ า งรวดเร็ว แต่ ป จั จัย เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ส่ ง ผลมากนั ก เนื่ อ งจากสิ น ค้ า
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์คิด เป็ น 3.9% ของการส่ ง ออกทัง้ หมดในปี 2019 เท่ า นั น้ และการส่ ง ออกไปยัง ประเทศจีน
ก็คดิ เป็นเพียง 5.7% ของการส่งออกทัง้ หมดของกัมพูชา
ความเสี่ยงด้านตา่ ต่อการส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ การถูกถอดถอนสิ ทธิ พิเศษทางการค้า EBA บางส่วน
การกลับมาใช้มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ ในประเทศคู่ค้าที่สาคัญ และความตึงเครียดทางการค้าทั ่วโลก
ประการแรก สหภาพยุโรป (23% ของการส่งออก) ได้ตดั สินใจถอดถอนสิทธิพเิ ศษในการส่งออกแบบไม่เสีย
ภาษีบางส่วนจากกัมพูชา ทาให้สนิ ค้าทีส่ ่งออกจากกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรป 25% ต้องเสียภาษี ซึ่งอาจทาให้
ความสามารถในการแข่งขัน ลดลง โดยการถอดถอนสิทธิพเิ ศษมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 12 สิงหาคม 2020
ประการที่ 2 จานวนผูป้ ่วย COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป อาจส่งผลให้มกี ารใช้
มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งอาจทาให้การบริโภคลดลง เช่นเดียวกับอุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของกัมพูชา
และประการสุดท้าย การปกป้องทางการค้าทัวโลกและความตึ
่
งเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
อาจทาให้การส่งออกของกัมพูชาเผชิญความไม่แน่นอนมากขึน้
การท่ อ งเที่ ย วยัง คงมี แนวโน้ ม ซบเซาจนกว่าจะมีก ารใช้ วคั ซี น ป้ องกัน COVID-19 อย่ า งแพร่หลาย
จ านวนนั ก ท่อ งเที่ยวที่เ ดิน ทางมาในช่วง 8 เดือ นแรกของปี 2020 หดตัว -71.9%YOY หลัง จากกัมพูชาใช้
มาตรการควบคุ ม ป้ องกัน ชายแดนในเดือ นเมษายน แม้ว่ า รัฐ บาลจะผ่ อ นคลายระเบีย บข้อ บัง คับ ในการ
เดิน ทางเข้า ประเทศแล้ ว แต่ ค วามหวาดกลัว ต่ อ COVID-19 และช่ ว งเวลาที่บ ัง คับ กัก ตัว 14 วัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการตรวจ COVID-19 ก็ยงั เป็ นการจากัดนักท่องเทีย่ วในการเข้าประเทศ นอกจากนี้ แผนการจัด
travel bubble หรือการเปิ ดประเทศให้สามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้โดยจับคู่กบั ประเทศทีค่ วบคุม COVID-19
ก็มแี นวโน้มเป็ นไปอย่างล่าช้ามากเนื่องจากจานวนผู้ป่วย COVID-19 กลับมาเพิม่ สูงขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ
ในภูมภิ าคนี้
รัฐบาลได้กระตุน้ การท่องเทีย่ วในประเทศในช่วงวันหยุดยาวเพื่อเป็ นการสนับสนุนภาคการท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม
สภาการเดินทางและการท่องเทีย่ วโลก (World Travel and Tourism Council) รายงานว่าการใช้จ่ายในประเทศ
สร้างรายรับให้ภาคการท่องเทีย่ วเพียงแค่ 23% เท่านัน้ ในปี 2019 จากรายได้นักท่องเทีย่ วทัง้ หมด นอกจากนี้
การท่องเทีย่ วในประเทศอาจไม่สามารถสนับสนุ นภาคการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกาลังซื้อลดลงตาม
รายได้ทล่ี ดลง ดังนัน้ ภาคการท่องเทีย่ วของกัมพูชาจึงยังคงซบเซาจนกว่าการท่องเทีย่ วของประเทศส่วนมาก
ทัวโลกจะฟื
่
้ นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
การลงทุนที่ ได้รบั การอนุมตั ิ (ต่ างชาติ และในประเทศ) ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสาคัญท่ ามกลางความ
ไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จและความมั ่นใจของนักลงทุนที่ต่า ในไตรมาสที่ 2 การลงทุนที่ได้รบั การอนุ มตั ิ
ทัง้ หมดลดลง -53.3%YOY ลดลงจากไตรมาสแรกซึ่งหดตัว -52.7%YOY อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักของการ
ลดลงในครัง้ นี้คอื การชะลอตัวอย่างมีนัยสาคัญของภาคการท่องเทีย่ ว ซึ่งเป็ นภาคส่วนทีร่ บั การลงทุนสูงสุด 2
ภาคส่วน (50.1% ของส่วนแบ่งของการลงทุนโดยเฉลี่ยในปี 2018-2019) ซึ่งลดลง -90.9%YOY ในครึ่งแรก
ของปี 2020 เนื่องจากธุรกิจการท่องเทีย่ วจานวนมากมีกาไรทีล่ ดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
และผลกระทบจากฐานที่สูงในปี 2019 ประเทศจีนยังคงเป็ นประเทศต่างชาติท่ลี งทุนสูงสุดโดยคิดเป็ น 27.4%
ของการลงทุนในไตรมาสที่ 2 น้อยกว่านักลงทุนในประเทศทีม่ สี ดั ส่วนอยูท่ี 34.3% เพียงเล็กน้อย การลงทุนที่
ได้รบั การอนุ มตั ิท่ชี ะลอตัวชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในอนาคตมีแนวโน้มจะฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะ

ในภาคการท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเนื่องจากการท่องเทีย่ วถือเป็นภาคส่วนทีม่ ี
ความสาคัญกับเศรษฐกิจและการจ้างงานของกัมพูชา
การปิ ดตัวของธุรกิ จในภาคส่ วนที่ มีความสาคัญต่ อเศรษฐกิ จ มีแนวโน้ มสร้า งแรงกดดัน ให้ ก ับ การ
อุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเนื่ องจากอัตราการว่างงานที่เพิ่ มสูงขึ้นและรายได้ที่ลดลง ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ
การผลิตเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ารวมถึงการท่องเทีย่ วจานวนมากถูกบีบให้ตอ้ งปิดตัวลงเนื่องจากอุปสงค์ทช่ี ะลอ
ตัวลงอันเนื่องมาจากมาตรการปิ ดเมืองและภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยทัวโลก
่
แม้ว่าอัตราการว่างงานอย่างเป็ น
ทางการจะยังไม่ประกาศ แต่ธนาคารโลกรายงานว่าทัง้ 2 ภาคส่วนสร้างการจ้างงานที่มคี ่าตอบแทน 34.9%
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ้างอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและการบริโภคของกัมพูชาอย่างมีนัยสาคัญ
หนังสือพิมพ์ The Khmer Times รายงานในเดือนกรกฎาคมว่า คนงานโรงงานมากถึง 150,000 คนและแรงงาน
ในภาคการท่องเทีย่ ว 45,000 คนตกงาน คิดเป็ นประมาณ 2% ของแรงงานทัง้ หมดของกัมพูชา (อิงจากข้อมูล
แรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ) นอกจากการอุปโภคบริโภคทีล่ ดลงแล้ว รายได้ทล่ี ดลงอาจทาให้
ฐานะทางการเงินของครัวเรือนยิง่ แย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นหนี้ การชะลอตัวทีย่ ดื เยือ้ อาจทาให้ก่อเกิด
แผลเป็ นทางเศรษฐกิจ ทัง้ จานวนธุรกิจทีป่ ิ ดตัวลงและการเลิกจ้างงานทีม่ ากขึน้ คุณภาพสินเชื่อทีแ่ ย่ลง หนี้เสีย
ที่เ พิ่ม ขึ้น และการอุ ป โภคบริโภคระยะยาวที่ลดลงเนื่ อ งจากรายได้ของครัวเรือ นถู ก ใช้ไปกับการช าระหนี้
เป็นส่วนมาก
กัมพูชาประกาศใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิ จครัง้ ที่ 6 ซึ่ งขยายมาตรการผ่อนผันไปจนถึงเดือนธันวาคม
2020 มาตรการที่ข ยายไปจนถึง เดือ นธัน วาคม ปี 2020 ได้ แ ก่ การจ่ า ยเงิน 70 ดอลลาร์ ส หรัฐ ต่ อ เดือ น
(40 ดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลและ 30 ดอลลาร์สหรัฐจากนายจ้าง) ให้แก่คนงานที่ถูกเลิกจ้างในภาคการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การจ่ายเงิน 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนให้แก่คนงานทีถ่ ูก
เลิกจ้างในภาคการท่องเทีย่ ว การยกเว้นภาษีสาหรับภาคการท่องเทีย่ วและการบิน และการแจกจ่ายเงินสดแก่
ครัวเรือนที่ยากจน มาตรการเหล่านี้มคี วามจาเป็ นที่จะต้องใช้เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เศรษฐกิจยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเทีย่ วทีป่ ิดตัวลงในช่วงปี น้ี และอุปสงค์ต่อสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
ทีอ่ ่อนแอจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยเดือนธันวาคม การส่งเสริมมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
จึงยังจาเป็ นในปี ถดั ไป หากไม่ได้ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเหล่านี้จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวอย่างยั ่งยืน
กัมพูชาอาจเผชิญกับความเสีย่ งในการเกิดหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ทีส่ งู ขึน้
ในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาอนุ ญาตให้มกี ารกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือน
ที่ไ ม่ ต้อ งมีก ารช าระหนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค าสั ่งปรับ โครงสร้า งหนี้ ท่คี าดว่ า จะสิ้น สุ ด ในเดือ นตุ ลาคม 2020
(คาสั ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ระบุให้ระยะเวลาการผ่อนผันเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาฉบับใหม่มผี ลบังคับใช้)
เนื่องจากภาคส่วนเศรษฐกิจหลาย ๆ ภาคยังคงได้รบั ผลกระทบจากอุปสงค์ทอ่ี ่อนแอและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ซบเซา หนี้เสีย มีโอกาสที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครัง้ เมื่อระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง ทาให้ความเสี่ยงด้านการคลัง
และเศรษฐกิจเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้สรุปมาตรการทางการเงินและการคลังทีป่ ระกาศตามทีแ่ สดงในรูปที่ 2 โดยปจั จุบนั
มีค่าเท่ากับ 8.3% ของ GDP (รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่าด้วย)

รูปที่ 2 : นโยบายทางการคลังและทางการเงิ นของกัมพูชา

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ADB, IMF, ASEAN Briefing, และสานักข่าวท้องถิน่

ปั จจุบนั กัมพูชากาลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับจีนและเกาหลีใต้ เพื่อเจรจาต่อรองข้อตกลงเขตการค้า
เสรี (FTAs) แต่มีแนวโน้ มที่ข้อตกลงนัน้ จะไม่สามารถชดเชยกับการถูกถอดถอนสิ ทธิ พิเศษทางการค้า
EBA บางส่วนได้ ปจั จุบนั การส่งออกไปยังประเทศจีนคิดเป็ น 5.7% ของการส่งออกทัง้ หมดเท่านัน้ ขณะที่
การส่งออกไปยังเกาหลีใต้คดิ เป็น 1.3% ของการส่งออกทัง้ หมด นอกจากนี้ การส่งออกเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ไปยัง ประเทศจีน ยัง คิด เป็ น สัด ส่ ว นที่เ ล็ก มาก (3-5%) ของการส่ ง ออกเครื่อ งนุ่ ง ห่ ม และรองเท้ า ทัง้ หมด
(และสัดส่วนของเกาหลีใต้น้อยกว่า นัน้ อีก) แสดงให้เห็นว่า FTA กับประเทศจีนนัน้ อาจไม่ช่วยทาให้อุปสงค์
ต่อสินค้าเหล่านี้เพิม่ ขึน้ เท่าใดนัก
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีแนวโน้ มจะได้ประโยชน์ จากข้อตกลงนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตร ขนสัตว์และหนังเฟอร์
และวัตถุดบิ เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเหล่านี้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของกัมพูชา ยิง่ ไปกว่านัน้ ข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอาจส่งเสริมการส่งออกสินค้าทีม่ มี ูลค่าสูงกว่าของกัมพูชา เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วย
กัมพูชาส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจีนและเกาหลีใต้คดิ เป็นสัดส่วน 13.0% และ 5.6% ตามลาดับ

Financial
Markets

การเติ บโตของสิ นเชื่อผู้บริ โภคของกัมพูชาตกฮวบในไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากมาตรการปิ ดเมืองและการ
ว่างงานที่สูงขึ้นทาให้อุปสงค์ในประเทศลดลง สานักงานข้อมูลเครดิตกัมพูชารายงานเกี่ยวกับดัชนีสนิ เชื่อ
ผู้บริโภคว่า การขอกู้สนิ เชื่อผู้บริโภคลดดิง่ ลง -50%QOQ ทัวประเทศ
่
ส่วนการขอจานองที่อยู่อาศัยที่คดิ เป็ น
50.5% ของยอดสิน เชื่อ ผู้บ ริโภคทัง้ หมด ณ เดือ นมิถุ น ายน 2020 ลดลง -51%QOQ ขณะที่ก ารขอสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่คิดเป็ น 49.0% กลับลดลง -50%QOQ ด้านคุณภาพหนี้ ก็แย่ลงเนื่ องจากเปอร์เซ็นต์ของหนี้
ที่ พ้นกาหนดชาระมากกว่า 30 วันพุ่งขึ้นเป็ น 2.64% ในไตรมาสที่ 2 จาก 1.61% ในไตรมาสก่อนหน้ า

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่บนั ทึกไว้ใ นไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ที่อยู่ท่ี 1.06% โดยหนี้ท่พี ้นกาหนดชาระมาจากภู มิภ าค
ั ่ ม่ ขึ้นมามากที่สุด อยู่ท่ี 249%QOQ สะท้อนถึงรายได้ท่ลี ดลงของผู้บริโภคทีท่ างานในธุรกิจการ
ด้านชายฝงเพิ
ท่องเทีย่ ว การเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภคของกัมพูชาทีต่ กฮวบมีแนวโน้มจะเป็ นปจั จัยทีก่ ดดันการฟื้ นตัวของ
การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนในช่วงทีก่ าลังจะถึง ยิง่ ไปกว่านัน้ หนี้เสียทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจกระทบความสามารถ
ของภาคการธนาคารและการเงินในระดับจุลภาคเป็นวงกว้างมากขึน้ ซึง่ อาจเป็นอีกปจั จัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

EIC’s View
แม้ จ ะประสบความส าเร็จ ในการควบคุม การแพร่ ระบาดของ COVID-19 แต่ เ ศรษฐกิ จ กัม พูช ามี แนวโน้ ม
ฟื้ นตัวอย่างซบเซาเนื่ องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงเป็ นอุปสรรคต่ อ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จอย่างต่ อเนื่ อง
แม้จะเห็นสัญญาณของการผ่านพ้นจุดต่ าสุดจากข้อมูล mobility data ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้ฟ้ื นตัวในหลาย ๆ
จุดหมายปลายทางสาคัญอุปสงค์ทงั ้ ภายในและภายนอกประเทศจะยังคงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวต่อไป เนื่องจากการ
ปิ ดชายแดนและการระงับการท่องเที่ยวทัวโลกมี
่
แนวโน้มจะยังคงดาเนินต่อไปในปี 2020-2021F ภาคการท่องเทีย่ ว
ของกัมพูชาอาจได้เห็นตัวเลขที่ลดลงมากในปี น้ี และในปี 2021 ก็จ ะยัง ฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ จนกว่าจะมีการใช้วคั ซีน
ป้องกัน COVID-19 อย่างแพร่หลาย ในด้านการส่งออก การฟื้ นตัวของอุปสงค์ต่อ เครื่องนุ่ งห่ม และรองเท้าจะยังคง
ดาเนินต่อไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปท่ามกลางรายได้ทล่ี ดลงและการทีป่ ระเทศคู่คา้ สาคัญประกาศใช้มาตรการปิ ดเมือ ง
อีกครัง้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ทิ ล่ี ดลงอาจส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจ จะฟื้ นตัวกลับมาอย่าง
ช้า ๆ เนื่องจากผูล้ งทุนเลื่อนหรือพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตอีกครัง้ โดยรวมแล้ว ปจั จัยเหล่านี้อาจส่งผลลบต่อ
การจ้างงานและรายได้ของชาวกัมพูชา ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนฟื้นตัวได้อย่างเชื่องช้า
เศรษฐกิ จกัมพูชาอาจเผชิ ญความเสี่ยงด้านหน้ าผานโยบาย (Policy Cliff) หากไม่มีการขยายมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จออกไป แม้ว่ารัฐบาลจะขยายมาตรการผ่อนผันส่วนใหญ่ไปจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2020 แต่กม็ แี นวโน้มว่า
เศรษฐกิจจะยังคงอ่อนแอเมื่อเข้าสู่ปี 2021 ดังนัน้ การสนับสนุ นด้านการคลังในอนาคตจึงยังจาเป็ นเพื่อช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจและช่วยเหลือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว แม้ว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและงบประมาณสาหรับปี
2021 ยังคงไม่แน่ นอน หากมองอีกด้านหนึ่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดการขาดดุ ลการคลัง
และหนี้ สาธารณะที่เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งไรก็ต าม หนี้ สาธารณะต่ อ GDP ณ เดือ นมิถุ น ายน 2020 ยัง คงต่ า อยู่ท่ี 29.2%
(จาก 28.1% ในปี 2019) แต่ทงั ้ หมดเป็นหนี้จากต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตา่ ได้แก่ผลกระทบจากการถอดถอนสิ ทธิ พิเศษทางการค้า EBA บางส่วน และหนี้ เสียที่เพิ่ มขึน้
เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็ นคู่ค้าส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของกัมพูชา ภาษีท่ถี ูกเพิม่ อาจเป็ นอีกปจั จัยทีส่ ่งผล
กระทบต่อการส่งออกในปี น้ี นอกจากนี้ ผูส้ ่งออกชาวกัมพูชาอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับผูส้ ่งออกชาว
เวียดนามในระยะกลาง ทีเ่ ร็ว ๆ นี้ได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกบั สหภาพยุโรป ในด้านหนี้เสีย สานักงานข้อมูล
เครดิตกัมพูชารายงานว่าเปอร์เซ็นต์ของหนี้ทพ่ี ้นกาหนดชาระได้พุ่งสูงขึน้ ในไตรมาสที่ 2 หากพ้นระยะเวลาผ่อนผัน
แล้ว หนี้เสียอาจจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากครัวเรือนจานวนมากยังคงได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึง่ อาจส่งผล
ต่อเศรษฐกิจเป็ นวงกว้างในแง่ของความสามารถในการทากาไรของธนาคารที่ลดลง การเติบโตของสินเชื่อ ที่ลดลง
และความเสีย่ งต่อเสถียรภาพระบบการเงินทีส่ งู ขึน้

Cambodia’s Key Indicators
Indicators
Unit
2015
2016
Real GDP
% YOY
7.0
6.9
Consumer price index (average)
%
1.2
3.0
Current account balance
% of GDP
-8.7
-8.5
Deposit Rate (end of period)
%
1.4
1.4
Sources: International Monetary Fund (IMF) and Cambodian Authorities, EIC Analysis

