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สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศไทย

	 วิกฤติเศรษฐกิจที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู ่นี้	 มีจุดเริ่มต้นจำกปัญหำวิกฤติ

อสังหำริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกำจำกรำคำอสังหำริมทรัพย์ที่ตกต�่ำลง	 ส่งผลต่อเนื่องท�ำให้เกิดปัญหำ

กำรผดินดัช�ำระหนีแ้ละหนีเ้สยีของลกูหนีอ้สงัหำรมิทรพัย์เป็นจ�ำนวนมำก	จนลกุลำมไปเป็นปัญหำวกิฤตใินภำค

กำรเงินและสถำบันกำรเงินอันน�ำมำสู่กำรล้มละลำยของสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่

	 ผลกระทบจำกวิกฤติอสังหำริมทรัพย์ได้ส่งผลกระทบทำงตรงต่อสถำบันกำรเงินในสหรัฐอเมริกำ

เนื่องจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ	 นักลงทุนประเภทสถำบัน	 ได้มีกำรลงทุนเป็นจ�ำนวนมำกในตรำสำรหนี้ที่มี 

สินเชื่ออสังหำริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันประเภท	Mortgage-Back-Securities	 (MBS)	 และ	 

Collateralized	Debt	Obligation	(CDO)	ซึ่งเมื่อมีกำรผิดนัดช�ำระหนี้ในสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจึงท�ำให้เกิด

ผลกระทบต่อเนือ่งท�ำให้เกดิกำรขำดทนุในตรำสำรหนีเ้หล่ำนัน้ด้วย	ขณะทีส่ถำบนักำรเงนิในยโุรปได้รบัผลกระทบ	

จำกวิกฤติอสังหำริมทรัพย์เช่นเดียวกัน	แม้ว่ำทวีปยุโรปจะไม่ใช่ต้นตอของปัญหำแต่สถำบันกำรเงินจ�ำนวนมำก

ในยุโรปน�ำเงินส่วนมำกลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ด้อยคุณภำพเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	

(Sub-Prime	Mortgage-Back	Securities)	ของสหรัฐฯ	มำค�้ำประกัน	ซึ่งผลจำกกำรล่มสลำยของภำคกำรเงิน

ในสหรัฐอเมริกำจึงได้ส่งผลกระทบผ่ำนมำยังสถำบันกำรเงินในยุโรปด้วยเช่นกัน

	 ขณะที่ในภูมิภำคเอเชียนั้น		วิกฤติเศรษฐกิจของสถำบันกำรเงินในสหรัฐอเมริกำและยุโรปไม่ได้ส่ง

ผลกระทบตอ่ภำคกำรเงินในเอเชียมำกเทำ่ใดนกั	อย่ำงไรกต็ำมผลกระทบที่เกิดขึน้กลับเปน็ผลกระทบทีเ่กดิกบั

ภำคเศรษฐกิจจริง	ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก	ภำคกำรท่องเที่ยว	เนื่องจำกกำรขำดก�ำลังซื้อ

ของประชำชนในสหรฐัอเมรกิำหรอืยโุรปซึง่ถอืว่ำเป็นผูซ้ือ้ทีม่กี�ำลงัซือ้สงู	ผลจำกกำรขำดก�ำลงัซือ้อย่ำงฉบัพลนั

ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรเป็นจ�ำนวนมำกเผชญิกบัปัญหำยอดขำยตกต�ำ่ลง	ส่งผลถงึกำรขำดสภำพคล่องในกจิกำร	

และอำจลุกลำมไปถึงกำรลดจ�ำนวนคนงำนในกิจกำร

	 บทวิเครำะห์นี้จึงได้น�ำตัวชี้วัดเชิงมหภำคต่ำงๆ	 มำวิเครำะห์ถึงผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

ที่มีต่อประเทศต่ำงๆ	เช่น	สหรัฐอเมริกำ	กลุ่มประเทศยุโรป	ซึ่งตัวชี้วัดเหล่ำนี้ประกอบไปด้วย

กำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนรำยจ่ำย	

กำรขยำยตัวกำรบริโภคภำคเอกชน	

กำรขยำยตัวกำรสะสมทุนถำวรเบื้องต้น	

กำรขยำยตัวกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร	

กำรขยำยตัวกำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำร

	 โดยพจิำรณำอตัรำกำรขยำยตวัของมลูค่ำของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนรำยจ่ำยทีม่กีำรปรบั

ฤดูกำลแล้วตั้งแต่ไตรมำสที่	1/2550	ถึงไตรมำสที่	1/2552	และองค์ประกอบอื่นๆ	ตำมรำยตัวชี้วัดข้ำงต้น
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1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านรายจ่าย