2017
7.0
2.9
-7.9
1.5

2018
7.5
2.4
-12.2
1.4

2019
7.1
2.0
-15.8
1.4

2020F
-3.0
2.5
-25.4
-

2021F
5.0
2.9
-16.3
-

การส่ งออกขยายตัวในไตรมาส 2 จากการส่ งออกทองคาที่
เพิ่ มขึ้น (ซึ่งไม่มีผลต่อการคานวณ GDP )

จานวนนักท่องเที่ ยวเข้ากัมพูชายังคงซบเซาจากผลกระทบ
ของ COVID-19 ซึ่งทาให้การท่องเที่ยวทั ่วโลกหยุดชะงัก

Sources: National Bank of Cambodia

Sources: Ministry of Tourism

FDI ชะลอตัวในไตรมาส 2 จากผลของมาตรการ lockdown
และความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น

สิ นเชื่ อขยายตัวสูงในปี 2019 แต่ อาจเผชิ ญความเสี่ ยงจาก
หนี้ เสียที่พ่งุ สูงขี้นในปี 2020 จากผลของเศรษฐกิ จที่หดตัว

Sources: National Bank of Cambodia

Sources: National Bank of Cambodia

ค่าเงิ น KHR แข็งค่าต่อ USD ในเดือนตุลาคมตามดัชนี ADXY

อัตราเงิ นเฟ้ อชะลอตัวในเดือนสิ งหาคม

Sources: Bloomberg

Sources: National Bank of Cambodia

Links with the Thai Economy
การส่งออกไทยไปกัมพูชาหดตัว -9.7%YOY ใน 9 เดือนแรก
ของปี 2020 จากการส่ ง ออกน้ า มัน ส าเร็จ รูป (-16.3%YOY)
และรถยนต์และชิ้ นส่วน (-28.8%YOY) ที่หดตัว

การน าเข้ า ของไทยจากกัม พู ช าหดตัว -48.9%YOY ใน 9
เดือนแรกของปี 2020 จากการนาเข้าเครื่องเพชร อัญ มณี
เงิ นแท่ง และทองแท่งที่หดตัว (-73.9%YOY)

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

การส่งออกชายแดนจากไทยไปกัมพูชาหดตัว -0.5%YOY ใน
8 เดื อ นแรกของปี 2020 จากการหดตัว ในเกื อ บทุ ก หมวด
สิ นค้า แต่การส่งออกปศุสตั ว์ยงั ขยายตัวสูงที่ 524.8%YOY

การนาเข้ า ชายแดนไทยจากกัม พูช าขยายตัว 11.1%YOY
ใน 8 เดือนแรกของปี 2020 นาโดยการนาเข้าผักและสิ นค้า
แปรรูปจากผัก (+44.0%YOY)

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

TDI ไปกัมพูชาหดตัวในไตรมาส 2 จากมาตรการ lockdown
ในทัง้ สองประเทศและความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น

ไทยยัง คงไม่ ไ ด้ ร ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากกัม พู ช าตัง้ แต่ เ ดื อ น
เมษายน

Sources: Bank of Thailand

Sources: Thailand’s Department of Tourism

Facts and Figures
Population (2019)
Labor force (2019)
GDP (2018)
GDP per capita (2018)
GDP by sector (2018)
Top exports (2019)

7.17 million
3.81 million
18.13 USD billion
2,567.5 USD
Agriculture: 15.7%, Industry: 31.5%, Services: 41.6%
Electricity 23%, Copper & Ores 19%

What to watch in 2020
ผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID-19 และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

การถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ และความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื

Macroeconomic Update

Economic
Outlook

เศรษฐกิ จสปป.ลาวมีแนวโน้ มผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว หลังจากที่ ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ lockdown
ส่วนใหญ่ แต่ความเสี่ยงด้านตา่ ต่อการฟื้ นตัวยังมีอยู่สูง ณ วันที่ 19 ตุลาคม สปป.ลาวมีรายงานผูต้ ดิ เชื้อ
COVID-19 รวม 23 ราย โดยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศเพิม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาขยายตัวจากช่วงที่ภาครัฐประกาศใช้มาตรการ lockdown ในเดือนเมษายน
สะท้ อ นจากข้ อ มู ล การเคลื่ อ นไหวของประชากร โดย Google (รู ปที่ 1) อย่ างไรก็ ดี อุ ปสงค์ ท ัง้ ในประเทศ
และจากต่างประเทศคาดว่าจะยังคงซบเซา เนื่องจากตลาดแรงงานยังอ่ อนแอและการค้าระหว่างชายแดนได้รบั
ผลกระทบจากการปิดพรมแดน การชะลอตัวของเศรษฐกิจสปป.ลาวส่งผลลบต่อปจั จัยเชิงโครงสร้างทีเ่ ปราะบาง
มายาวนานเช่นกัน ทัง้ หนี้สาธารณะในรูปเงินสกุลต่างประเทศซึง่ อยู่ในระดับสูง ทุนสารองระหว่างประเทศทีอ่ ยู่ใน
ระดับต่ า และการอ่ อนค่ าต่ อเนื่ องของเงินกีบ ซึ่งป จั จัยเสี่ยงเหล่ านี้ อาจส่ งผลให้สปป.ลาวถู กปรับลดอัน ดับ
ความน่ าเชื่อถือ อีกทัง้ ส่งผลลบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ข้อจากัดจากขีดความสามารถในการดาเนินโยบายการคลัง (fiscal space) อาจส่งผลให้สปป.ลาว
ไม่สามารถดาเนิ นนโยบายกระตุ้นได้เพียงพอต่ อการฟื้ น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั น้ EIC จึงปรับลด
คาดการณ์อตั ราการเติ บโตเศรษฐกิ จลาวปี 2020 เป็ นหดตัว -0.5% และการฟื้ นตัวในปี 2021 จะเป็ นไป
อย่างช้า ๆ โดยขยายตัวได้เพียง 4.5% และยังคงเผชิ ญความเสี่ยงเชิ งโครงสร้างต่อไปในระยะกลาง

รูปที่ 1 : เศรษฐกิ จสปป.ลาวมีแนวโน้ มผ่านจุดตา่ สุดไปแล้ว หลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google

มูลค่าการส่งออกในไตรมาสที่ 2 หดตัว -15.1%YOY เนื่ องจากอุปสงค์ต่อสิ นค้าวัตถุดิบและเครื่องจักร
ไฟฟ้ าหดตัวลงตามรายได้ หลังภาครัฐประกาศใช้มาตรการ lockdown ส่งผลให้มลู ค่าส่งออกรวมในครึง่ แรก
ของปี 2020 หดตัวลง -1.6%YOY ทัง้ นี้จากข้อมูลการนาเข้าของไทย (ซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของสปป.ลาว
คิดเป็ น สัดส่วน 41.4% ในปี 2019) มูลค่าส่งออกทองแดงและเครื่องจักรไฟฟ้าจากสปป.ลาวมายังไทยร่วงลง
-40.6%YOY และ -43.0%YOY ตามลาดับในช่วงหกเดือนแรกของปี เนื่องจากโรงงานผลิตได้รบั คาสั ่งซื้อน้อยลง
และผู้บริโภคเริ่มลดรายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน ในขณะเดียวกัน การส่งออกไฟฟ้าจากสปป.ลาว
มาไทยยังคงขยายตัวได้ดีท่รี าว 14.6%YOY โดยอุปสงค์ต่อไฟฟ้าส่งออกจากสปป.ลาวมาไทยยังคงมีอยู่สูง
เนื่องจากมีการตกลงปริมาณล่วงหน้าไว้แล้วในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements : PPAs)
แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จในประเทศคู่ค้าหลักจะกลับมาขยายตัวแล้ว แต่ การส่งออกของสปป.ลาว
มี แ นวโน้ มฟื้ นตัวไปอย่างช้ า ๆ และเผชิ ญแรงกดดัน จากปั จจัยเสี่ ยงหลายประการ ข้อ แรก การปิ ด
พรมแดนเป็นระยะเวลานานจะกดดันการฟื้นตัวของการส่งออก โดย ณ วันที่ 30 กันยายน การค้าชายแดนผ่าน
หนองคาย (เชื่อมไปยังกรุงเวียงจันทน์) สามารถขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาวแห่งที่ 1 ได้เพียงแห่ง
เดีย วเท่ า นั น้ เนื่ อ งจากรัฐ บาลสปป.ลาวยัง คงปิ ด ด่ า นพรมแดนการค้า แห่ ง อื่น จากความกัง วลเกี่ ย วกับ
สถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ ความเสีย่ งการระบาดระลอกใหม่ เช่น ในเวียดนามและเมียนมา อาจทาให้
ทางการสปป.ลาวจาเป็นต้องเลือกเปิดด่านพรมแดนอย่างระมัดระวังมากขึน้ และส่งผลให้การส่งออกยิง่ ชะลอตัว
ข้อทีส่ อง ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและอุทกภัย จะเป็นความเสีย่ งต่อการส่งออกไฟฟ้าและสินค้าเกษตร
การฟื้ นตัวของการลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศ (FDI) หยุดชะงักลงในไตรมาสที่ 2 ท่ ามกลางความ
ไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จ FDI เข้าสปป.ลาวในไตรมาสที่ 2 มีมูลค่ารวม 171.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิม่ ขึ้น
50.3%YOY จากปจั จัยฐานต่ าในปี ก่อน) ชะลอลงอย่างมากจากไตรมาสแรกซึ่งมีมูลค่า FDI รวม 368.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ ยังอยู่ต่ ากว่ามูลค่า FDI เฉลี่ยต่อไตรมาสในระหว่างปี 2016-2018 ซึ่งอยู่ท่รี าว 313.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่า FDI ในระยะข้างหน้าจะฟื้นตัวได้อย่างจากัด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ที่มอี ยู่สูง นอกจากนี้ ความกังวลต่อความสามารถในการชาระหนี้คนื ของสปป.ลาวจะเป็ นปจั จัยหลักที่กดดัน
การฟื้ น ตัว ของ FDI ในระยะกลาง เพราะอาจส่ ง ผลให้ ส ปป.ลาวถู ก ปรับ ลดอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ลงได้
(sovereign rating) อีกประเด็นที่น่าจับตาคือการลงทุนของจีนในโครงการ Belt and Road โดยในฐานะที่เป็ น
เจ้าหนี้รายใหญ่ทส่ี ุดของสปป.ลาว คาดว่าจีนจะมีบทบาทมากขึน้ ในการปรับโครงสร้างหนี้ของสปป.ลาวผ่านการ
ด าเนิ น การของบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ซึ่ ง รวมถึ ง บริ ษั ท สายส่ ง ไฟฟ้ าแห่ ง ชาติ ส ปป.ลาว (Electricite De Laos
Transmission Company Limited: EDL-T) (รายละเอียดเพิม่ เติมอยู่ในส่วนถัดไป)
จานวนผู้ว่างงานที่เพิ่ มขึ้นโดยเฉพาะในภาคที่ได้รบั ผลกระทบ เช่น การท่องเที่ยวและการผลิ ต จะยังคง
เป็ นแรงกดดัน ต่ อ การฟื้ นตัว ของการบริ โ ภคภาคเอกชน จากรายงานของ World Bank เผยว่ า ธุ ร กิจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว (เช่น โรงแรมและร้านอาหาร) มีการจ้างงานคิดเป็ นสัดส่วน 11% ของการจ้างงาน
ทัง้ หมด หมายความว่ า การปิ ด พรมแดนเป็ น ระยะเวลานานจะส่ ง ผลลบอย่ า งมากต่ อ ก าไรของธุ ร กิ จ
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงรายได้ภาคครัวเรือน นอกจากนี้ การปิดพรมแดนจะส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ของแรงงานชาวสปป.ลาวทีต่ อ้ งการกลับมาทางานในประเทศไทย (นอกเหนือจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกักตัว)
และแรงงานที่พ่งึ พางานจากการค้าชายแดน แม้ว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านรายได้สาหรับ
ผูว้ ่างงาน แต่เงินสนับสนุนยังค่อนข้างน้อย (500,000 กีบ) จึงไม่สามารถทดแทนรายรับทีส่ ญ
ู เสียไปได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ แรงงานชาวสปป.ลาวจานวนมากซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมนอกระบบอาจไม่สามารถเข้าถึงโครงการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐได้ เนื่องจากอยู่นอกสิทธิประกันสังคม

นโยบายกระตุ้นทางการคลังของสปป.ลาวยังมีขนาดเล็ก โดยมีมูลค่าเพียง 0.2% ของ GDP และเป็ นการกระตุ้น
ผ่านโครงการสิ นเชื่อดอกเบี้ยตา่ (soft loan) และมาตรการลดภาษี เป็ นหลัก เนื่ องจากเผชิ ญข้อจากัดในการ
ดาเนิ นนโยบายการคลัง ภาระหนี้ขนาดใหญ่และการขาดดุลการคลังต่อเนื่องจะกดดันการใช้จ่ายด้านการคลัง
ของสปป.ลาว และส่งผลลบต่อเนื่องถึงการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิ จในระยะข้างหน้า ในขณะเดียวกัน นโยบาย
การเงินจะยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสปป.ลาวได้ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (จาก 4% เป็ น 3%) และลดอัตราส่วนเงินสารองขัน้ ต่าของธนาคาร (จาก 5% เป็ น 4%
สาหรับเงินสกุลท้องถิน่ ) ตัง้ แต่เมื่อต้นปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ธนาคารกลางสปป.ลาวได้ประกาศ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับธุรกิจ SME มูลค่ารวม 2 แสนล้านกีบ รวมถึง ได้วางแผนอีกหนึ่งโครงการ
สาหรับ การฟื้ น ตัวหลัง ช่วง COVID-19 มูลค่ า รวม 1.8 ล้า นล้า นกีบ โดยสามารถสรุป มาตรการกระตุ้นทาง
การคลังและการเงินของสปป.ลาวได้ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 : มาตรการทางการคลังและการเงิ นของสปป.ลาว

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ADB, IMF และสานักข่าวท้องถิน่

ในระยะสัน้ การจัดเก็บรายได้ ภาครัฐได้น้ อยลงสวนทางกับรายจ่ายที่ เพิ่ มขึ้น จะยิ่ งส่ งผลลบต่ อ ภาระ
การชาระหนี้ ของสปป.ลาว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของสปป.ลาวยิง่ สูงขึน้
โดยรัฐบาลสปป.ลาวประเมินว่าระดับหนี้สาธารณะจะแตะระดับ 65-68% ของ GDP ในปี 2020 ขณะที่ IMF
และ World Bank คาดการณ์ว่าจะอยู่ทร่ี ะดับ 71% และ 65% ของ GDP ตามลาดับ ทัง้ นี้ Fitch Ratings ประเมินว่า
สปป.ลาวจะต้องจ่ายหนี้ในรูปเงินสกุลต่างประเทศรวมอีกราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงทีเ่ หลือของปี 2020
และมีมูลค่าหนี้ท่ตี ้องจ่ายคืนเฉลี่ยต่อปี ราว 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปในอีก 4 ปี ขา้ งหน้า แม้ว่าเงินทุน
สารองระหว่างประเทศ ณ เดือนกรกฎาคมจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 860 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในเดือนก่อนหน้า แต่คาดว่าเป็นการเพิม่ ขึน้ เพียงชัวคราวและจะลดลงต่
่
อเนื่องจาก FDI ทีฟ่ ้ืนตัวช้า รายได้
การท่องเที่ยวที่ร่วงลง รวมถึงภาระหนี้ในรูปเงินสกุลต่างประเทศ นอกจากนี้ เงินกีบที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องราว
4.1%YTD เทีย บกับเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ณ วัน ที่ 16 ตุ ลาคม ยัง เป็ น อีก ปจั จัยที่ทาให้ภาระหนี้ในรูป เงินสกุล
ต่างประเทศยิ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ทางเลือกในการระดมทุนของสปป.ลาวยังค่อนข้างจากัดท่ามกลาง
ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการที่ สปป.ลาวถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือจากทัง้ Moody
(Caa2 พร้อมมุมมองทางลบ) และ Fitch Ratings (CCC)
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Fitch Ratings ปรับ ลดอันดับความน่ าเชื่ อถื อของสปป.ลาวลงเป็ น CCC1 (จาก B- แนวโน้ มเชิ งลบ)
จากภาระหนี้ สาธารณะที่อยูใ่ นระดับสูงและช่องทางการระดมทุนที่จากัด ปจั จัยหลักทีท่ าให้ Fitch ปรับลด
อันดับความน่ าเชื่อถือของสปป.ลาว คือภาระหนี้ในรูปเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งเป็ นความท้าทายของรัฐบาล
ั หาขาดแคลนเงิน ส ารองระหว่ า งประเทศเช่ น กัน นอกจากนี้ การชะลอตัว ทาง
สปป.ลาวที่ก าลัง เผชิญ ป ญ
เศรษฐกิจและการขาดดุลการคลังต่อเนื่องจะยิง่ เพิม่ ความต้องการเงินทุนเพิม่ เติม ขณะทีช่ ่องทางระดมทุนมีอยู่
จากัด ในเดือนสิงหาคม Moody’s ได้ปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือของสปป.ลาวลงเป็ น Caa2 แนวโน้มเชิงลบ
(จาก B3 แนวโน้มเชิงบวก) ซึ่งอันดับเครดิตปจั จุบนั ของสปป.ลาวจากทัง้ Fitch Ratings และ Moody’s จัดอยู่
ในกลุ่ม extremely speculative ทัง้ นี้ EIC มองว่าการถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือจะยิง่ ส่งผลให้การระดม
ทุนเพิม่ เติมสาหรับสปป.ลาวเป็ นไปได้ยากขึน้ จากความเสีย่ งทีส่ ูงขึน้ โดยเฉพาะในตลาดเงินต่างประเทศ เช่น
ตลาดตราสารหนี้ ไ ทย ดัง นั น้ สปป.ลาวจึง อาจต้อ งหัน ไปพึ่ง การระดมทุ น ภายในประเทศแทน ซึ่ง จะเป็ น
แรงกดดันต่อทุนสารองระหว่างประเทศทีป่ จั จุบนั อยู่ในระดับต่า อีกทางเลือกในการระดมทุนคือเม็ดเงินจากจีน
ซึ่งเริม่ มีบทบาทมากขึ้นในสปป.ลาว โดยเฉพาะในระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านการเข้าร่วมทุนใน EDL-T ทัง้ นี้
จากรายงานของ World Bank เผยว่าสปป.ลาวไม่ได้เข้าร่วมในโครงการผ่ อนผันภาระหนี้สนิ ของกลุ่มประเทศ
ผูน้ า G20 (G-20 Debt Service Suspension Initiative) แต่อย่างใด
บริ ษัท China Southern Power Grid และรัฐวิ สาหกิ จไฟฟ้ าสปป.ลาว (Electricite Du Laos) ได้ร่วมทุน
จัดตัง้ Electricite Du Laos Transmission Company Limited (EDL-T) แม้จะยังไม่มกี ารเปิดเผยโครงสร้าง
ั ่ นจะเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ EDL-T เนื่องจาก
ผูถ้ อื หุน้ ของ EDL-T แต่สานักข่าวรอยเตอร์2 รายงานว่า บริษทั ฝงจี
สปป.ลาวจาเป็นต้องเลีย่ งความเสีย่ งการผิดชาระหนี้ อย่างไรก็ดี EDL ได้ปฏิเสธรายงานดังกล่าวของรอยเตอร์3
โดยยืนยันว่าโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางการสปป.ลาว และการจัดตัง้
บริษัท EDL-T มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศด้วยความช่วยเหลือด้านความเชี่ยวชาญ
จากจีน อย่างไรก็ดี หนี้คงค้างของ EDL ทีอ่ ยู่ในระดับสูงยังคงเป็นประเด็นความกังวลหลักในด้านความสามารถ
การชาระหนี้ โดย Fitch Ratings รายงานว่า ปจั จุบนั EDL มีหนี้คงค้างรวม 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (26% ของ
GDP) และส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้จากรัฐบาล ดังนัน้ ระดับหนี้ของ EDL จึงสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวด้วยเช่นกัน