ตารางที่ 1  อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) 

 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

  ที่มา:  OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 อัตรำกำรขยำยตัวของ	GDP	รำคำตลำดที่ได้ปรับฤดูกำลแล้ว	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงไทย	ญี่ปุ่น	

เกำหลใีต้	สหรำชอำณำจกัร	และสหรฐัอเมรกิำ	พบว่ำ	กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิเริม่มสีญัญำณเด่นชดัขึน้ตัง้แต่

ไตรมำสที่	2/2551	 โดยเฉพำะใน	 ญี่ปุ่น	 ฝรั่งเศส	 และเยอรมนี	 และต่อเนื่องถึงไตรมำสที่	1/2552	 ส่วน	

สหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤติทำงเศรษฐกิจรอบใหม่นั้น	 เริ่มปรำกฏสัญญำณกำรชะลอตัวเด่นชัดใน

ไตรมำสที่	3/2550	ส�ำหรับประเทศที่มีสัญญำณกำรชะลอตัวอย่ำงรุนแรงได้แก่	ญี่ปุ่น	และเยอรมนี		ซึ่ง	GDP	

ติดลบ	4	ไตรมำสติดต่อกัน	และรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งแตกต่ำงจำกเกำหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงหนักใน

ไตรมำสที่	4/2551	ซึ่ง	GDP	หดตัวร้อยละ	5.1	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำและมีทิศทำงเป็นบวกอีกครั้งใน

ไตรมำส	1/2552	

	 ขณะทีป่ระเทศไทยซึง่เป็นประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของอปุสงค์ต่อสนิค้ำนัน้	เริม่มี

สัญญำณกำรชะลอตัวช้ำกว่ำในยุโรปหรือประเทศอื่นๆ	 โดยสัญญำณเริ่มเด่นชัดในไตรมำสที่	4/2551	 แต่กำร

ชะลอตัวดังกล่ำวกลับเป็นไปด้วยควำมรุนแรงและรวดเร็วมำก	 เห็นได้จำก	 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง	GDP	 ด้ำน

รำยจ่ำย	(q-o-q)	ของไตรมำส	4/2551เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำหดตัวลงสูงถึงร้อยละ	8.4	แต่สถำนกำรณ์

เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมำสที่	1/2552	ที่	GDP	หดตัวเพียงร้อยละ	0.5	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

	 ส�ำหรับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่ำงๆ	ได้แก่	European	Union	Euro	Area	และ	กลุ่ม

ประเทศ	G7	ล้วนได้รับผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้คล้ำยคลึงกัน	คือ	ได้รับผลกระทบตั้งแต่ไตรมำสที่	

2/2551	และต่อเนื่องจนถึง	ไตรมำสที่	2/2552	โดยกำรหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ

Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2009 Q1-2009

Thailand 2.7 1.3 1.7 4.1 2.2 3.0 1.3 -8.4 -0.5
Japan 1.1 0.0 0.2 0.6 0.4 -0.6 -0.7 -3.6 -3.8
Korea 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 0.4 0.2 -5.1 0.1
UK 0.8 0.8 0.6 0.9 0.3 0.0 -0.7 -1.6 -1.9
USA 0.0 1.2 1.2 0.0 0.2 0.7 -0.1 -1.6 -1.5
France 0.7 0.4 0.7 0.3 0.4 -0.4 -0.2 -1.5 -1.2
Germany 0.4 0.4 0.6 0.3 1.5 -0.5 -0.5 -2.2 -3.8
European Union 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6 -0.1 -0.4 -1.7 -2.4
Euro area 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7 -0.3 -0.3 -1.8 -2.5
G7 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 0.1 -0.3 -2.0 -2.1
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ญี่ปุ่น	ฝรั่งเศส	และเยอรมนี	เป็นประเทศแรกๆ	ที่

ได้รบัผลกระทบจำกวกิฤตเิศรษฐกจิโลกรอบใหม่	

ขณะทีส่หรฐัอเมรกิำต้นเหตขุองวกิฤตเิริม่ปรำกฏ

สัญญำณต่อมำภำยหลัง

เกำหลีใต้เป็นประเทศเดียวที่ไม่จัดอยู่ในภำวะ

เศรษฐกิจถดถอย	 เนื่องจำกกำรฟื ้นตัวอย่ำง

รวดเร็วในไตรมำสที่	1/2552

ประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นต้นตอของวิกฤติได้รับ

ผลกระทบในไตรมำสสุดท้ำยของปี	2551	 แต่ 

ผลกระทบดังกล่ำวส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจมำก	

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

แนวโน้มในอนำคตของไทย	 เกำหลีใต้	 สหรัฐ	

อเมรกิำ	และฝรัง่เศสเริม่มทีศิทำงทีด่ขีึน้	แตกต่ำง

จำก	ญี่ปุ่น	สหรำชอำณำจักร	และเยอรมนีที่ยังคง

เห็นสัญญำณกำรหดตัวต่อเนื่อง

European	Union	(EU)	Euro	Area	 และกลุ่ม

ประเทศ	G7	ได้รบัผลกระทบจำกวกิฤตใินช่วงครึง่

ของปี	2551	 และ	GDP	 หดตัวต่อเนื่องกัน	4	

ไตรมำส	ส่งผลให้ทั้ง	3	กลุ่มเศรษฐกิจเข้ำสู่ภำวะ

เศรษฐกิจถดถอย

อย่ำงไรกต็ำมเริม่เหน็สญัญำณในทศิทำงบวกของ

เศรษฐกจิจำกกลุม่ประเทศ	G7	ส่วน	EU	และ	Euro	

Area	ยังคงมีสัญญำณกำรชะลอตัวต่อไป

ภาพที่  1  อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) 

  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

ที่มา: OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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	 เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำคเอกชน	 พบว่ำ	 แนวโน้มกำรชะลอตัวของกำร

บริโภคในประเทศต่ำงๆ	ส่วนมำกเริ่มปรำกฏเด่นชัดขึ้นในไตรมำสที่	2/2551	อย่ำงไรก็ตำมในประเทศเยอรมนี

กำรบริโภคภำคเอกชนเริ่มส่งสัญญำณชะลอตัวตั้งแต่ไตรมำสที่	4/2550	 เป็นต้นมำและปรำกฏสัญญำณกำร 

หดตัวครั้งแรกในไตรมำสที่	1/2551	 และหดตัวต่อเนื่องยำวนำนถึง	4	 ไตรมำสติดต่อกันก่อนที่จะกลับมำเป็น

บวกในไตรมำสแรกของปี	2552

	 สหรำชอำณำจักรเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำรบริโภคภำคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง	4	 ไตรมำสติดต่อกัน

นับตั้งแต่ไตรมำสที่	2/2551	 เป็นต้นมำและหดตัวเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ	 ขณะที่สหรัฐอเมริกำเริ่มปรำกฏภำวะกำร 

หดตวัของกำรบรโิภคในไตรมำสที	่3/2551	ต่อเนือ่งจนถงึไตรมำสที	่4/2551	ก่อนจะปรบัตวัดขีึน้ในไตรมำสแรก

ของปี	2552	 	 สถำนกำรณ์ของ	2	 ประเทศข้ำงต้นแตกต่ำงจำกฝรั่งเศสอย่ำงมำก	 แม้ว่ำฝรั่งเศสจะได้รับ 

ผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจอย่ำงมำกในด้ำนกำรหดตัวของ	GDP	 แต่เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรบริโภคของ 

ภำคเอกชนกลบัปรำกฏว่ำ	ฝรัง่เศสเป็นประเทศทีก่ำรบรโิภคภำคเอกชนยงัคงมกีำรขยำยตวัเลก็น้อยหรอืทรงตวั

อยู่นั่นเอง	

	 ในทวีปเอเชีย	 ญี่ปุ่น	 เกำหลีใต้	 และประเทศไทย	 ล้วนเผชิญกับภำวะกำรหดตัวของกำรบริโภค 

เช่นกนั	เช่น	ญีปุ่น่และเกำหลใีต้	เริม่เผชญิกบักำรหดตวัของกำรบรโิภคตัง้แต่ไตรมำสที	่2/2551	เป็นต้นมำ	ส่วน

ประเทศไทยปรำกฏกำรหดตวัของกำรบรโิภคครัง้แรกในไตรมำสที่	4/2551	และรนุแรงทีส่ดุในไตรมำสแรกของ

ปี	2552	ซึ่งกำรบริโภคของภำคเอกชนหดตัวร้อยละ	5.1	เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ

	 ส่วนใน	EU	Euro	Area	และกลุม่ประเทศ	G7	เริม่มสีญัญำณกำรหดตวัในไตรมำสที	่2/2551	ต่อเนือ่ง	

จนถึง	ไตรมำสที่	1/2552	อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์ของกลุ่ม	G7	เริ่มมีทิศทำงดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดซึ่งคำดว่ำน่ำ