1 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-laos-to-ccc-23-09-2020
หมายเหตุ : Fitch ไม่ได้ให้แนวโน้ม (outlook) และสัญลักษณ์ +/- (modifier) สาหรับอันดับความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ระดับ CCC ลงไป

2 https://in.reuters.com/article/china-laos/exclusive-taking-power-chinese-firm-to-run-laos-electric-grid-amid-default-warnings-idUKL4N2G122S
3 http://edl.com.la/hot_news_post.php?id=62

EIC’s View
แม้เศรษฐกิ จสปป.ลาวจะผ่านจุดตา่ สุดไปแล้ว แต่ EIC คาดว่าการฟื้ นตัวจะเป็ นไปอย่างเชื่องช้า จากอุปสงค์
ที่ ชะลอตัวและข้อจากัดในการทานโยบายการคลัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในสปป.ลาวคาดว่าจะปรับตัวดีขน้ึ
จากช่วงปิ ดประเทศในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีการคลายมาตรการ lockdown ส่วนใหญ่ ทัง้ ในสปป.ลาวและใน
ประเทศเพื่อ นบ้ า น อย่ า งไรก็ ดี ตลาดแรงงานที่ย ัง อ่ อ นแอจะยัง เป็ น แรงกดดัน ต่ อ การฟื้ น ตัว ของอุ ป สงค์
ภายในประเทศ ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศคาดว่าจะยังซบเซาเนื่ องจากรายได้ในประเทศคู่ค้า ร่วงลงต่ อ เนื่ อ ง
มาตรการปิ ด พรมแดนเป็ น อีก หนึ่ ง ป จั จัย ที่จ ากัด การฟื้ น ตัว ทางเศรษฐกิจ เพราะส่ ง ผลให้ท งั ้ การขนส่ ง สิน ค้ า
ผ่านชายแดน จานวนแรงงานย้ายถิน่ (migrant worker) และจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามายังสปป.ลาวลดลง สาหรับ
การเปิ ดพรมแดนเพิม่ เติมคาดว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะทยอยเลือกเปิดเพียงบางด่านเพื่อป้องกันการระบาดระลอกที่ 2
ในประเทศ สาหรับ FDI เข้าสปป.ลาวคาดว่าจะฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากฐานต่ าในปี ก่อน เนื่องจากความ
ไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจยังมีอยู่สูงทัง้ ในต่างประเทศและในสปป.ลาว ซึ่งเผชิญปญั หาความสามารถในการชาระหนี้
ประเด็นสุดท้าย การใช้จ่ายด้านการคลังจะไม่ได้เพิม่ ขึ้นมากนักจากข้อจากัดในการทานโยบายการคลัง ขณะที่
นโยบายการเงินคาดว่าจะมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อเนื่อง ทัง้ นี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจในปีน้สี ่งผลให้ความสามารถ
ในการชาระหนี้ของสปป.ลาวยิง่ ย่าแย่ลง และเป็นความเสีย่ งหลักต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลาง
ในระยะกลาง สปป.ลาวเผชิ ญข้อจากัดอย่างมากทัง้ ในด้านการชาระหนี้ คืนและการระดมทุน สปป.ลาว
มีความต้องการกู้ยมื เงินมากขึน้ จากพิษวิกฤติเศรษฐกิจ แต่กลับเผชิญข้อจากัดจากระดับหนี้สาธารณะทีส่ ูงอยู่แล้ว
ในปจั จุบนั รวมถึงการขาดดุลการคลังต่อเนื่อง สปป.ลาวอาจแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นจากปญั หาขาดแคลนทุน
สารองระหว่างประเทศ โดยเงินกีบยังคงอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีภ่ าระหนี้ในรูปเงินสกุลต่างประเทศทีต่ ้อง
ชาระคืนคาดว่าจะมีมูลค่าต่อปี ราว 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปในอีก 4 ปี ขา้ งหน้า นอกจากนี้ การถูกปรับลด
อันดับความน่ าเชื่อถือจะส่งผลให้สปป.ลาวมีต้นทุนในการกู้ยมื สูงขึน้ และยิง่ จากัดช่องทางการระดมทุนในระยะยาว
ทัง้ นี้ สปป.ลาวไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ วมในโครงการผ่ อ นผัน ภาระหนี้ สิน ของกลุ่ ม ประเทศผู้น า G20 ดัง นั น้ จีน จึง มีโอกาส
กลายเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการปรับโครงสร้างหนี้ของสปป.ลาวจากการร่วมทุนในโครงการต่าง ๆ

Laos’ Key Indicators
Domestic Demand
Unit
2015
2016
Real GDP
% YOY
7.3
7.0
Consumer price index (average)
%
1.3
1.8
Current account balance
% of GDP
-22.4
-11.0
Policy rate (end of period)
%
4.5
4.3
Sources: International Monetary Fund (IMF) and Lao Authorities, EIC Analysis

การส่ ง ออกหดตัว จากมาตรการ lockdown ในประเทศคู่ค้ า
และอุปสงค์ต่อสิ นค้าวัตถุดิบที่ชะลอตัว

2017
6.8
0.7
-10.6
4.0

2018
6.3
2.0
-12.0
4.0

2019P
5.0
3.3
-6.4
4.0

2020F
-0.5
6.5
-8.7
-

2021F
4.5
4.9
-7.7
-

มาตรการปิ ดพรมแดนคาดว่าจะส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยว
หดตัวสูงในปี 2020 (ข้อมูลล่าสุดยังไม่เปิ ดเผย)
Unit: Million Persons

Unit: %YOY

Sources: Bank of the Lao PDR

Sources: Ministry of Information, Culture, and Tourism

การฟื้ นตัวของ FDI ชะลอตัวในไตรมาส 2 แต่ ยงั คงขยายตัว
เมื่อเทียบรายปี จากผลของฐานที่ตา่

มูลค่าสิ นเชื่อฟื้ นตัวต่อเนื่ องจากฐานตา่ ในปี ที่แล้ว ซึ่งเป็ นผล
จากเศรษฐกิ จที่ชะลอตัว

Sources: Bank of the Lao PDR

Sources: Bank of the Lao PDR

ค่าเงิ นกีบอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่ อง

อัตราเงิ นเฟ้ อชะลอตัวต่อเนื่ องตามอุปสงค์ที่ซบเซา

Sources: Bloomberg

Sources: Lao Statistics Bureau

Links with the Thai Economy
การส่งออกไทยไปลาวหดตัว -12.4%YOY ใน 9 เดือนแรกของปี
2020 จากการส่งออกน้ ามันสาเร็จรูป (-29.7%YOY) และรถยนต์
และชิ้ นส่วน (-40.9%YOY) ที่หดตัว

การนาเข้า ของไทยจากลาวขยายตัว 8.8%YOY ใน 9 เดือ น
แรกของปี 2020 จากอุ ป สงค์ ต่ อการน าเข้ า ไฟฟ้ าที่ ย ั ง
แข็งแกร่ง (+17.4%YOY)

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

การส่ งออกชายแดนไทยไปลาวหดตัว -12.5%YOY ในช่ วง 8
เดื อ นแรกของปี 2020 น าโดยการส่ ง ออกน้ ามั น ดี เ ซล
(-33.7%YOY) และรถยนต์ (-50.0%YOY) ที่หดตัว

การนาเข้ า ชายแดนไทยจากลาวขยายตัว 2.9%YOY ใน 8
เดื อ นแรกของปี 2020 จากการน าเข้ า ไฟฟ้ าที่ ข ยายตั ว
14.7%YOY

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

TDI ไปลาวหดตัวต่ อเนื่ องในไตรมาส 2 จากผลของมาตรการ
lockdown และความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น

Sources: Bank of Thailand

ไทยยั ง คงไม่ ไ ด้ ร ับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวจากลาวตั ้ง แต่ เ ริ่ ม ใช้
มาตรการปิ ดพรมแดนในเดือนเมษายน

Sources: Thailand’s Department of Tourism

Facts and Figures
Population (2019)
Labor force (2019)
GDP (2019)
GDP per capita (2019)
GDP by sector (2019)
Top exports (2019)

54.05 million
24.69 million
76.09 USD billion
1,407.81 USD
Agriculture: 21.4%, Industry: 38.0%, Services: 40.7%
Textile 31%, Natural Gas 22%

What to watch in 2020
จานวนผูป้ ว่ ย COVID-19
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการกลับมา
lockdown อีกครัง้

การเลือกตัง้ ในปี 2020 ของเมียนมา
และผลกระทบต่อการปฏิรปู และ
นโยบายในประเทศ

Macroeconomic Update
Economic
Outlook

EIC ยังคงคาดการณ์การเติ บโตของเมียนมาในปี งบประมาณ 2019/2020 อยู่ที่ 1.5% เท่าเดิ ม แต่ปรับลด
การคาดการณ์ สาหรับปี งบประมาณ 2020/2021 เหลือ 4.0% เนื่ องจากจานวนผู้ป่วย COVID-19 กลับมา
เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกครัง้ ในช่วงที่ ผ่านมา เนื่องจากปี งบประมาณปจั จุบนั ของเมียนมาสิ้นสุดในเดือน
กันยายน EIC จึงเห็นว่ามาตรการปิดเมืองทีเ่ พิง่ บังคับใช้จะไม่ส่งผลต่อการเติบโตของปีงบประมาณ 2019/2020
มากนัก แต่มีแนวโน้ มจะเป็ นตัวฉุ ดการฟื้ นตัวที่สาคัญสาหรับปี งบประมาณ 2020/2021 (ตุลาคม 2020 ถึง
กันยายน 2021)
จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม เมียนมาเผชิ ญกับตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 ที่กลับมาเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมี
ยอดผู้ป่วยมากกว่า 1,000 คนต่ อวัน และมีการใช้มาตรการปิ ดเมืองในเมืองสาคัญต่ าง ๆ การระบาด
เริม่ ต้นในรัฐยะไข่ในวันที่ 16 สิงหาคมเมื่อเจ้าหน้าทีย่ นื ยันว่ามีการแพร่เชื้อในท้องถิน่ ในรอบ 1 เดือน (รูปที่ 1
ซ้ายมือ) ตัง้ แต่นัน้ มา การแพร่ระบาดก็ได้ลุกลามไปทัวประเทศ
่
โดยเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมียนมาอย่าง ย่างกุง้
กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ ทางการได้ใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยรัฐ
ยะไข่ได้ออกคาสั ่งให้อยู่บ้า นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตามด้วยการปิ ดเมืองย่างกุ้งในวันที่ 20 กันยายน (รูปที่ 2
ขวามือ) รัฐอื่น ๆ อย่างมัณฑะเลย์และบาโกก็ได้รบั คาสั ่งให้ปิดบางเมืองตัง้ แต่วนั ที่ 25 กันยายนด้วยเช่นกัน
โรงงานเครื่องนุ่ งห่ม (ตัด-ทาให้-บรรจุ) ได้รบั คาสั ่งให้ปิดระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 21 ตุลาคม (ขยายจาก
วันที่ 7 ตุลาคม) ขณะทีธ่ ุรกิจทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นอื่น ๆ ถูกบังคับให้ปิดชัวคราว
่
ทาให้คนงานจานวนมากไม่ได้รบั
ค่าแรง ในด้านการเดินทางก็ได้รบั ผลกระทบอย่างมากเช่นกันเนื่องจากรัฐบาลจากัดการเดินทางข้ามเขตชุมชน/รัฐ
และอนุ ญาตเพียงยานพาหนะทีด่ าเนินการโดยธุรกิจทีม่ คี วามจาเป็นและได้รบั การอนุ มตั จิ ากรัฐบาล นอกจากนี้
ยังคงมีการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศและยุติเที่ยวบิน ในประเทศเป็ น การชัวคราว
่
ทาให้แผนการเปิ ด
ชายแดนมีแนวโน้มต้องเลื่อนออกไป

รูปที่ 1 : เมียนมากลับมาใช้มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ ท่ามกลางตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่ มขึ้น

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ WHO และ Oxford

การกลับมาใช้ มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จลดลงอย่างมาก ข้อมูล mobility
data จาก Google ของจุดหมายปลายทางทัง้ หมดลดลงจนเกือบถึงจุดต่าสุดในเดือนเมษายนเมื่อเมียนมาใช้
มาตรการปิ ด เมือ งเป็ น ครัง้ แรก ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง การอุ ป โภคบริโ ภคและการเดิน ทางที่ลดลงฉับ พลัน (รูป ที่ 2)
การเดินทางไปยังสถานทีท่ างานก็ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเช่นกันเนื่องจากแรงงานเปลี่ยนไปทางานที่ บ้านหรือ
ถูกบีบให้อยู่บา้ นเนื่องจากทีท่ างานปิด โดยเฉพาะโรงงานการผลิตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากมีการสั ่ง
ปิ ดธุรกิจ ที่ไม่มคี วามจาเป็ น ทาให้ดชั นีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตลดลงเหลือ 35.9 ในเดือนกันยายน
ซึ่ง ถือ เป็ น สถิติร ะดับ รองต่ า สุ ด โดยมากกว่ า ในเดือ นเมษายนซึ่ง อยู่ท่ี 29.0 เพีย งเล็ก น้ อ ย อย่ า งไรก็ต าม
การลดลงมากกว่าในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือน ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว
เร็ว ๆ นี้ มีแผนจะอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดได้อกี ครัง้ ในวันที่ 22 ตุลาคม กระนัน้ อุปสงค์ทย่ี งั คงอ่อนแอ การชะงักงัน
ของห่วงโซ่อุปทานการผลิต และคนงานทีถ่ ูกเลิกจ้าง อาจยังคงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิต

รูปที่ 2 : ข้อมูล mobility data ของ Google แสดงตัวเลขที่ลดฮวบเนื่ องจากการกลับมาใช้
มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ WHO และ Oxford

การส่ งออกในปี งบประมาณ 2019/2020 (ตุลาคม 2019 ถึง กันยายน 2020) ขยายตัวเพี ยง 3.4%YOY
โดยส่ วนมากมาจากการเติ บโตที่ แ ข็ง แกร่ ง ก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤติ COVID-19 เมื่อ ดูร ายละเอีย ดจะเห็น ได้ว่ า
แม้การส่งออกของภาคการผลิตจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในช่วงปลายไตรมาสที่ส้นิ สุดเดือนธันวาคม 2019
(เพิม่ ขึน้ 40.4%YOY และคิดเป็ น 54.7% ของการส่งออก) แต่มาตรการปิ ดเมืองและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัวโลก
่
ได้ทาให้อุปสงค์ต่อสินค้าของภาคการผลิต อย่างเช่นเครื่องนุ่ งห่ม ในปี 2020 ซบเซาลงอย่างมาก ทาให้ตวั เลข
ในปีงบประมาณทัง้ ปีลดลง -3.2%YOY ในทางกลับกัน สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุขยายตัว 14.2%YOY
และ 27.7%YOY ตามลาดับ ตลอดทัง้ ปี งบประมาณ อีกหนึ่งปจั จัยที่กระทบการส่งออกคือการปิ ดชายแดน
ซึ่งจากัดการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนและไทยซึ่งเป็ นคู่คา้ การส่งออกอันดับ 1 และ 2 ตามลาดับ โดยตลอด
ทัง้ ปีงบประมาณ การค้าชายแดนลดลง -0.9%YOY
แม้ว่าการส่งออกจะกลับมาฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนกันยายน แต่ มาตรการปิ ดเมืองครัง้ ใหม่อาจ
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการฟื้ นตัวของการส่งออกในอนาคต การส่งออกในเดือนกันยายนกลับมาขยายตัว
6.7%YOY เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการปิ ดเมืองในช่วงปลายเดือนเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาคการ
ผลิตอาจได้เห็นตัวเลขการผลิตทีล่ ดลงอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจทาให้การส่งออกซบเซาได้ เนื่องจากมีการปิ ด
ธุรกิจที่ไม่มคี วามจาเป็ น ยิง่ ไปกว่านัน้ การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต
ในพืน้ ทีท่ โ่ี รงงานยังดาเนินการอยู่ ขณะทีก่ ารจากัดการเดินทางระหว่างรัฐมีแนวโน้มเป็ นอุปสรรคต่อการขนส่ง
สินค้า นอกจากนี้ อาจมีการควบคุมเส้นทางทีต่ อ้ งผ่านด่านตรวจบริเวณชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน
และไทยเนื่องด้วยความวิตกกังวลต่อ COVID-19 เมืองรุยลี่ของจีน (ข้ามจากเมืองมูเซะซึ่งเป็ นจุดผ่อนปรนทาง
การค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมียนมา) ปิดเมืองเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังพบผูป้ ่วย COVID-19 ทีเ่ ดินทางมาจากเมียนมา
ขณะทีป่ ระเทศไทยก็ยนื ยันว่า พบผูป้ ่วย COVID-19 ทีเ่ ดินทางเข้ามาผ่านด่านแม่สอด และสุดท้าย สกุลเงินจัต
ทีแ่ ข็งค่าเป็นอีกปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของการส่งออกในอนาคตอันใกล้น้ี
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ร ับ การอนุ ม ัติ ในปี งบประมาณ 2019/2020 ฟื้ นตั ว ดี ขึ้ น
32.9%YOY เป็ น 5,530 ล้ า นดอลลาร์ส หรัฐ โดยมาจากภาคการไฟฟ้ า (1,670 ล้ า นดอลลาร์ส หรัฐ )
และอสังหาริ มทรัพย์ (1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) อย่ า งไรก็ต าม แต่ ละภาคส่ ว นก็ฟ้ื น ตัวแตกต่า งกันไป
ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ใิ นภาคการผลิตลดลง -16.3%YOY ขณะทีภ่ าคการ
ขนส่งและสื่อสารลดลง -80.4%YOY เนื่องจากความไม่แน่ นอนทีเ่ พิม่ ขึน้ สังเกตว่าแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ะฟื้ นตัวดีขน้ึ แต่มูลค่าการลงทุนจริงกลับมีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากภาพรวม
เศรษฐกิจที่มคี วามไม่แน่ นอนสูง สาหรับไตรมาสที่จบลงในเดือนมีนาคม 2020 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศลดลง -18.6%YOY ตามรายงานของ IMF นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
การอนุ มตั ิในภาคส่วนไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์อาจต้องเจอกับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน
เนื่องจากมีการลงทุน เพียง 8 โครงการเมื่อ เปรียบเทียบกับ ภาคการผลิตที่มถี ึง 188 โครงการ และสุดท้าย
จานวนผูป้ ่วย COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจทาให้นักลงทุนยิง่ ชะลอแผนการลงทุนออกไป
การปิ ดธุรกิ จและคาสังให้
่ อยู่บ้านมีแนวโน้ มทาให้การว่างงานสูงขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อการอุปโภค
บริโภคของภาคเอกชน ธุรกิจทีเ่ สียหายจากการปิดเมืองครัง้ แรกในเดือนเมษายนอาจไม่สามารถรับการปิดเมือง
อีกครัง้ ได้ ส่งผลให้อาจมีการปิ ดบริษัท รวมถึง เลิกจ้างเป็ นรอบที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานเครื่องนุ่ งห่ม
ซึ่งได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากอุปสงค์ทต่ี ่ าและตอนนี้ก็ ถูกบังคับให้ปิดเป็ นเวลา 1 เดือน แม้ว่าทางการได้
อนุ ญาตให้โรงงานกลับมาเปิดอีกครัง้ ในวันที่ 22 ตุลาคม แต่การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานการผลิต ค่าใช้จ่าย
สาหรับมาตรการป้องกัน COVID-19 และอุปสงค์ท่ตี ่าอาจบีบให้ธุรกิจต้องลดขนาดหรือหยุดดาเนินการต่อไป

เช่นเดียวกับแรงงานในภาคส่วนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวกับการทางานจากทีบ่ ้านได้อย่างภาคการผลิต การค้าส่ง
และค้าปลีก และการก่อสร้าง อาจเสียหายจากรายได้ท่ลี ดลงระหว่างช่วงปิ ดเมือง ตามรายงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่าทัง้ 3 ภาคส่วนนี้จา้ งแรงงานทัง้ หมด 7.4 ล้านคน (คิดเป็ น 31.3% จากแรงงาน
ทัง้ หมด) ส่วน IHS Markit รายงานว่า บริษัท 16% ที่เข้าร่วมการสารวจดัชนีผู้จดั การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต
ในเดือนกันยายนได้รายงานว่าลดการจ้างลง การปิ ดเมืองทีย่ ดื เยื้ออาจทาให้เกิดแผลเป็ นต่อเศรษฐกิจและการจ้าง
งานในระยะยาวเนื่องจากมีการปิดธุรกิจ มีการเลิกจ้างงานมากขึน้ และฐานะทางการเงินของครัวเรือนกาลังอ่อนแอ
ในการรับมือกับการกลับมาใช้มาตรการปิ ดเมืองอีกครัง้ รัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนรายได้และส่งเสริ ม
การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิ จ ช่วงปลายเดือนกันยายน รัฐบาลได้ประกาศให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าทีม่ มี ูลค่า
555,000 ล้านจัตกับข้าราชการประจาแบบไม่มดี อกเบีย้ มีระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือน และมีระยะเวลาผ่อนชาระ
1 ปี นอกจากนี้ รัฐ บาลยัง ประกาศว่ า จะให้ เ งิน อุ ด หนุ น 40% ของเงิน เดือ นแก่ แ รงงานในย่ า งกุ้ ง ที่ จ่ า ย
ประกันสังคมและถูกบังคับให้อยู่บ้าน และรัฐกาลังวางแผนจะแจกจ่ายเงินสด 30,000 จัตแก่แรงงานทีไ่ ม่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม นอกจากนี้ รัฐบาลกาลังวางแผนแจกจ่ายเงินสดให้แก่ คนจน คนพิการ เกษตรกร และผูท้ ่ี
อาศัยในรัฐยะไข่ ขณะทีก่ ารผ่อนผันการยื่นภาษีจากตอนแรกทีก่ าหนดไว้จนถึงสิน้ ปีงบประมาณถูกเลื่อนออกไป
จนถึงสิน้ เดือนธันวาคม 2020 ทัง้ นี้มาตรการและนโยบายทางการเงินและการคลังทีร่ ฐั ประกาศจะอยู่ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 : นโยบายทางการเงิ นและการคลังที่สาคัญของเมียนมา

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ADB, IMF และสานักข่าวท้องถิน่

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จอาจทาให้เมียนมาขาดดุลการคลังมากขึ้นและหนี้ สาธารณะสูงขึ้น แต่ยงั คง
สามารถจัดการความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการคลังได้ นอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แล้ว รายรับของรัฐบาล
ก็ลดลงเนื่องจากราคาสินค้าหมวดพลังงานที่ลดลง มาตรการผ่อนผันด้านภาษี และภาพรวมของเศรษฐกิจ
ทีช่ ะลอตัวลง เพื่อชดเชยการขาดดุล เมียนมาได้รบั เงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขณะที่
ภายในประเทศ ธนาคารกลางแห่งเมียนมาได้จาหน่ ายตั ๋วเงินคลังผ่านการประมูล เพื่อระดมทุน แม้การกู้ยมื นี้
คาดว่ า จะท าให้เ กิด หนี้ สาธารณะมากขึ้น เมื่อ สิ้น ปี ง บประมาณ 2018/2019 IMF ประเมิน ว่ า หนี้ สาธารณะ
ของเมียนมาจะอยู่ทป่ี ระมาณ 38.1% ของ GDP โดยคาดว่าหนี้ต่างประเทศคิดเป็น 38.2% ส่วนหนี้ในประเทศ
คิดเป็น 61.8% ของหนี้สาธารณะรวม
มีการแสดงความกังวลในเรื่องกาหนดการการเลือกตัง้ ทั ่วไปที่ กาลังจะมาถึงในวันที่ 8 พฤศจิ กายน
2020 ของเมียนมาท่ามกลางยอดผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่ มสูงขึ้น การหาเสียงเลือกตัง้ แบบลงพืน้ ที่ถูกจากัด
เนื่องจากมีการปิดเมืองและจากัดการเดินทาง นอกจากนี้ การทีข่ า่ วและสื่อถูกจัดว่าเป็นธุรกิจทีไ่ ม่มคี วามจาเป็น
ทาให้การลงข่าวของสื่อเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ทัวไปถู
่
กจากัด ด้วย ทาให้เกิดความกังวลในเรื่องกาหนดการ
ของการเลือกตัง้ ทัวไป
่ โดยเฉพาะเมื่อจานวนผูป้ ่วย COVID-19 ยังคงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ซึง่ มีผโู้ ต้แย้งว่าการรวมตัวกัน
อาจทาให้อตั ราการติดเชือ้ เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ยังไม่มีแผนเลื่อนการเลือกตัง้ แต่อย่างใด
แม้ว่าพรรคการเมือง 24 พรรคจะร่างจดหมายถึงคณะกรรมการเลือกตัง้ เพื่อขอเลื่อนการเลือกตัง้ แล้วก็ตาม

Financial
Markets

ณ วันที่ 19 ตุลาคม เงิ นจัตแข็งค่าขึ้น 12.6%YTD เมื่อเทียบกับเงิ นดอลลาร์สหรัฐ และ 15.8% เมื่อเทียบกับ
ค่าเงิ นบาทแม้ว่าธนาคารกลางจะเข้ามาแทรกแซงก็ตาม มีหลายปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ฟ้ื นตัวดีข้นึ จากฐานต่ า การใช้เงิน ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อสินค้า
น้ อ ยลงในช่ ว งที่กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ลดลง และความพยายามในการลดบทบาทค่ า เงิน ดอลลาร์สหรัฐ
โดยธนาคารกลาง รวมถึงการทีเ่ งินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ธนาคารกลางแห่งเมียนมาได้เข้ามาแทรกแซงตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการซื้อเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน FX auction เพื่อควบคุมเงินจัตที่แข็งค่า
ณ การประมูลของวันที่ 9 ตุลาคม ธนาคารกลางได้ซ้อื เงินดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคมไปแล้วเป็ นจานวน 26.6
ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแข็งค่าของเงินจัตยังนาไปสู่ทุนสารองระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งข้อมูลล่าสุดแสดงให้
เห็นว่าเพิม่ ขึ้น 11.1%YOY ในเดือนมิถุนายน เป็ น 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ความไม่แน่ นอน
ของตลาดการเงินอาจทาให้เงินจัตแข็งค่าขึ้นดังที่เคยเห็นมาแล้วเมื่อวันที่ 3 ถึง 10 มีนาคม 2020 ที่เงินจัต
แข็งค่าขึ้น 7.2% ก่อนจะลดลงในภายหลัง (แม้ว่าจะยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่นัน้ มา) เงินจัตที่แข็งค่าขึน้
มีแ นวโน้ ม เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การฟื้ น ตัว ของเศรษฐกิจ ของเมีย นมาในปี ง บประมาณ 2020/2021 เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกลดลง ขณะทีค่ ่าเงินทีม่ คี วามผันผวนสูงอาจทาให้นักลงทุนต่างชาติ
เลื่อนแผนการลงทุนออกไปก่อน

EIC’s View
ตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 ที่ กลับมาเพิ่ มขึ้นอาจทาให้ เศรษฐกิ จของเมียนมาต้ องเผชิ ญ กับความท้ าทาย
ในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลความถี่สูงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจลดฮวบอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการ
ปิดเมือง ส่วนดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซื้อภาคการผลิตก็ตกลงจนเกือบจะถึงจุดต่าสุดในเดือนเมษายน มาตรการปิดเมือง
ที่ได้เริ่มบังคับ ใช้ มีแนวโน้ มจะเพิ่มภาระแก่บริษัทและฐานะทางการเงินของครัวเรือนซึ่งอาจไม่ม ั ่นคงอยู่แล้ว
จากการปิ ดเมืองครัง้ แรกและอุปสงค์ท่ีอ่อนแอ ธุรกิจทีไ่ ม่มคี วามจาเป็นทีไ่ ด้รบั คาสั ่งให้ปิดอาจจาเป็ นต้องลดขนาด
หรือหยุดดาเนินการ มีโอกาสทาให้ตวั เลขการว่างงานเพิ่มขึน้ การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานการผลิต ค่าใช้จ่าย
ที่เ พิ่ม สู ง ขึ้น อัน เนื่ อ งมาจากมาตรการป้ องกัน COVID-19 และอุ ป สงค์ ท่ีต่ า อาจท าให้ บ ริษั ท ต้ อ งลดขนาด
การดาเนินการแม้จะได้รบั อนุ ญาตให้เปิ ดได้กต็ าม นอกจากนี้ การปิ ดธุรกิจและการว่างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจก่อให้เกิด
แผลเป็นต่อเศรษฐกิจ โดยกระทบการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ในแง่ของอุปสงค์จากต่างประเทศ การส่งออก
และการลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศยัง ชะลอตัว ลงเนื่ อ งจากการผลิต ที่ล ดลง ความไม่ แ น่ น อนที่เ พิ่ม ขึ้น
และมาตรการปิดเมืองทีไ่ ม่เอือ้ ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้เริ่มใช้มาตรการด้านรายได้ใหม่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิ จ ทาให้การคลังขาดดุลมากขึ้น เนื่องจากรายได้
ของธุ รกิจและครัวเรือนลดลงอันเนื่ องมาจากมาตรการปิ ดประเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงได้วางแผนใช้มาตรการ
แจกจ่ายเงินสด ชดเชยค่าจ้าง และให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อให้มีสภาพคล่อง มาตรการนี้อาจทาให้การคลัง
ขาดดุลมากยิง่ ขึน้ ในปี น้ี ส่งผลให้มกี ารกูย้ มื มากขึน้ ทัง้ ในและนอกประเทศเพื่อนามาเป็นทุนให้ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
หนี้สาธารณะของเมียนมาอยู่ท่ี 38.1% ของ GDP ยังค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศ CLMV อื่น ๆ ยิง่ ไปกว่านัน้
หนี้สาธารณะมากกว่า 60% ยังเป็นหนี้ภายในประเทศ เมียนมามีท่าทีบริหารจัดการการคลังได้ จึงอาจยังคงกูย้ มื ได้อกี
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศทีภ่ าพรวมขณะนี้ยงั ซบเซา
การเลือกตัง้ ทั ่วไปและการแข็งค่าของเงิ นจัตเป็ นประเด็นที่ ต้องเฝ้ าจับตาดู จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม แม้ว่า
จะยังไม่มแี ผนเลื่อนการเลือกตัง้ ทีม่ กี าหนดจัดขึน้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2020 แต่ยอดผูป้ ่วย COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้ท าให้เ กิด ความกัง วลในด้า นก าหนดการและกระบวนการการเลือ กตัง้ ในแง่ข องนโยบายในการเลือ กตัง้
หลายพรรคชูนโยบายเปิ ดเสรีทางเศรษฐกิจและสนับสนุ นการลงทุนเป็นส่วนหนึ่ง ของการหาเสียง ซึ่งเน้นไปทีแ่ ผน
เศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงทีม่ กี ารปิ ดเมืองครัง้ ใหม่น้ี ในแง่ของค่าเงินจัต แม้ว่าธนาคารกลางจะเข้ามา
แทรกแซง แต่เงินจัตก็ยงั คงแข็งค่าต่อไปเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคใหม่ต่อการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากการส่งออกชะลอตัว

Myanmar’s Key Indicators
Domestic Demand
Unit
2015
2016
2017
2018
2019
2020F
Real GDP
% YOY
7.0
5.9
6.8
6.4
6.8
1.5
Consumer price index (average)
%
7.3
9.1
4.6
5.9
8.6
6.1
Current account balance
% of GDP
-3.5
-4.2
-6.8
-4.7
-2.6
-3.5
Policy rate (end of period)
%
10
10
10
10
10
Sources: International Monetary Fund (IMF) and Myanmar Authorities, EIC Analysis (2020F = FY19/20, GDP is rebased to 2015/16 prices)

2021F
4.0
6.2
-4.4
-

การปิ ดโรงงาน การหยุดชะงักของห่วงโซ่ อุปทาน และการปิ ด
ด่านชายแดนชั ่วคราวอาจกดดันการฟื้ นตัวของภาคการส่งออก

การท่ อ งเที่ ย วหยุ ด ชะงัก ตัง้ แต่ เ ดื อ นเมษายนหลัง มี ก าร
บังคับใช้มาตรการปิ ดพรมแดน

Sources: Ministry of Planning and Finance

Sources: Ministry of Planning and Finance

FDI อาจฟื้ นตัวชะลอลงในระยะข้างหน้ าจากความเชื่อมั ่นของ
นักลงทุนที่ลดลงและความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น

ดัชนี ผ้จู ดั การฝ่ ายจัดซื้อภาคการผลิ ตลดลงหลังการกลับมา
ใช้มาตรการ lockdown และการสังปิ
่ ดธุรกิ จที่ไม่จาเป็ น

Expansion
Contraction

Sources: IMF

Sources: IHS Markit

ค่าเงิ นจัตแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่ อง

อัตราเงิ นเฟ้ อพื้นฐานลดลงหลังไม่มีผลจากการขึ้นค่าไฟฟ้ า

Sources: Bloomberg

Sources: Central Statistical Organization

Links with the Thai Economy
การส่ งออกไทยไปเมียนมาหดตัว -11.5%YOY ใน 9 เดือนแรก
ของปี 2020 จากการส่ งออกน้ ามันสาเร็จรูป (-32.9%YOY) และ
เคมีภณ
ั ฑ์ (-15.5%YOY) ที่ลดลง

การนาเข้าไทยจากเมียนมาหดตัว -10.7%YOY ใน 9 เดือน
แรกของปี 2020 จากการน าเข้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ห ดตัว
-23.5%YOY

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

การส่ ง ออกชายแดนไทยไปเมี ย นมาหดตัว -11.2%YOY ใน 8
เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ปี 2020 จ า ก ก า ร ส่ ง อ อ ก น้ า มั น ดี เ ซ ล
(-36.3%YOY) และผ้าทอและด้าย (-26.9%YOY) ที่หดตัว

การน าเข้ า ชายแดนไทยจากเมี ย นมาหดตัว -14.9%YOY
ใน 8 เดือนแรกของปี 2020 ปัจจัยหลักมาจากการนาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติ ที่หดตัว -24.7%YOY

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

TDI สู่เมียนมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 2 โดยเมียนมาเป็ นประเทศ
เดียวในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ TDI สูงขึ้นจากไตรมาสหนึ่ ง

ไทยยังคงไม่ได้รบั นักท่องเที่ยวจากเมียนมาหลังใช้มาตรการ
ปิ ดพรมแดนในเดือนเมษายน

Sources: Bank of Thailand

Sources: Thailand’s Department of Tourism

Facts and Figures
Population (2019)
Labor force (2019)
GDP (2019)
GDP per capita (2019)
GDP by sector (2019)
Top exports (2019)

96.48 million
55.8 million
261.92 USD billion
2,714.74 USD
Agriculture: 14%, Industry: 34%, Services: 43%
Electronics and parts 34%, Garments and footwear 19%

What to watch in 2020
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เวียดนามจากการระบาดของ
COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจ
โลกถดถอย

ผลการสืบสวนกรณี
บิดเบือนค่าเงินโดย
ทางการสหรัฐฯ
ซึง่ เริม่ ในเดือนตุลาคม

Macroeconomic Update

Economic
Outlook

เวียดนามสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมาระบาดอีกครัง้ ในเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม
หลังจากทีเ่ กิดการระบาดระลอกที่ 3 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2020 รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศ lockdown
เมืองดานังซึ่งเป็ นต้นตอของการระบาด และเมืองหลักอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์ในทันที
มาตรการ lockdown ทีเ่ ข้มงวดส่งผลให้เวียดนามสามารถเข้าควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้โดยไม่มกี าร
ติดเชื้อภายในประเทศเพิม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน (รูปที่ 1 ซ้าย) หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว
เวียดนามจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการ lockdown โดยเริม่ เปิ ดเมืองและอนุ ญาตให้มกี ารเดินทางภายในประเทศได้
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั ่นผู้บริโภคกลับมาฟื้ นตัว สะท้อนจากข้อมูล Google Mobility
ในช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งกลับขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 (รูปที่ 2
ขวา) นอกจากนี้ ตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนกันยายน ทางการเวียดนามได้กลับมาเปิ ดเส้นทางบินต่างประเทศ
ระหว่างเวียดนามกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน กัมพูชา และสปป.ลาว แต่ยงั คงจากัดผูท้ เ่ี ดินทางเข้าประเทศ
เพียงนักการทูต แรงงานทักษะสูง และนักลงทุนเท่านัน้

รูปที่ 1 : กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จกลับมาฟื้ นตัวหลังจากทางการเวียดนามสามารถควบคุม
การระบาดระลอกที่ 3 ได้

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ WHO และ Google

เศรษฐกิ จเวียดนามยังคงแข็งแกร่งแม้เผชิ ญสถานการณ์ COVID-19 ด้วยแรงสนับสนุนจากการส่งออก
การเข้าควบคุมการระบาดได้สาเร็จรวดเร็วส่งผลให้เศรษฐกิ จภายในเวียดนามกลับมาฟื้ นตัวได้เร็ว
โดยเศรษฐกิ จเวียดนามฟื้ นตัวตามการคาดการณ์ กลับมาที่ 2.6%YOY ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ทัง้ นี้
จากแนวโน้ ม การฟื้ นตัว ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี EIC ยัง คงตัว เลขคาดการณ์ ก ารเติ บ โตของเศรษฐกิ จ
เวียดนามที่ 2.3% ในปี 2020 และประเมิ นว่าเวียดนามจะกลับมาขยายตัวในระดับเดี ยวกับค่าเฉลี่ย
ก่อนหน้ าที่ราว 7.0% ในปี 2021
เศรษฐกิ จเวียดนามกลับมาขยายตัว 2.6%YOY ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 (จาก 0.4%YOY ในไตรมาสก่อน)
โดยเป็ นการฟื้ นตัวอย่างทั ่วถึงในทุกอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการเป็ นภาคที่กลับมาฟื้ นตัวแข็งแกร่ง
ทีส่ ุดหลังการคลายมาตรการ lockdown (กลับมาเติบโต 2.7%YOY จาก -1.9%YOY ในไตรมาสที่ 2) โดยเฉพาะ
ภาคบริการทีพ่ กั แรมและบริการอาหาร รวมถึงภาคบริการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า ขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม
กลับมาขยายตัวเช่นกันที่ 2.9%YOY (จาก 1.7%YOY ในไตรมาสที่ 2) โดยภาคการผลิตกลับมาเติบโตสูงขึ้น
จาก 3.4% ในไตรมาสที่ 2 เป็ น 3.9% ในไตรมาสที่ 3 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 น้อยทีส่ ุด ขยายตัว 2.9%YOY (จาก 1.8%YOY ในไตรมาสที่ 2) โดยได้แรงสนับสนุ นบางส่วน
จากการทีเ่ วียดนามกลับมาส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม
ในด้ า นอุป สงค์ต่ า งประเทศ การส่ ง ออกเวี ย ดนามกลับ มาขยายตัว ได้ ดี โดยมู ล ค่ า ส่ ง ออกเติ บ โต
11.1%YOY ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 (จากที่หดตัว -6.9%YOY ในไตรมาสที่ 2) การส่งออกคอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่ (สัดส่วนรวม 13.6% ของมูลค่าส่งออกในปี 2019) ยังคงเป็นหมวดสินค้าหลักทีช่ ่วย
ผลักดันการส่งออก โดยการเติบโตของมูลค่าส่งออกสินค้าในหมวดดังกล่าวเร่งตัวขึน้ เป็น 26.8%YOY ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2020 (จาก 22.5%YOY ในไตรมาสที่ 2) ซึ่ง เทรนด์ ก ารท างานจากที่บ้ า น (work from home)
และการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หลังจากทีโ่ รงเรียนและมหาวิทยาลัยกลับมาเปิดสอนอีกครัง้ ในช่วงหลัง
ของปี ส่งผลให้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็ นทีต่ ้องการในตลาดโลก ทัง้ นี้ในบรรดาสินค้าส่งออกหลัก
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 การส่งออกโทรศัพท์มอื ถือและชิ้นส่วน (สัดส่วน 19.4%) กลับมาฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่ง
โดยมีมูลค่า การส่ งออกเติบโต 3.8%YOY (จาก -20.1%YOY ในไตรมาสที่ 2) ขณะที่ก ารส่ ง ออกสิ่ง ทอและ
เครื่องนุ่ งห่ม (สัดส่วน 12.4%) กลับมาฟื้ นตัวเช่นกันโดยตัวเลขส่งออกสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่ม ติดลบลดลงอยู่ท่ี
-7.2%YOY (จาก -23.7%YOY ในไตรมาสที่ 2)
ในระยะข้างหน้า การส่งออกเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวได้ดตี ามการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก โดยเวียดนามมีขอ้
ได้เปรียบในโลกยุค “new normal” ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าไปยัง
สหภาพยุ โ รป (สัด ส่ ว น 15.7% ในปี 2019) ซึ่ง ปลอดภาษี ภ ายใต้ ข้อ ตกลงการค้า EVFTA จะเป็ น อีก แรง
สนับสนุนให้การส่งออกเวียดนามเติบโตได้ในระยะข้างหน้า โดย EVFTA เริม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
อย่างไรก็ดี การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็ นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม (สัดส่วน 23.4%)
ยังคงเผชิ ญความเสี่ยงด้านตา่ เนื่ องจากเวียดนามถูกขึ้นบัญชีเป็ นประเทศผู้บิดเบือนค่าเงิ น (Currency
Manipulator) โดยหลัง จากที่เ พิ่ม เวีย ดนามเข้า ในรายชื่อ ประเทศที่เ ข้า ข่ า ยบิด เบือ นค่ า เงิน เมื่อ ปี 2019
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เริม่ กระบวนการสอบสวนเวียดนามตามมาตรา 301 ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนเดียวกับครัง้ ที่
สหรัฐฯ ใช้สอบสวนจีนและขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจีนมายังสหรัฐฯ ดังนัน้ ผลการสอบสวนในกรณีดงั กล่าวอาจ
นาไปสู่การขึ้นภาษีสนิ ค้าเวียดนามที่นาเข้ามายังสหรัฐฯ ได้เช่นกัน และจะส่งผลลบต่อการส่งออกเวียดนาม
ไปยังสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดิ นทางเข้ามายังเวียดนาม (สร้างรายได้คิดเป็ นสัดส่วน 6.9% ของ GDP) ยังคง
ติ ดลบในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเวียดนามหดตัว -70.6%YOY ในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2020 หลังจากทีเ่ วียดนามสั ่งปิ ดพรมแดนตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม แม้ว่าเวียดนามจะเริม่
เปิ ดเส้นทางบินพาณิชย์กบั ประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายนหลังสามารถควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมได้สาเร็จ แต่ยงั จากัดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดิ นทางเข้า
ประเทศในระยะแรก ทัง้ นี้ ส ภาการเดิน ทางและการท่ อ งเที่ย วโลก (World Travel and Tourism Council)
รายงานว่า การใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วต่างชาติมสี ดั ส่วนคิดเป็ น 55% ของรายได้การท่องเทีย่ วของเวียดนาม
ในปี 2019 หมายความว่ า ภาคการท่ อ งเที่ย วของเวีย ดนามยัง ต้อ งพึ่ ง พา 45% ที่เ หลือ จากการท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศ ซึง่ รัฐบาลเวียดนามได้ให้การส่งเสริมผ่านมาตรการเงินสนับสนุนค่าตั ๋วเครื่องบินและค่าทีพ่ กั
การเบิ กจ่าย FDI (คิ ดเป็ น 6% ของ GDP) และทุนจดทะเบียนร่ว งลงในช่ ว ง 9 เดือนแรกของปี 2020
ท่ ามกลางความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลก ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2020 การเบิกจ่าย FDI
(disbursement) หดตัวลง -3.2%YOY เป็ น 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ FDI จดทะเบียนรวม (รวมทุน
จดทะเบียนใหม่ ทุนจดทะเบียนเพิม่ เติม และเงินลงทุนเพิม่ ) มีมลู ค่ารวม 2.12 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือลดลง
-18.9%YOY โดยมูลค่า FDI จดทะเบียนรวมลดลงจากเงินลงทุนเพิม่ (จากการซื้อขายหุ้นบริษัท) ซึ่งร่วงลง
-44.9%YOY ขณะทีม่ ูลค่าทุนจดทะเบียนใหม่ลดลงเล็กน้อยราว -5.6%YOY ส่วนทุนจดทะเบียนเพิม่ เติมยังคง
ขยายตัว 6.8%YOY ทัง้ นี้การลงทุนทัง้ ในโครงการใหม่และโครงการปจั จุบนั ทีม่ มี ูลค่ารวมใกล้เคียงกับเม็ดเงิน
ลงทุ น ในปี 2019 สะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ มัน่ ของนั ก ลงทุ น ต่ อ เศรษฐกิ จ เวี ย ดนามในระยะยาว ส าหรับ
ภาคการผลิต FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (คิดเป็ นสัดส่วน 64.7% ของ FDI รวมในปี 2019) หดตัวลงถึง
-45.4% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 อย่างไรก็ดี การหดตัวของ FDI ในอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากการที่
วิสาหกิจข้ามชาติเลื่อนแผนการลงทุนออกไปตามความไม่แน่ นอนของอุปสงค์โลก และคาดว่าเป็ นการหดตัว
เพียงชัวคราวเท่
่
านัน้ ดังนัน้ EIC จึงยังคงมุมมองทางบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามในระยะยาว
ในอีกด้านหนึ่ ง เศรษฐกิ จภายในประเทศของเวียดนามสามารถรับมือได้ดีกบั ผลกระทบจาก COVID-19
ที่กลับมาระบาดอีกครัง้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม แม้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีท่ ยอยฟื้ นตัวจะได้รบั
ผลลบจากมาตรการ lockdown บางส่วน แต่หลังจากทีภ่ าครัฐสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ตัวชี้วดั ทาง
เศรษฐกิจ และข้อ มูลเร็ว ต่า งบ่ งชี้ว่า เศรษฐกิจ ภายในเวียดนามได้เ ริ่มกลับ มาฟื้ น ตัวทัง้ ในด้า นการจ้างงาน
การบริโภค และการผลิต
อัตราว่ า งงานในเวี ย ดนามลดลงเล็ก น้ อ ยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 แม้ มี ก ารประกาศมาตรการ
lockdown บางส่วน อัตราว่างงานโดยรวมลดลงจากระดับสูงสุดที่ 2.7% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 2.5% ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2020 โดยอัตราว่างงานในกลุ่มคนทางานในเมือง (urban worker) ลดลงอย่างมากจาก 4.5% เป็ น
4.0% แม้จะมีการประกาศมาตรการ lockdown ในหลายเมืองหลักระหว่างกรกฎาคม-สิงหาคม
ยอดค้าปลี กกลับมาฟื้ นตัวแข็งแกร่งและขยายตัวต่ อเนื่ องในช่ วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 หลังภาครัฐ
คลายมาตรการ lockdown ยอดค้าปลีกรวม (สินค้าและบริการ) ขยายตัว 4.5%YOY ในไตรมาสที่ 3 จากทีห่ ดตัว
-7.4%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ในภาพรวมยอดค้าปลีกเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยทีร่ าว 0.7%YOY ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี นาโดยยอดขายสินค้าเพื่อการบริโภคซึ่งเติบโต 4.8%YOY ในขณะทีย่ อดขายจากการท่องเทีย่ วและการใช้
บริการอื่น ๆ ยังคงหดตัวลง -9.4%YOY ทัง้ นี้หากเทียบเป็ นรายเดือน ยอดค้าปลีกรวมขยายตัว 4.9%YOY
ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน แต่ร่วงลงเล็กน้ อยที่ราว 3.6%YOY ในเดือนสิงหาคมระหว่างการใช้

มาตรการ lockdown บางส่วน ในขณะเดียวกัน ยอดขายสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ เริม่ กลับมาฟื้ นตัวเช่นกัน
โดยยอดขายรถยนต์หดตัวเพียง -3.7%YOY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ -9.5%YOY ในเดือนกรกฎาคม
ในฝัง่ ของการผลิ ต ดัชนี การผลิ ตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ฟื้ นตัวต่อเนื่ องเช่นกัน แม้เผชิ ญสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ดัชนีการผลิตภาคอุ ตสาหกรรมของเวียดนามเพิม่ ขึน้ 3.6%YOY ในไตรมาสที่ 3
ของปี 2020 จากที่ร่ ว งลง -4.9%YOY ในไตรมาสที่ 2 โดยหลัง จากที่ห ดตัว รุ น แรงในช่ ว งเดือ นเมษายนพฤษภาคม ดัชนีการผลิตภาคอุคสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวและทรงตัวเหนือระดับ 4%YOY ทุกเดือนตัง้ แต่เดือน
เมษายน-กัน ยายน ยกเว้ น ในเดือ นสิง หาคมที่ห ดตัว ลง -2.1%YOY จากมาตรการ lockdown บางส่ ว น
และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างทัวถึ
่ งในเกือบทุกหมวดสินค้า อย่างไรก็ดี ดัชนีการผลิตภาคอุ ตสาหกรรมเฉลีย่ ตัง้ แต่
ต้นปี (1%YOY) ยังคงอยู่ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในปี 2019 ที่ 7.6%YOY
เวียดนามได้ใช้นโยบายกระตุ้นทางการเงิ นและการคลังขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่ องเพื่อผลักดันการเติ บโต
และการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เผยว่า งบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจของ
เวียดนามมีมลู ค่ารวม 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (10.1% ของ GDP) ซึง่ ถือว่าเป็นนโยบายกระตุน้ ขนาดใหญ่
ทีส่ ุดในบรรดากลุ่มประเทศ CLMV โดยเราสามารถสรุปมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ หมดได้ตามรูปที่ 2
ในด้ า นนโนบายการเงิ น การระบาดระลอกที่ 3 ส่ ง ผลให้ ธ นาคารกลางเวี ย ดนาม (State Bank of
Vietnam : SBV) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 bps ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ตัง้ แต่เดือนมกราคม
SBV ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (refinancing rate) ลง 200 bps แบ่งเป็ น 100 bps ในเดือนมีนาคม 50
bps ในเดือนพฤษภาคม และอีก 50 bps ในเดือนตุลาคม ส่งผลให้อตั ราดอกเบี้ยนโยบายในปจั จุบนั ลดลงเป็ น
4.0% SBV รายงานว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็ นไปเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ นี้
EIC คาดว่า SBV จะยังคงเดิ นหน้ านโยบายการเงิ นแบบผ่อนคลายต่อไป และอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายลงอี กหากความเสี่ ยงด้านต่าเพิ่ มสูงขึ้ น โดยเวียดนามยังมีขีดความสามารถการท านโยบาย
การเงิ น (policy space) ที่เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลงได้อีก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า
โดยปรับตัวลงเป็น 2.98% ในเดือนกันยายน (ต่ากว่าระดับเป้าหมายที่ 4%) ขณะทีค่ ่าเงินดองค่อนข้างคงที่
ความเสี่ยงด้านหน้ าผาทางการคลัง (fiscal cliff) ยังค่อนข้างต่า เนื่ องจากเวียดนามมีมาตรการปรับ
โครงสร้างทางการคลังและโครงสร้างหนี้ อีกทัง้ มีขีดความสามารถในการทานโยบายการคลังที่เพียงพอ
ตัง้ แต่ต้นปี 2020 รัฐบาลเวียดนามได้ดาเนินมาตรการทางการคลังหลายชุด เช่น การเลื่อนการจ่ายภาษีเป็ น
เวลา 5 เดือนสาหรับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคล และค่าเช่าที่ดนิ รวมถึงการลด
ค่าธรรมเนียมในหลายภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้น มาตรการทางการคลังส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี าหนดเวลาสิ้น สุด
แน่ นอน และรัฐบาลเวียดนามได้ขยายเวลาสาหรับบางมาตรการทีห่ มดอายุไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2021
เช่ น มาตรการเงิน สนั บ สนุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการบิน เป็ น ต้ น ยกเว้น นโยบายแจกเงิน แก่ ค รัว เรือ นยากจน
และครัวเรือนว่างงานรวม 36 ล้านดอง ซึ่งเป็ นมาตรการระยะสัน้ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน และหมดอายุ
ไปแล้ว นอกจากนี้ สาหรับมาตรการสนับสนุนเงินกู้ รัฐบาลเวียดนามได้อดั ฉีดเงินรวม 300 ล้านล้านดองภายใต้
การดูแลของ SBV เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รบั ผลกระทบ มาตรการดังกล่าวมี ผลถึง
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากทีท่ างการสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว โดยรัฐบาลเวียดนามไม่ได้ประกาศใช้
มาตรการขนาดใหญ่เพิม่ เติมระหว่างการระบาดระลอกใหม่ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นอกจากนี้ World Bank
ได้ป ระเมินว่ าระดับ หนี้สาธารณะเวียดนามจะอยู่ท่ี 56.1% ของ GDP ณ สิ้น ปี 2020 ดัง นั น้ EIC จึง มองว่า

เวียดนามจะยังมีขดี ความสามารถในการทานโยบายการคลังได้เพียงพอสาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิม่ เติม

รูปที่ 2 : มาตรการทางการคลังและการเงิ นของเวียดนาม

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ADB, IMF และสานักข่าวท้องถิน่
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ณ วันที่ 6 ตุลาคม ค่าเงิ นดองเทียบดอลลาร์สหรัฐตัง้ แต่ต้นปี ยังค่อนข้างคงที่ แต่ SBV อาจมีทุนสารอง
ระหว่างประเทศรองรับน้ อยลง World Bank ประเมินว่ามูลค่าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเวียดนามจะลดลง
เป็ น 0.1% ของ GDP ในปี 2020 และอาจเป็ น แรงกดดัน ให้เ งิน ดองอ่ อ นค่ า ซึ่ง ทุ น สารองระหว่ า งประเทศ
เวียดนามทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีผ่ ่านมา (8.41 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนกรกฎาคม 2020) เป็ นปจั จัย
หลักทีช่ ่วยรักษาเสถียรภาพค่าเงินดอง อย่างไรก็ดี แม้มูลค่าทุนสารองระหว่างประเทศจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในรูป
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่สดั ส่วนทุนสารองระหว่างประเทศต่อมูลค่านาเข้ากลับลดลงเหลือ 3.8 เดือน (เทียบ
กับระดับสูงสุดที่ 4.6 เดือนในเดือนพฤษภาคม 2020) ทัง้ นี้มูลค่าการนาเข้าของเวียดนามได้กลับมาฟื้ นตัว
จากจุดต่าสุดที่ -21.2%YOY ในเดือนพฤษภาคม และกลับมาขยายตัวสูง 6.4%YOY ในเดือนมิถุนายน 2020

แม้สหรัฐฯ จะขึ้นบัญชีเวียดนามเป็ นประเทศที่เข้าข่ายผู้บิดเบือนค่าเงิ น แต่ในแง่ของดัชนี ค่าเงิ นแท้จริง
(Real Effective Exchange Rate Index : REER) ค่าเงิ นดองยังคงมีมูลค่าเกิ นจริงอยู่ (overvalue)
จากรายงานของ World Bank ประเมินว่าดัชนี REER ของเงินดองจะอยู่ทร่ี าว 131 ในปี 2020 ซึง่ หมายความว่า
ถ้าคิดตามมูลค่าจริงแล้ว เงินดองแข็งค่าขึน้ ราว 31% จากปี 2010 ซึง่ เป็นปีฐาน และหากเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ
ในโลก ดัชนี REER ของเงินดองที่ 131 อยู่สงู กว่าค่ามัธยฐานโลกที่ 121 ในปี 2020 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า
เงินดองมีมลู ค่าเกินจริงอยู่ราว 10% ในเชิงเปรียบเทียบ

EIC’s View
การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ใ นเดื อ นกรกฎาคม-สิ ง หาคมส่ ง ผลกระทบค่ อ นข้ า งน้ อ ยต่ อ การ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จเวียดนามในยุคหลังผ่อนคลายมาตรการ lockdown เนื่องจากรัฐบาลประกาศมาตรการ
lockdown อีกครัง้ แค่ทเ่ี มืองดานังและเมืองอื่น ๆ บางเมืองเท่านัน้ อีกทัง้ สามารถควบคุมการระบาดได้ดี โดยการระบาด
ระลอกใหม่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศในเดือนสิงหาคม รวมถึงการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม การส่งออกโดยเฉพาะสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์กลับมาฟื้นตัวได้ดแี ละจะยังคงเป็นปจั จัยขับเคลื่อนหลัก
สาหรับเศรษฐกิจเวีย ดนามในไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ในขณะเดีย วกัน ตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศ ทัง้ Google
mobility อัตราว่างงาน ยอดค้าปลีก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ร่วงลงเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม แต่กลับมาฟื้ นตัว
ในเดือ นกัน ยายน ดังนั น้ EIC จึงประเมิ นว่าเศรษฐกิ จเวียดนามจะขยายตัวราว 2.3% ในปี 2020F และ 7% ในปี
2021F อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงด้านตา่ และความไม่แน่ นอนยังคงมีอยู่สูง ทัง้ การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
และอุปสงค์โลกที่อาจฟื้ นตัวช้ากว่าคาดการณ์
ความเสี่ ยงหลัก ที่ ต้ องจับ ตาส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2020 คื อ ผลการสื บสวนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
ในประเด็นการบิ ดเบือนค่าเงิ น การส่งออกจะได้รบั ผลกระทบหากผลการสืบสวนนาไปสู่การปรับขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้า
เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม และแม้สหรัฐฯ จะมีโอกาสปรับขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าในหลายกลุ่ม
แต่หมวดสินค้าทีค่ าดว่ามีความเสีย่ งสูงสุดคือยางรถยนต์ ซึง่ เป็นหมวดสินค้าทีท่ าให้เวียดนามถูกกล่าวหาว่าเป็ นประเทศ
ผู้บดิ เบือนค่าเงินในปี 2019 นอกจากนี้ การที่เวียดนามถูกขึ้นบัญชีประเทศผู้บดิ เบือนค่าเงินจะส่งผลลบต่อการลงทุน
ต่างชาติในเวียดนามเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนจากบริษทั ข้ามชาติ ซึง่ อาจชะลอการตัดสินใจลงทุนออกไป
ในระยะกลาง EIC มองว่าเวียดนามยังมีแนวโน้ มการเติ บโตที่ ดี ประชากรอายุ น้ อ ยจ านวนมากในเวีย ดนาม
จะกลายเป็ นทัง้ กลุ่มแรงงานและฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่หลังยุคการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ โครงสร้าง
การส่ ง ออกของเวียดนามยังตอบรับ กับ อุป สงค์โลกในยุค “new normal” ขณะที่ก ารลงทุน จากต่างประเทศคาดว่า
จะหลังไหลเข้
่
าเวียดนามอย่างต่อเนื่อง (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใ นส่วนถัดไป) แม้การส่งออกและการลงทุนใน
เวียดนามอาจเผชิญความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าโดยสหรัฐฯ จากประเด็นการบิดเบือนค่าเงิน แต่คาดว่า
การส่งออกสินค้าปลอดภาษีไปยังสหภาพยุโรปภายใต้ EVFTA จะช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่าว โดยสรุปแล้ว EIC
คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องและสามารถรักษาระดับการเติบโตทีด่ ตี ่อไปได้ในระยะข้างหน้า

Vietnam’s Key Indicators
Domestic Demand
Unit
2015
2016
Real GDP
% YOY
6.7
6.2
Consumer price index (average)
%
0.6
2.7
Current account balance
% of GDP
-0.9
0.2
Policy rate (end of period)
%
6.5
6.5
Sources: International Monetary Fund (IMF) and Vietnamese Authorities, EIC Analysis

2017
6.8
3.5
-0.6
6.25

2018
7.1
3.5
1.9
6.25

2019
7.0
2.8
3.4
6.0

2020F
2.3
3.8
1.2
-

2021F
7.0
4.0
1.7
-

อุ ป สงค์ ที่ สู ง ต่ อ สิ น ค้ า เพื่ อ การท างานที่ บ้ า นส่ ง ผลให้ ก าร
ส่งออกฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งและเกิ นดุลการค้ามากขึ้น

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า เวี ย ดนามยัง คงหยุ ด ชะงัก จา ก
ผลกระทบของ COVID-19

Sources: General Statistics Office

Sources: General Statistics Office

FDI Total Registered Cap ชะลอตัวในเดือนสิ งหาคม

ดัช นี ผลผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมฟื้ นตัว หลัง สามารถควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ได้

Sources: Foreign Investment Agency

Sources: General Statistics Office and IHS Markit

ค่าเงิ นดองทรงตัวต่อดอลลาร์สหรัฐตัง้ แต่ต้นปี

ยอดค้าปลีกเริ่มฟื้ นตัวแต่อตั ราการขยายตัวยังคงตา่

Sources: Bloomberg

Sources: General Statistics Office

Links with the Thai Economy
การส่งออกไทยไปเวียดนามหดตัวน้ อยลงในไตรมาส 3 ปี 2020
ที่ -4.5%YOY เที ย บกั บ การหดตั ว -19.4%YOY ในไตรมาส 2
จากการฟื้ นตัวของการส่งออกรถยนต์และชิ้ นส่วน (-10.8%YOY
ใน Q3 เทียบกับ -77.9%YOY ใน Q2)

การนาเข้าไทยจากเวียดนามหดตัว -4.2%YOY ใน 9 เดือนแรก
ของปี 2020 จากการน าเข้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าภายในบ้ า น
(-26.1%YOY) และเครื่องจักรไฟฟ้ า (-20.1%YOY) ที่ลดลง

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

Sources: Thailand’s Ministry of Commerce

การส่ ง ออกผ่ า นแดนไปเวี ย ดนามหดตัว -28.1%YOY ใน 8
เดื อ นแรกของปี 2020 จากการส่ ง ออกผลไม้ (-36.3%YOY)
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (-9.1%YOY) ที่ลดลง

การนาเข้าผ่านแดนจากเวียดนามขยายตัว 12.0%YOY ใน 8 เดือน
แรกของปี 2020 จากการนาเข้าไดโอด, ทรานซิ สเตอร์และอุปกรณ์
กึ่งตัวนา (+1,288.2%YOY) และเคมีภณ
ั ฑ์ (+247.3%YOY) ที่สูงขึ้น

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

Sources: Thailand’s Department of Foreign Trade

TDI สู่เวียดนามหดตัวในไตรมาสสองจากการลงทุน จากไทย
ในภาคการผลิ ตเวียดนามที่ลดลง

ไทยยัง คงไม่ ไ ด้ ร ับ นั ก ท่ อ งเที ย วจากเวี ย ดนามตัง้ แต่ เ ดื อ น
เมษายน

Sources: Bank of Thailand

Sources: Thailand’s Department of Tourism

สำรวจทิศทำงกำรเพิม่ ขึน้ ของ FDI ในเวียดนำม
และนัยต่ อเศรษฐกิจไทย
ในช่ ว งสิ บปี ที่ ผ่ า นมาเวี ย ดนามได้ ก ลายเป็ นปลายทางที่ น่ าสนใจอย่ า งมากส าหรับ การลงทุ น ทางตรง
จากต่างประเทศ (FDI) เมื่อเทียบภายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่ในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย อิ นโดนี เซีย
มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของอาเซี ยน สัดส่วน FDI ของเวียดนาม
ขยายตัวจาก 16% ในปี 2010 เป็ น 25% ในปี 2019 ขณะที่สดั ส่วน FDI ของไทยลดลงจาก 29% เป็ น 10% ในช่วงเวลา
เดียวกัน ทัง้ นี้มูลค่า FDI ของเวียดนามได้เพิม่ ขึน้ แซงหน้าไทยตัง้ แต่ปี 2014 และคงอันดับต้น ๆ ในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่
ของอาเซียน ทัง้ ในแง่ของมูลค่าและสัดส่วน FDI โดยเป็นรองเพียงแค่อนิ โดนีเซียเท่านัน้ (รูปที่ 1)
ในรายงาน CLMV Outlook ฉบับนี้ EIC จะเจาะลึกถึงปจั จัยหลักที่ทาให้เวียดนามกลายเป็ นปลายทางสาคัญของ FDI
รวมถึงนัยต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า โดยเริม่ จากการสารวจประเทศผู้ลงทุนและอุตสาหกรรมในเวียดนามที่ได้รบั
เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ก่อนจะศึกษาปจั จัยสาคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามทีด่ งึ ดูด FDI โดยเน้น
ที่ 4 ปจั จัยหลักด้านความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (global competitiveness factor) ซึ่งได้แก่ การปรับตัวตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดแรงงาน ทักษะ และตลาดสินค้า ซึ่งใน 4 ปจั จัยข้างต้น EIC จะเจาะลึกถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของไทยเมื่อเทียบกับเวียดนาม รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อประเทศไทย

รูปที่ 1 : FDI ของเวียดนามเพิ่ มขึ้นในระหว่างปี 2010-2019 และขยายตัวแซงหน้ าไทยตัง้ แต่ปี 2014

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และ World Bank

ภาพรวมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเวียดนาม เมื่อเทียบกับไทย
ในระหว่ า งปี 2010-2018 นอกจากการเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ แ ข็ ง แกร่ ง แล้ ว มู ล ค่ า เงิ นลงทุ น ทางตรง
จากต่ า งประเทศสุทธิ (net FDI inflows) เข้ า เวี ยดนามยังขยายตัว อย่างต่ อเนื่ อ ง โดยมีมูล ค่ า เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ย ต่ อ ปี
(CAGR) ที่ 8.6% ในช่วงปี 2010-2018 และมีประเทศผูล้ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สหภาพยุโรป

และออสเตรเลีย โดยมูลค่า FDI จาก 5 ประเทศผูล้ งทุนหลักมีสดั ส่วนคิดเป็น 58.3% ของมูลค่า FDI รวมในปี 2018 ทัง้ ยังมี
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปีท่ี 17.3% 11.3% 32.3% -1.9% และ 41.5% ตามลาดับในระหว่างปี 2010-2018 ในขณะเดียวกัน
มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสุทธิเข้าไทยหดตัวลงโดยเฉลี่ย -1.3% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ทัง้ ยังมีความผันผวน
สูงกว่าจากการถอนการลงทุนในบางโครงการ ทัง้ นี้ประเทศผูล้ งทุนสูงสุดในไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
สหรัฐฯ จีน และเกาหลีใต้ โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมคิดเป็นสัดส่วน 64.3% ของมูลค่า FDI รวมในปี 2018
FDI จากเกาหลีใต้ยงั ไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่การลงทุนจากญี่ปนเริ
ุ่ ่ มขยายตัวในระยะหลัง สาหรับ
การลงทุนจากสหภาพยุโรปคาดว่าจะเติ บโตได้ดีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA)
• หนึ่งในข้อแตกต่างหลักระหว่าง FDI ในเวียดนามและไทยคือการลงทุนจากเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้เป็ นหนึ่งใน
ประเทศผูล้ งทุนหลักในเวียดนาม แต่การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทยกลับมีขนาดเล็กกว่ามาก
• แนวโน้มทีน่ ่าสนใจในระยะหลังคือการทีญ
่ ป่ี ุ่น ซึง่ เป็นประเทศผูล้ งทุนหลักในไทย เริม่ ขยายการลงทุนในเวียดนาม
ทัง้ นี้มูลค่า FDI จากญี่ปุ่นเข้าไทย (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีขนาดใหญ่กว่าเวียดนาม (1.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ถึง 4.2 เท่าในปี 2010 แต่ลดลงเป็ น 1.4 เท่าในปี 2018 (FDI จากญี่ปุ่นเข้าไทยมีมูลค่ารวม 5.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และ FDI จากญีป่ ุ่นเข้าเวียดนามมีมลู ค่ารวม 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
• นอกจากการลงทุนของเกาหลีใต้และญีป่ ่นุ แล้ว คาดว่าการลงทุนจากสหภาพยุโรป (EU) ในเวียดนามจะเพิม่ สูงขึน้
ในระยะข้างหน้า ภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA)

รูปที่ 2 : มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสุทธิ เข้าเวียดนามขยายตัวต่อเนื่ อง ขณะที่เงิ น
ลงทุนเข้าไทยมีความผันผวนสูงกว่า

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

นับตัง้ แต่ปี 2011 เม็ดเงิ น FDI ที่ไหลเข้าเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิ ต ในทางกลับกัน FDI เข้าไทย
ในระหว่างปี 2010-2019 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ (ถ้าแบ่งตามปี มีเพียงปี 2011 2014 และ 2019 เท่านัน้ ที่ FDI ส่วนใหญ่
ไหลเข้าภาคการผลิต) (รูปที่ 3) ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นว่า FDI ภาคการผลิตในเวียดนามมีมูลค่าแซงหน้าไทยตัง้ แต่ปี
2012 โดยในระหว่างปี 2010-2019 ภาคการผลิ ตเวียดนามเติ บโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยแรง
สนับสนุนจาก FDI ที่ไหลเข้าอุตสาหกรรมการผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 : มูลค่า FDI ที่เพิ่ มขึ้นในเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิ ต ขณะที่ไทยพึ่งพาภาคบริ การ
มากกว่า

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

รูปที่ 4 : เศรษฐกิ จเวียดนามขยายตัวได้ดี ด้วยแรงส่งจากการเติ บโตของภาคการผลิ ต

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

การเติ บโตของภาคการผลิ ตเวียดนามจากแรงสนั บสนุ นของ FDI ส่ งผลให้ การส่ งออกขยายตัวตามไปด้วย
ในปี 2010 การส่งออกจากภาคการผลิตเวียดนามมีมูลค่าเพียงราว 1 ใน 3 ของตัวเลขในไทย แต่มูลค่าส่งออกกลับ
ขยายตัวตามทันไทยในปี 2018 โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปีราว 19.2% ในระหว่างปี 2010-2019 (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 : การส่งออกจากภาคการผลิ ตเวียดนามเติ บโตสูงในช่วงสิ บปี ที่ผ่านมา

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

ตลาดภายในประเทศที่เติ บโตอย่างรวดเร็วเป็ นหนึ่ งในปัจจัยหลักที่ ดึงดูด FDI มายังเวียดนาม ระหว่างปี 20102019 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไทย ทัง้ ในแง่ของมูลค่า GDP ต่อหัว จานวนประชากร
และค่าแรง (รูปที่ 6) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศทีเ่ ติบโตรวดเร็วเช่นกัน EIC จึงมองว่าเวียดนาม
ไม่ได้ดึงดูด FDI ในการผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง FDI ในการผลิตเพื่อรองรับกาลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น
จากประชากรราว 96 ล้านคนในประเทศด้วย

รูปที่ 6 : ตลาดเวียดนามมีการขยายตัวต่อเนื่ อง สะท้อนจากตัวเลข GDP ต่อหัว จานวนประชากร
และค่าแรงที่เพิ่ มขึ้น

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

ประเมิ นความสามารถทางการแข่งขันของเวียดนาม
FDI หลังไหลเข้
่
าเวียดนามจากความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่เพิ่ มขึ้น นอกจากตลาดภายในประเทศ
ที่ขยายตัวรวดเร็วแล้ว EIC มองว่าการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในช่วงทีผ่ ่านมาเป็ นอีกปจั จัยหลักที่ดงึ ดูด
การลงทุ น ต่ า งชาติเ ข้า มายัง เวีย ดนาม จากรายงานดัช นี ข ีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ระดับ โลก 4.0 (GCI 4.0)
ของ World Economic Forum เผยว่ า อัน ดับ ในภาพรวมของเวีย ดนามปรับ ดีข้ึน มากจากอัน ดับ ที่ 77 ในปี 2018
เป็ นอันดับที่ 67 ในปี 2019 ขณะทีป่ ระเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอาเซียนต่างมีอนั ดับร่วงลง (รูปที่ 7) โดยอันดับของไทย
ยังนาหน้าเวียดนามในปี 2019 แต่ช่องว่างระหว่างอันดับลดลงในทุกดัชนีเสาหลักด้านความสามารถการแข่งขัน (รูปที่ 8)
ในรายงานฉบับนี้ EIC จะเน้ นไปที่การประเมิ นขีดความสามารถการแข่งขันของเวียดนาม ทัง้ ในด้านการปรับตัว
ตามเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดแรงงาน ทักษะ และตลาดสิ นค้า โดยเปรียบเทียบควบคู่ไปกับไทย

รูปที่ 7 : ในบรรดาประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่ของอาเซี ยน เวียดนามเป็ นประเทศเดียวที่มีอนั ดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (GCI) สูงขึ้นในปี 2019

ทีม่ า : สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

รูปที่ 8 : อันดับของเวียดนามเริ่ มตามทันไทยในหลายเสาหลักด้านความสามารถการแข่งขันในปี
2019

ทีม่ า : สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

เปรียบเทียบความสามารถการแข่งขันระหว่างเวียดนามและไทย

1. การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Adoption)
ในระหว่างปี 2018-2019 อันดับด้านการปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
ทัง้ ยังมีอนั ดับนาหน้ าไทย โดยเป็ นผลจากตัวเลขสัดส่วนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต (% ของประชากรรวม) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเวียดนาม

จาก 46.5% เป็น 70.3% ขณะทีต่ วั เลขสัดส่วนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในไทยเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจาก 47.5% เป็น 56.8% ทัง้ นี้
เมื่อเทียบจากจานวนประชากรปี 2019 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเวียดนามมีจานวน 67.8 ล้านคน ขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในไทยมีจานวน 39.5 ล้านคน ซึง่ การขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประชากรชาวเวียดนามเป็นปจั จัยสาคัญทีด่ งึ ดูด
การลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิรซ์ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง

2. ความสามารถทางการแข่งขันในด้านแรงงาน (Labor Competitiveness)
ต้นทุนค่าแรงต่อหน่ วย (ULC) ของเวียดนามอยู่ในระดับสูงกว่าไทยตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา แต่ช่องว่างระหว่าง
ULC ของเวียดนามและไทยมีแนวโน้ มลดลงในระยะข้างหน้ าตามการลดลงของกาลังแรงงานในไทย EIC ได้ใช้
ULC หรือต้นทุนค่าแรงเฉลีย่ ต่อหน่วยผลผลิต เป็นตัวแปรในการเปรียบเทียบความสามารถทางการแข่งขันในด้านแรงงาน
ระหว่ า งสองประเทศ โดยในช่ ว งทศวรรษที่ผ่ า นมา ULC ของเวีย ดนามมีตัว เลขสู ง กว่ า ไทย สะท้อ นว่ า เวีย ดนาม
มีประสิทธิภาพแรงงานเทียบกับต้นทุน (cost-effectiveness) ทีต่ ่ากว่า อย่างไรก็ดี ช่องว่างระหว่าง ULC ของเวียดนาม
และไทยมีแนวโน้มลดลงในระยะข้างหน้าตามการลดลงของกาลังแรงงานในไทย ซึง่ เริม่ เข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ
ตัวเลข ULC ของเวียดนามซึ่งยังอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับจีน อาจเป็ นปัจจัยสาคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
“China Plus One” ความตึงเครียดจากสถานการณ์การค้าโลกและผลกระทบจาก COVID-19 ทาให้เกิดการคาดการณ์
ในวงกว้างว่าจะเกิดการปรับเปลีย่ นห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนในอีกไม่กป่ี ีขา้ งหน้า เวียดนามมีขอ้ ได้เปรียบเหนือจีนในแง่
ความสามารถทางการแข่งขันด้านแรงงาน เนื่องจาก ULC ของเวียดนามมีขนาดเท่ากับ 67% ของ ULC จีนในปี 2011
ก่อนจะลดลงเป็ น 55% ของ ULC จีนในปี 2019 (รูปที่ 9) ซึ่งประสิทธิภาพแรงงานเวียดนามทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับต้นทุน
ทาให้ในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนทีน่ ่าสนใจอย่างมากสาหรับธุรกิจในจีนทีต่ อ้ ง
ใช้แรงงานเป็ นจานวนมากและต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ทัง้ นี้เมื่อบวกกับปจั จัยอื่น ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
EIC มองว่าเวียดนามจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศทีไ่ ด้ผลบวกจากยุทธศาสตร์ China Plus One
ค่าแรงในเวียดนามปรับเพิ่ มขึ้นควบคู่ไปกับผลิ ตภาพแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งค่าแรงและผลิตภาพแรงงานเป็น 2 ตัว
แปรหลักที่ส่งผลต่อ ULC ทัง้ นี้ในแง่การเพิม่ ขึ้นของค่าแรง แม้ว่าค่าแรงเฉลี่ยในเวียดนามจะปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วกว่า
ค่าแรงเฉลี่ยของไทยในช่วงปี 2012-2019 (รูปที่ 10 ซ้าย) แต่ผลิตภาพแรงงานทีเ่ ติบโตแข็งแกร่งในเวียดนาม (8.2% เทียบ
กับ 3% ของไทยในปี 2019) เป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลให้ช่องว่างระหว่าง ULC ของทัง้ สองประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
ในช่วงทีผ่ ่านมา (รูปที่ 10 ขวา)

รูปที่ 9 : ต้นทุนค่าแรงต่อหน่ วย (ULC) ในเวียดนามอยู่ตา่ กว่าจีน แต่สูงกว่าไทยอยู่เล็กน้ อย

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และ World Bank

รูปที่ 10 : ค่าแรงในเวียดนามเติ บโตควบคู่ไปกับผลิ ตภาพแรงงาน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่าง ULC
ของไทยและเวียดนามไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

จานวนประชากรอายุน้อยและกาลังแรงงานขนาดใหญ่เป็ นอีกปัจจัยที่ ส่งเสริ มความสามารถทางการแข่งขัน
ในด้านแรงงาน จากรายงานของ World Bank เผยว่า แรงงานชาวเวียดนามมีจานวนอยู่ท่รี าว 57 ล้านคนในปี 2019
หรือมากเป็ นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอาเซียน ขณะที่แรงงานชาวไทยมีจานวนราว 39 ล้านคน
นอกจากนี้ ในปี 2019 เวียดนามมีอายุมธั ยฐานของประชากร (median population age) อยู่ท่ี 32.5 ปี เทียบกับไทย
ซึ่งอยู่ท่ี 40.1 ปี (รูปที่ 11) ทัง้ นี้หากอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากสถิติขององค์การสหประชาชาติ
คาดว่าสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี ในไทยจะเพิม่ ขึ้นเป็ น 13% ในปี 2020 ซึ่งถือเป็ นตัวเลขทีส่ ูงเป็ นอันดับ 2
ในประเทศกลุ่มอาเซียน และสูงกว่าเวียดนาม (7.9% ในปี 2020) เกือบเท่าตัว การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุอย่างรวดเร็วขึ้น
จะเป็นความท้าทายสาหรับไทย จากปญั หาขาดแคลนแรงงานในอนาคต

รูปที่ 11 : เวียดนามมีกาลังแรงงานขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองในกลุ่มประเทศเศรษฐกิ จเกิ ด ใหม่
ของอาเซียน และมีจานวนประชากรที่อายุน้อยมากกว่าในไทย

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และ World Bank

3. ทักษะ
นอกจากขนาดกาลังแรงงานแล้ว คุณภาพและทักษะของแรงงานก็เป็ นอีกปจั จัยสาคัญต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศ ในรายงานฉบับนี้ EIC ใช้ดชั นีทุนมนุ ษย์ (Human Capital Index: HCI) ซึ่งจัดทาโดย World Bank เพื่อ
ประเมินความสามารถทางการแข่งขันด้า นทักษะแรงงานของเวียดนาม โดย HCI เป็ นดัชนีวดั ศักยภาพการเติบ โต
ของประชากรอายุน้ อ ยซึ่งเป็ น แรงงานในอนาคตในแง่ข องการเติบ โตอย่า งมีสุขภาพสมบูร ณ์ แ ละการเรีย นรู้ทกั ษะ
จากระบบการศึกษาในประเทศ
ประชากรอายุ น้ อยในเวียดนามมีศ ักยภาพการเติ บโตสูง ส่ งผลให้ ความสามารถทางการแข่งขันด้ านทักษะ
แรงงานมีแนวโน้ มพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เวียดนามได้คะแนน HCI เท่ากับ 0.69 ในปี 2020 (ตารางที่ 1) หมายความว่า
เด็กที่เกิดในเวียดนามในปจั จุบนั จะมีผลิตภาพการทางานในอนาคตราว 69% ของศักยภาพที่พึงมีหากได้รบั บริการ
ด้านสุขภาพและการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยในบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียน เวียดนามมีคะแนน HCI สูงเป็ นอันดับ 2
เป็นรองเพียงสิงคโปร์ซง่ึ ได้คะแนน 0.88 ขณะทีไ่ ทยรัง้ อันดับ 4 ด้วยคะแนน 0.61
เมื่ อ เที ย บกับ ไทยแล้ ว เวี ย ดนามมี ค ะแนน HCI น าหน้ าในด้ า นผลส าเร็ จ ทางการศึ ก ษา ( educational
achievement) โดยเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบหลักของ HCI จะเห็นว่าแม้ไทยและเวียดนามจะมีคะแนนใกล้เคียงกัน
ทัง้ ในด้านอัตราการอยู่รอด สุขภาพ และจานวนปีการศึกษา แต่เวียดนามมีคะแนนนาหน้าไทย (519 ต่อ 427) ในส่วนของ
คะแนนสอบซึ่งแปลงเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่
(Harmonized test score) ส่งผลให้เวียดนามมีคะแนนสูงกว่าเช่นกัน
(10.7 ต่อ 8.7) ในส่วนของจานวนปี การศึกษาเมื่อปรับด้วยความรู้ท่ไี ด้จริงจากการเรียน (Learning-adjusted school
year) ซึ่งหมายความว่าภายใต้สภาพความเป็ นอยู่เดียวกัน เด็กเวียดนามอายุ 17 ปี มีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเด็กไทยราว 2 ปี คุณภาพการศึกษาที่ดีทงั ้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็ นผลลัพธ์
จากการที่รฐั บาลเวียดนามได้ให้การสนับสนุ นอย่างจริงจังต่อการศึกษาทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการลงทุน
ภาครัฐเวียดนามด้านการศึกษามีสดั ส่วนเท่ากับ 4.2% ของ GDP ในปี 2018 ซึ่งสูงทีส่ ุดในบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียน
อย่ า งไรก็ดี ตัว เลขดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ช้ีแ นะว่ า รัฐบาลไทยควรเพิ่ม งบประมาณสาหรับ กระทรวงศึก ษาธิก าร เนื่ อ งจาก
กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รบั งบประมาณขนาดใหญ่ทส่ี ุดต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี โดยสาหรับประเทศไทย ปจั จัยสำคัญ
ต่อควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำไม่ใช่ปริมำณ แต่เป็นคุณภำพกำรศึกษำ

ตารางที่ 1 : ในปี 2020 เวียดนามได้คะแนน HCI สูงเป็ นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่ องจาก
มีผลคะแนนขององค์ประกอบด้านการศึกษาที่ดี
Country

Singapore
Vietnam
Brunei
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Cambodia
Myanmar
Lao PDR
ทีม่ า : World Bank

Human
Capital
Index (HCI)

Survival
Survival
Probability at
Age 5

Expected
Years of
School

0.88
0.69
0.63
0.61
0.61
0.54
0.52
0.49
0.48
0.46

1.00
0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97
0.97
0.95
0.95

13.9
12.9
13.2
12.5
12.7
12.4
12.9
9.5
10.0
10.6

Schooling
Harmonized
Test Scores
(normalized
range 300-625)
575
519
438
446
427
395
362
452
425
368

Learningadjusted
Year of
School
12.8
10.7
9.2
8.9
8.7
7.8
7.5
6.8
6.8
6.3

Health
Adult
Fraction of
Survival
Children
Rate
under 5 Not
Stunted
0.95
0.87
0.76
0.88
0.80
0.88
0.79
0.87
0.89
0.85
0.72
0.82
0.70
0.84
0.68
0.80
0.71
0.82
0.67

นอกจากจะมีประชากรอายุน้อยที่มีศกั ยภาพแล้ว เวียดนามยังมุ่งมั ่นที่จะผลิ ตแรงงานที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดโดยส่งเสริ มการศึกษาในระดับวิ ชาชีพ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้ขยายจานวนโรงเรียนฝึ ก
วิชาชีพ (มีจานวนราว 3,024 แห่งในปี 2019) พร้อมทัง้ ให้การรับรองวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับการเรียนในระดับมัธยม
เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ จ่ี บจากโรงเรียนฝึ กวิชาชีพแต่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จากรายงานของสานักงาน
สถิตเิ วียดนาม เผยว่า ในปี 2019 เวียดนามมีแรงงานทีถ่ อื วุฒกิ ารศึกษาด้านวิชาชีพราว 4.7 ล้านคน (8.2% ของแรงงาน
ทัง้ หมด) และเป็ นตัวเลขที่สูงกว่าไทยซึ่งมีแรงงานถือวุฒกิ ารศึกษาด้านวิชาชีพราว 3.6 ล้านคน (9.2% ของแรงงาน
ทัง้ หมด) อ้างอิงจากข้อมูลการสารวจภาวะแรงงานไทยปี 2019 ทัง้ นี้แรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพจานวนมาก
รวมทัง้ ค่าแรงทีค่ ่อนข้างต่าเป็นทุนเดิม (เฉลีย่ อยู่ท่ี 152 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในปี 2011 เทียบกับไทยซึง่ เฉลีย่ อยู่ท่ี 328
ดอลลาร์สหรัฐ1) ส่งผลให้เวียดนามมีอุปทานแรงงานทีเ่ พียงพอต่อความต้องการแรงงานการผลิตทักษะระดับปานกลาง
(medium-skilled manufacturing) ในระหว่างปี 2011-2019

4. ตลาดสิ นค้า
ในแง่ความสามารถทางการแข่งขันด้านตลาดสิ นค้า จุดแข็งของเวียดนามคือตาแหน่ งที่ ตงั ้ ซึ่ งอยู่ใกล้กบั จีน
อัตราภาษีที่ค่อนข้างตา่ ข้อตกลงการค้าเสรีกบั นานาประเทศ และโครงสร้างการส่งออก

4.1 ตาแหน่ งที่ตงั ้ ใกล้กบั จีน
ที่ ตงั ้ ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กบั จีนเป็ นข้อได้เปรียบหลักของเวียดนามท่ ามกลางแนวโน้ มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่
อุปทานในภูมิภาค เวียดนามมีพรมแดนทางตอนเหนื อติดกับจีนยาว 1,297 กิโลเมตร และมีทางหลวง 2 สาย คือ AH1
และ AH14 ซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงฮานอยและมณฑลยูนนานในจีน โดยทางหลวงสาย AH1 ทอดยาวจากกรุงฮานอย ผ่านเมือง
สาคัญทางตอนกลางของประเทศ เช่น ดานัง ต่อไปยังนครโฮจิมนิ ห์ทางตอนใต้ จนถึงพรมแดนกัมพูชา ถนนทางหลวง
ซึ่งทอดยาวตามแนวชายฝงั ่ 3,444 กิโลเมตรนี้ ทาให้เวียดนามมีความน่ าสนใจในฐานะศูนย์กลางสาหรับธุรกิจทีต่ อ้ งการ
ขนส่งสินค้าและเครื่องมือจากจีนมายังเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านได้รวดเร็ว ตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของเวียดนามซึ่งใกล้กบั
จีน ประกอบกับ ULC ทีค่ ่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเป็ นแรงจูงใจสาคัญทีด่ งึ ดูดธุรกิจจีนให้ยา้ ยส่วนการผลิตที่ ใช้
แรงงานจานวนมากมายังเวียดนาม สะท้อนจากมูลค่า FDI จากจีนเข้าเวียดนาม ซึง่ ขยายตัวต่อเนื่อง ทัง้ ยังแซงหน้ามูลค่า
FDI จากจีนในไทยในช่วงระหว่างสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 : FDI จากจีนเข้าเวียดนามเพิ่ มขึ้นแซงหน้ า FDI จากจีนในไทย โดยเฉพาะในช่วงสงคราม
การค้าปี 2017-2018

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
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ช่องว่างความต่างของค่าแรงเฉลี่ยระหว่างเวียดนามและไทยลดลงในปี 2019 โดยเวียดนามมีค่าแรงเฉลี่ยอยูท่ ี่ 291 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ของไทยอยูท่ ี่
458 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

เขตอุตสาหกรรมหลัก ทางตอนเหนื อ ของเวี ย ดนาม (NKEZ) ถื อ เป็ นท าเลยุ ท ธศาสตร์ (strategic location)
สาหรับแผน China Plus One NKEZ มีพ้นื ที่ครอบคลุมจังหวัดฮานอย ไฮฟอง กว๋างนินห์ ฮึงเอียน หายเซือง บักนิญ
และวิงห์ฟุก โดยเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สิง่ ทอ เครื่องจักร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขัน้ สูง สงครามการค้าทีก่ ลับมาตึงเครียดและการระบาดของ COVID-19 ได้เร่งแนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน
ออกจากจีน โดย FDI ทีไ่ หลเข้า NKEZ ในเวียดนามเร่งตัวขึน้ ในช่วงปี 2017-2019 โดยเฉพาะในกรุงฮานอย ทัง้ นี้ระหว่าง
ช่วงสงครามการค้า กรุงฮานอยเป็นจังหวัดทีไ่ ด้รบั การลงทุนจากต่างประเทศสูงทีส่ ุดในเวียดนาม โดยมีมลู ค่า FDI แซงหน้า
นครโฮจิมนิ ห์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนั ้ สูง (รูปที่ 13) ในระยะข้างหน้า คาดว่า FDI จากจีนทีเ่ พิม่ ขึน้
ต่อเนื่องจะยิง่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างจีนและเวียดนาม และทาให้เวียดนามเป็ นตัวเลือกทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงสาหรับยุทธศาสตร์ China Plus One

รูปที่ 13 : FDI ไหลเข้าสู่กรุงฮานอยเพิ่ มขึ้นมากในช่วงสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC

นอกจากจะมีตาแหน่ งที่ ตงั ้ ใกล้กบั จีนแล้ว ระบบโลจิ สติ กส์ในภายในเวียดนามก็พฒ
ั นาดี ขึ้นเช่ นกัน รัฐบาล
เวียดนามได้ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
ขนส่งและเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน จากรายงานดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ปี 2018 โดย World Bank เผยว่า
เวียดนามได้อนั ดับที่ 39 จาก 160 ประเทศ ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากอันดับที่ 64 ในปี 2016 ขณะที่ไทยได้อนั ดับ 32 ในปี 2018
เพิม่ ขึ้นจากอันดับ 45 ในปี 2016 จะเห็นว่าช่องว่างระหว่างอันดับของไทยและเวียดนามเข้าใกล้กนั มากขึ้นแม้ทงั ้ สอง
ประเทศต่างมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศด้วยกันทัง้ คู่ ซึ่งคาดว่าช่องว่างระหว่างอันดับของไทยและเวียดนาม
จะยิง่ ลดลงหลังจากทีเ่ วียดนามได้ร้อื ฟื้ นโครงการก่อสร้างทางรถไฟพิเศษระหว่างกรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์ โดยคาดว่า
โครงการทางรถไฟความเร็วสูงนี้จะช่วยผลักดันการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน
ส่งผลให้การขนส่งภายในเวียดนาม และการขนส่งระหว่างจีน-เวียดนามมีความรวดเร็วมากขึน้ และมีตน้ ทุนลดลง

4.2 อัตราภาษีที่ค่อนข้างตา่
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน เวียดนามมีอตั ราภาษีที่ค่อนข้างตา่ ซึ่งจูงใจการลงทุนจากต่างชาติ
ปจั จุบนั เวียดนามเก็บภาษีนิตบิ ุคคลในอัตรา 20% ต่ากว่าอัตราเฉลีย่ ในกลุ่มอาเซียนซึง่ อยู่ท่ี 23% (รูปที่ 14 บน) นอกจาก
อัตราภาษีนิตบิ ุคคลทีค่ ่อนข้างต่าแล้ว รัฐบาลเวียดนามยังให้การสนับสนุ นนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต่าง ๆ เช่น เก็บภาษีในอัตราทีต่ ่าเป็ นพิเศษ และให้ระยะเวลายกเว้นภาษีสาหรับธุรกิจทีล่ งทุนในพืน้ ทีก่ นั ดาร ลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ไทยเองก็ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจการลงทุนต่างชาติเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการ “Thailand
Plus” ซึง่ ให้สทิ ธิยกเว้
์ นภาษีนิตบิ ุคคล และลดอัตราภาษีสาหรับการลงทุนใน EEC และสาหรับธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานทักษะสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) อย่างไรก็ดี ข้อเสียเปรียบของไทยคือการขาดแคลน
แรงงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในสาย STEM ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
เพื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ภาษีสาหรับการลงทุนต่างชาติในไทยและเวียดนาม EIC ได้ใช้อตั ราภาษีแท้จริงเฉลี่ย
(Effective Average Tax Rate : EATR) ซึ่งเป็ นอัตราภาษีทธ่ี ุรกิจต้องจ่ายเพื่อการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ เมื่อพิจารณา
จากสิทธิประโยชน์ภาษีและกฎเกณฑ์การลงทุนทัง้ หมด
ภายใต้ โ ครงการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ทัง้ ไทยและเวี ย ดนามต่ า งมี EATR ค่ อ นข้ า งต่า ที่ 9.6% และ 9.2%
ตามลาดับ (รูปที่ 14 ล่าง) โดยเป็นตัวเลขทีต่ ่ากว่าอัตราเฉลีย่ ของกลุ่มอาเซียน และเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านัน้ (7.0%)
หมายความว่าทัง้ ไทยและเวียดนามต่างมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีท่จี ูงใจนักลงทุนต่างชาติท่ตี ้องการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนได้เท่า ๆ กัน
โดยสรุปแล้ว อัตราภาษีของไทยและเวียดนามมีความน่ าสนใจไม่ต่างกันมากนักสาหรับธุรกิจต่างชาติท่ลี งทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แต่กฎเกณฑ์การลงทุนในเวียดนามมีความยืดหยุ่นมากกว่า (รูปที่ 15)

รูปที่ 14 : เวียดนามและไทยเก็บภาษี นิติ บุคคลในอัตราที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในประเทศกลุ่มอาเซี ยน
ทัง้ อัตราภาษี ตามกฎหมาย และอัตราภาษี หลังจากคิ ดรวมสิ ทธิ ประโยชน์ การลงทุนแล้ว

ทีม่ า : Trading Economics และการคานวณโดย EIC โดยใช้วธิ คี านวณของ Wiedemann and Finke (2015) และใช้ขอ้ มูลปี 2020

รูป ที่ 15 : สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ส าหรับ การลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษหลัก ในเวี ย ดนาม
และไทยไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ PwC, Deloitte, MPI และ BOI

4.3 ข้อตกลงการค้าเสรี
เวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ครอบคลุมคู่ค้าหลากหลายประเทศ จากรายงานของ UNESCAP เผยว่า
เวียดนามมี FTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปจั จุบนั กับคู่ค้ารวม 51 ประเทศ มากกว่าไทยซึ่งมี FTA กับคู่ค้า 17 ประเทศถึง 3
เท่า โดยเวียดนามและไทยมี FTA กับคู่คา้ เดียวกัน ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน (9 ประเทศ) เกาหลีใต้ ญีป่ ุ่น จีน อินเดีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และเปรู นอกจาก FTA กับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว เวียดนามยังมี FTA กับคู่คา้ รวมอีกกว่า
34 ประเทศ จากข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA และคู่คา้ 27 ประเทศ) ความตกลงทีค่ รอบคลุมและ
ก้า วหน้ า สาหรับ หุ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิจ ภาคพื้น แปซิฟิ ก (CPTPP และคู่ค้า เพิ่ม 2 ประเทศ) และ FTA กับ สหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU และคู่คา้ 5 ประเทศ) นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีพหุภาคี (multilateral FTA) ของเวียดนาม
ฉบับใหม่ ๆ ทัง้ หมดยังมีตวั บทด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ต่างจากข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีหลาย ๆ ฉบับของไทย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นข้อตกลงทีม่ ผี ลบังคับใช้มานานแล้วจึงไม่มตี วั บทคุม้ ครองการลงทุน (ตารางที่ 2) ดังนัน้ นักลงทุนต่างชาติ
ในเวียดนามจึงมีขอ้ ได้เปรียบทัง้ จาก FTA และการเข้าถึงตลาดในหลากหลายประเทศ รวมถึงการคุม้ ครองการลงทุน
การลดภาษี น าเข้ า สิ น ค้ า ท าให้ เ วี ยดนามพึ่ง พาตลาดภายในกลุ่ ม อาเซี ยนน้ อ ยลง และผลัก ดัน สิ น ค้ า เข้ าสู่
ตลาดโลกได้มากขึ้น ในปี 2019 การส่งออกเวียดนามพึง่ พาตลาดภูมภิ าคอาเซียนเพียง 10.1% ขณะทีไ่ ทยพึง่ พาตลาด
อาเซียนราว 25.5% โดยเวียดนามได้เพิม่ การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้สดั ส่วนการส่งออกไปยังทัง้ สอง
ประเทศเพิ่มขึ้นเป็ น 21.8% และ 20.1% เทียบกับไทยซึ่งมีสดั ส่วนการส่งออกไปยังสองตลาดดัง กล่ าวเพีย ง 12.8%
และ 11.8% ตามลาดับ นอกจากนี้ เวียดนามยังเริม่ ขยายการส่งออกไปยังตลาดใหญ่ ๆ เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา
รัสเซีย ผ่านข้อตกลงการค้าเสรี EVFTA CPTPP และ EAEU เป็นต้น

EVFTA ถือเป็ นอีกหนึ่ งข้อตกลงการค้าเสรีฉบับสาคัญสาหรับเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันของเวียดนามผ่านการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิ จสหภาพยุโรปซึ่งมีขนาดใหญ่ ในปี 2019 มูลค่าส่งออก
สินค้าทีผ่ ลิตในเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปเติบโตสูงราว 38.6%YOY โดยในกลุ่มประเทศอาเซียน เวียดนามมีสดั ส่วน
การส่งออกไปยังตลาด EU27 (กลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ) สูงทีส่ ุด ทัง้ ยังเพิม่ ขึน้ จาก 23.7% ในปี 2015 เป็ น 33.3%
ในปี 2019 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการส่งออกไทยไปยังตลาด EU27 ร่วงลงจาก 16.3% ในปี 2015 เป็ น 13.1% ในปี 2019
ทัง้ นี้คาดว่า EVFTA รวมถึงตัวบทคุม้ ครองการลงทุน EVIPA ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2020 จะช่วยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าทีผ่ ลิตในเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรป รวมทัง้ ช่วยดึงดูดการลงทุนจากผูผ้ ลิตต่างชาติทต่ี ้องการส่งออก
สินค้าไปยังสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน การเจรจา FTA สหภาพยุโรป-ไทยหยุดชะงักไปในปี 2014 แต่ภาครัฐได้ร้อื ฟื้ น
การเจรจาอีกครัง้ และปจั จุบนั อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการศึกษาข้อมูล อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าไทยเดือนกันยายนปี 2020

ตารางที่ 2 : ข้อตกลงการค้าเสรีของไทยและเวียดนาม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
Thailand
&
Vietnam

Vietnam
Only

Title
ASEAN
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ASEAN-India
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ASEAN (9) + China
ASEAN (9) + India
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Yes
Yes
No
Yes
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ทีม่ า : คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

4.4 โครงสร้างการส่งออก
ในรายงานฉบับ นี้ EIC ได้น าดัช นี ค วามซับ ซ้อ นทางเศรษฐกิจ (Economic Complexity Index: ECI) และดัช นี ค วาม
ซับซ้อนของสินค้า (Product Complexity Index: PCI) ซึ่งจัดทาโดยศูนย์วจิ ยั Harvard Growth Lab มาใช้สาหรับการวัด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านส่งออก โดย ECI เป็ นตัวชี้วดั ศักยภาพของแต่ละประเทศในการเพิม่ จานวนและความ
ซับซ้อนของสินค้าทีผ่ ลิตส่งออก ขณะที่ PCI เป็นตัวชีว้ ดั ความหลากหลายและความซับซ้อนขององค์ความรู้ (know-how)
ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า2

2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ECI และ PCI โดย Harvard Growth Lab ได้ที่ https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา โครงสร้างการส่งออกของเวียดนามได้มีการพัฒนาด้านความหลากหลายของสิ นค้า
และความเชี่ยวชาญในการผลิ ตสิ นค้าส่งออกหลัก สะท้อนจากอันดับ ECI โดยศูนย์วจิ ยั Harvard Growth Lab ทีป่ รับขึน้
ในระหว่างปี 2010-2018 (จากอันดับ 70 ในปี 2010 เป็น 52 ในปี 2018) บ่งชีว้ ่าสินค้าส่งออกเวียดนามมีความหลากหลาย
และแพร่หลายมากขึน้ ในขณะเดียวกัน อันดับ ECI ของไทยไม่ได้ปรับขึน้ มากนักในช่วงทีผ่ ่านมา (จากอันดับ 26 ในปี
2010 เป็ น 22 ในปี 2018) ทัง้ นี้ EIC มองว่า ความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกของเวียดนามเริ่ มตาม
ทันไทย เห็นได้จากอันดับ ECI ที่เข้าใกล้กนั มากขึ้น (รูปที่ 16)

รูปที่ 16 : ความซับซ้อนทางเศรษฐกิ จของเวียดนามกาลังพัฒนาตามทันไทย

ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั Harvard Growth Lab

EIC มองว่าอันดับ ECI ที่เข้าใกล้กนั มากขึ้นเป็ นผลจากการส่งออกเวียดนามที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่มสิ นค้าหลัก
โดยเพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนาภาคการส่งออกของเวียดนาม EIC ได้วเิ คราะห์การเติบโตและการเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
ตลาดของสินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับในเวียดนามระหว่างปี 2010-2019 เปรียบเทียบกับ 10 สินค้าส่งออกหลักของไทย
มูลค่าส่งออกสิ นค้าหลักของเวียดนามเติ บโตสูงในช่วงที่ผ่านมา ทัง้ ยังมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพิ่ มขึ้น ในระหว่าง
ปี 2010-2019 การส่งออกสินค้าหลัก 10 อันดับแรกของเวียดนามส่วนใหญ่ขยายตัวเฉลีย่ ต่อปีสงู กว่า 10% (ยกเว้นอาหาร
ทะเลซึ่งขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 4%) ขณะที่การส่งออกสินค้าหลัก 10 อันดับของไทยทัง้ หมดขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่า
(ต่ากว่า 10%) (รูปที่ 17) นอกจากนี้ การส่งออกเครื่องจักรไฟฟ้า ซึง่ เป็นหมวดสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม (42% ของ
การส่งออกรวม) ยังเติบโตได้ดแี ละมีส่วนแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ ต่างจากไทยซึ่งการส่งออกเครื่องจักรทีเ่ ป็ นหมวดสินค้าหลัก
(16% ของการส่งออกรวม) เริม่ ขยายตัวชะลอลงและได้ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ น้อยลง ในภาพรวม 10 ปี ทผ่ี ่านมา เมื่อเทียบ
กับไทยแล้ว เวียดนามถือว่าประสบความสาเร็จทัง้ ในด้านการเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าส่งออก และการผลักดัน
สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
นอกจากนี้ การส่งออกเวียดนามที่ขยายตัวได้ดียงั มาจากการส่งออกสิ นค้าเทคโนโลยีขนั ้ สูงและสิ นค้าที่มีความ
ซับซ้ อนมากขึ้น EIC ได้ใ ช้ด ัชนี ความซับ ซ้อ นของสินค้า (Product Complexity Index : PCI) ซึ่ง จัด ท าโดยศูนย์วิจยั
Harvard Growth Lab ในการวัดความหลากหลายและความซับซ้อนขององค์ความรู้ท่ใี ช้ในการผลิตสินค้า และใช้วธิ ี
คานวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก PCI ของ 10 สินค้าส่งออกหลักโดยใช้สดั ส่วนการส่งออก เพื่อเปรียบเทียบดัชนี PCI ของ
การส่งออกเวียดนามและไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับของทัง้ สองประเทศ สินค้า
ส่งออกเวียดนามมีตวั เลข PCI แบบถ่วงน้าหนักสูงกว่าไทยอยู่มาก (รูปที่ 18)

ถ้า ดูใ นรายละเอีย ด จะเห็น ว่ า ในบรรดา 10 สิน ค้า ส่ ง ออกหลัก เวีย ดนามเน้ น ส่ ง ออกโทรศัพ ท์มือ ถือ และวงจรรวม
(integrated circuit) ซึ่งสินค้าทัง้ สองหมวดนี้มขี นั ้ ตอนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนกว่าสินค้าอื่น ๆ และเป็ นทีต่ ้องการในตลาดโลก
ในทางกลับกัน สินค้าส่งออกหลักของไทยคือฮาร์ด ดิสก์ (HDD) ซึ่งมีความต้องการในตลาดโลกลดลง (เนื่องจากถูก
ทดแทนด้วย Solid-state drive หรือ SSD ทีม่ คี วามเร็วมากกว่า) นอกจากนี้ แม้วงจรรวมจะเป็นหมวดสินค้าส่งออกไทยทีม่ ี
PCI สูงเช่นกัน แต่การส่งออกวงจรรวมจากเวียดนามในปี 2019 (2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออก
วงจรรวมจากไทย (7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินกว่า 3 เท่า

รูปที่ 17 : ทัง้ เวียดนามและไทยมีสดั ส่วนการส่งออกสิ นค้ าหลัก 10 อันดับแรกเพิ่ มขึ้น แต่ มูลค่ า
สิ นค้าส่งออกเวียดนามมีการเติ บโตสูงกว่ามาก

หมายเหตุ : ขนาดวงกลมแสดงสัดส่วนการส่งออกในปี 2019
ทีม่ า : Trade Map

รูปที่ 18 : โดยรวมแล้วสิ นค้าส่งออกหลัก 10 อันดับของเวียดนามมีความซับซ้อนกว่าสิ นค้าส่งออกไทย

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trade Map และ Harvard Growth Lab

นัยต่อไทยในระยะข้างหน้ า
เวียดนามเป็ นผู้ได้รบั ผลประโยชน์ หลักจากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิ ตจากจีน
สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนาม EIC มองว่าเวียดนามจะเป็ นหนึ่งในประเทศทีไ่ ด้รบั ผลบวกจากการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่
อุปทานออกจากจีนในอีกไม่ก่ปี ีขา้ งหน้า เนื่องด้วยความสามารถทางการแข่งขันของเวียดนามทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านต้นทุน
ค่ า แรง การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ที่ตัง้ ซึ่ง อยู่ใ กล้กับ จีน สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ข้อ ตกลงทางการค้า กับ นานาประเทศ
และโครงสร้างการส่งออก ดังนัน้ EIC จึงยังคงมุมมองทางบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนามในระยะกลาง

สาหรับไทย EIC มองว่ามีสญ
ั ญาณน่ากังวล 5 ข้อบ่งบอกว่าไทยจาเป็นต้องเร่งยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ
• สัญญาณแรก : มูลค่า FDI เข้าเวียดนามเติ บโตสูงและเข้าลงทุนในภาคการผลิ ตเป็ นหลักในขณะที่ FDI เข้าไทย
ค่อนข้างผันผวน นอกจากนี้ ญี่ปนและจี
ุ่
นซึ่งเป็ นประเทศผู้ลงทุนหลักในไทยยังขยายการลงทุนในเวียดนาม
มากขึ้นในระยะหลัง
o ในระหว่างปี 2010-2018 FDI เข้าเวียดนามเติบโตสูงและเข้าลงทุนในภาคการผลิตเป็นหลัก (59% ของ FDI
รวม) ขณะที่ FDI เข้าไทยค่อนข้างผันผวนและเข้าลงทุนในภาคบริการเป็นส่วนใหญ่ (59% ของ FDI รวม)
o ในแง่ของประเทศผู้ลงทุน ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศผู้ลงทุนหลักในไทยได้เริ่มขยายการลงทุนในเวียดนาม
โดยในปี 2010 FDI จากญี่ปุ่นเข้าไทย (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีมูลค่าสูงกว่า FDI เข้าเวียดนาม (1.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 4.2 เท่า แต่ในปี 2018 สัดส่วนดังกล่าวกลับลดลงเป็น 1.4 เท่า (FDI จากญีป่ ่นุ
เข้า ไทยรวม 5.3 พัน ล้า นดอลลาร์สหรัฐ FDI จากญี่ปุ่ น เข้า เวีย ดนามรวม 3.8 พัน ล้า นดอลลาร์สหรัฐ)
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2017-2018 ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ส่งผลให้จนี เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
มากขึ้น (มูลค่า FDI รวม 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ไทยได้รบั เงินลงทุนจากจีนน้อยกว่าเกินครึง่
(0.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
• สัญญาณที่สอง : เวียดนามได้พฒ
ั นาความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างมีนัย
o ในรอบ 10 ปี ทผ่ี ่านมา โครงสร้างการส่งออกของเวียดนามได้พฒ
ั นาขึน้ ทัง้ ด้านความหลากหลายและความ
ซับซ้อนของสินค้า รวมทัง้ เพิม่ ความเชีย่ วชาญในการผลิตสินค้าหลัก
o ดัชนีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ (ECI) ของเวียดนามได้เริม่ ตามทันไทย เนื่องมาจากยอดการส่งออกสินค้า
หลักทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าทีม่ คี วามซับซ้อนสูง
• สัญญาณที่สาม : ช่องว่างระหว่างค่าแรงไทยและเวียดนามมีแนวโน้ มลดลงในระยะข้างหน้ า เนื่ องจากกาลัง
แรงงานในไทยลดลงต่อเนื่ อง สวนทางกับผลิ ตภาพแรงงานเวียดนามที่เติ บโตสูงขึ้น
o ไทยมีต้นทุนค่าแรงต่อหน่ วย (ULC) ต่ากว่าเวียดนาม สะท้อนว่าไทยมีประสิทธิภาพด้านแรงงานเทียบกับ
ต้นทุนทีส่ งู กว่า
o อย่างไรก็ดี กาลังแรงงานไทยเริ่มหดตัวลงตัง้ แต่ปี 2012 ตรงข้ามกับเวียดนามซึ่งกาลังแรงงานยังคง
ขยายตัวต่อ เนื่อง (เติบโตเฉลี่ย 1.3% ต่อปี ในช่วงปี 2010-2019) นอกจากนี้ ผลิตภาพแรงงานไทยยัง
เติบโตเพียง 3% ในปี 2019 ขณะทีผ่ ลิตภาพแรงงานเวียดนามเพิม่ ขึน้ 8.2%
• สัญญาณที่ สี่ : ความสามารถทางการแข่งขันของเวียดนามด้านทักษะทางวิ ชาการและวิ ชาชี พคาดว่าจะ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง
o ในบรรดาประเทศกลุ่มอาเซียน เวียดนามมีดชั นีทุนมนุ ษย์ (HCI จัดทาโดย World Bank) สูงเป็ นอันดับ 2
ที่ 0.69 คะแนน เป็นรองเพียงสิงคโปร์ซง่ึ ได้ 0.88 คะแนน ขณะทีไ่ ทยรัง้ อันดับ 4 ที่ 0.61 คะแนน
o เวียดนามมีคะแนน HCI นาหน้าไทยมากในด้านคุณภาพผลสาเร็จทางการศึกษา สะท้อนจากคะแนนสอบ
ซึง่ แปลงเป็นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่ (Harmonized test score) โดยไทยได้ 427 คะแนน ขณะทีเ่ วียดนาม
ได้ 519 คะแนน ซึง่ ความต่างของคะแนนข้างต้นส่งผลให้เวียดนามมีตวั เลขจานวนปีการศึกษาเมื่อปรับด้วย
ความรู้ทไ่ี ด้จริงจากการเรียน (Learning-adjusted school year) สูงกว่าไทยเช่นกัน คือ 10.7 ปี ต่อ 8.7 ปี
ตัวเลขดังกล่าวบ่งชีว้ ่า ภายใต้สภาพความเป็ นอยู่เดียวกัน นักเรียนชาวเวียดนามอายุ 17 ปี มโี อกาสได้รบั
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนไทยอยู่ 2 ปี

o ในส่วนของทักษะด้านวิชาชีพ เวียดนามมีจานวนแรงงานทีผ่ า่ นการเรียนรูท้ กั ษะวิชาชีพ 4.7 ล้านคน (8.2%
ของแรงงานทัง้ หมด) มากกว่าจานวนแรงงานทักษะวิชาชีพชาวไทยซึ่งอยู่ท่ี 3.6 ล้านคน (9.2% ของ
แรงงานทัง้ หมด)
o ไทยมีสดั ส่วนแรงงานระดับอุดมศึกษาสูงกว่าเวียดนาม แต่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของแรงงานกลุ่มดังกล่าวถือ
วุ ฒิก ารศึก ษาในด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ซึ่ง เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ที่ดึง ดูด FDI ในอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีขนั ้ สูง ทัง้ นี้จากข้อมูลของ UNESCO เผยว่ามีชาวเวียดนามเพียง 29% เท่านัน้ ที่เข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุ ดมศึกษาในปี 2016 เทียบกับ 49% ในไทย อย่ างไรก็ ดี แม้ว่ าไทยจะมีสัดส่ วนประชากรที่มี
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่า แต่ขอ้ มูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ของไทยเผยว่ามีเพียง 23% เท่านัน้ ที่จบการศึกษาวิชาเอกในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือวิศวกรรมในปี 2019 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านอื่นนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์
• สัญญาณที่ห้า : เวียดนามมีข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมประเทศคู่ค้ามากกว่าไทย
o ปจั จุบนั เวียดนามมีขอ้ ตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มผี ลบังคับใช้กบั คู่คา้ รวม 51 ประเทศ ซึ่งมากกว่าไทย
ทีม่ ขี อ้ ตกลงการค้ากับ 17 ประเทศเกือบ 3 เท่า
o นอกจากข้อตกลงการค้าแล้ว FTA แบบพหุภาคีของเวียดนามในระยะหลัง เช่น CPTPP และ EVFTA มีตวั บท
ด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ซึง่ จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ในระยะข้างหน้า
ประเทศไทยจึงต้องเร่งนายุทธศาสตร์เพิ่ มขีดความสามารถทางการแข่งขันไปปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดขึ้นจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็ นสิง่ จาเป็ นทีไ่ ด้ผ่านการถกเถียงและวิเคราะห์
ั หาทัก ษะแรงงานที่ไ ม่ตรงความต้อ งการของตลาด
มาเป็ น เวลานานและเป็ นวงกว้า ง ในด้า นผลิตภาพแรงงาน ป ญ
และคุ ณ ภาพการศึก ษาเป็ น ประเด็ น ส าคัญ ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่ า นมา โดยในช่ ว ง 2-3 ปี ท่ีผ่ า นมา การเพิ่ม ทัก ษะ
และปรับเปลีย่ นทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นประเด็นสาคัญในเวทีเสวนาต่าง ๆ จานวนมาก
ในประเด็นของข้อตกลงทางการค้า ประเทศไทยในปจั จุบนั กาลังอยู่ระหว่างการศึกษาสนธิสญ
ั ญาการค้าใหม่หลายฉบับ
แต่ทว่าได้ลงนามสัญญาฉบับล่าสุดในปี 2013 เนื่องด้วยสถานะของเวียดนามที่ดงึ ดูด FDI ในภูมภิ าคมากขึ้นต่อเนื่อง
และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ ทาง EIC ประเมินว่าประเทศไทยควรให้ความสาคัญสูงสุดกับการ
นายุทธศาสตร์การพัฒนาเหล่านี้ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดขึน้ จริง
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