จะมีโอกำสกลับมำเป็นบวกในไตรมำสหน้ำ

2. การบริโภคภาคเอกชน

ตารางที่ 2 อัตราการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว  

 ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

Thailand 0.3 0.7 1.3 2.5 4.2 1.9 2.3 -1.1 -5.1
Japan 0.1 0.3 -0.3 0.1 1.4 -1.0 0.1 -0.8 -1.1
Korea 1.7 1.5 0.9 0.4 1.1 -0.2 0.0 -4.6 0.5
UK 0.9 1.0 1.2 0.5 0.7 -0.3 -0.2 -1.0 -1.3
USA 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 -1.0 -1.1 0.4
France 0.7 0.6 0.9 0.5 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Germany -2.2 0.7 0.2 0.2 -0.1 -0.5 0.2 -0.3 0.5
European Union 0.2 0.7 0.7 0.4 0.2 -0.2 0.0 -0.6 -1.0
Euro area -0.1 0.6 0.5 0.3 0.1 -0.3 0.1 -0.4 -0.5
G7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 -0.1 -0.5 -0.9 -0.1

Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2009 Q1-2009

ที่มา:  OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 2 อัตราการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว 

         ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

ที่มา: OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กำรหดตัวของกำรบริโภคเริ่มปรำกฏชัดขึ้นใน

ไตรมำสที่	2/2551	ในหลำยๆ	ประเทศ

สถำนกำรณ์กำรหดตัวต่อหลำยไตรมำสต่อเนื่อง

กันเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและสหรำช-

อำณำจักร	ขณะที่ในสหรัฐอเมริกำกำรหดตัวของ

กำรบริโภคเกิดขึ้นช่วงไตรมำสที่	3	และ	4	ของปี	

2551	 และมีสัญญำณฟื้นตัวในไตรมำสแรกของ 

ปี		2552

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤติ

อย่ำงมำกในด้ำนกำรหดตัวของ	GDP	แต่ด้ำนกำร

บริโภคภำคเอกชนกลับมีสถำนกำรณ์ที่ทรงตัว

อย่ำงต่อเนื่อง

ในเอเชีย	 ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้เผชิญกับกำรหดตัว

ของกำรอุปโภคภำคเอกชนตั้งแต่ไตรมำสที่	

2/2551	สถำนกำรณ์ของเกำหลใีต้ดรูนุแรงเมือ่ใน

ไตรมำสที่	4/2551	กำรบริโภคหดตัวร้อยละ	4.6	

แต่เริ่มมีสัญญำณที่ดีในไตรมำสแรกของปี	2552	

ส่วนญี่ปุ่นเผชิญกับกำรหดตัวอย่ำงต่อเนื่อง

ประเทศไทยเผชญิกบักำรหดตวัในไตรมำสสดุท้ำย

ของปี	2551	และรุนแรงต่อเนื่องจนถึงไตรมำสที่	

1/2552	 เมื่อกำรบริโภคภำคเอกชนหดตัวร้อยละ	

5.1	มำกทีส่ดุในกลุม่ทีน่�ำมำเปรยีบเทยีบสถำนกำรณ์	

ของไทยอำจจะได้รับผลกระทบหลังประเทศอื่นๆ	

แต่ผลกระทบทีไ่ด้รบัมคีวำมรนุแรงต่อระบบเศรษฐกจิ	

อย่ำงมำก

กลุ่มประเทศ	G7	 เผชิญกับกำรหดตัวของกำร

บริโภคตั้งแต่ครึ่งหลังของปี	2552	อย่ำงไรก็ตำม

หลังจำกกำรหดตัวอย่ำงรุนแรงที่สุดไตรมำสที่	

4/2551	 เริ่มมีสัญญำณของกำรกลับมำเป็นบวก

ในไตรมำสแรกของปี	2552

กลุ่มประเทศ	EU	 เผชิญกับกำรหดตัวรุนแรงขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง	 จำกไตรมำสที่	4/2551	 ต่อไปถึง

ไตรมำสที่	1/2552

ประเทศใน	Euro	Area	มสีถำนกำรณ์คล้ำยคลงึกบั	

EU	แต่ควำมรนุแรงของผลกระทบดจูะเบำบำงกว่ำ

แต ่ยังคงอยู ่ ในช ่วงกำรหดตัว	 2	 ไตรมำส 

ต่อเนื่องกัน
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	 อัตรำกำรขยำยตัวของกำรสะสมทุนถำวรเบื้องต้น	(Gross	Fixed	Capital	Formation)	ในประเทศ

ต่ำงๆ	เช่น	เกำหลีใต้	สหรำชอำณำจักร	และสหรัฐอเมริกำ	เริ่มมีสัญญำณกำรชะลอตัวตั้งแต่ไตรมำสแรกของปี	

2551	ขณะที่ในสหภำพยุโรปและกลุ่มประเทศ	G7	เริ่มเห็นสัญญำณเด่นชัดในไตรมำสที่	2/2551	

	 อย่ำงไรกต็ำมผลของวกิฤตเิศรษฐกจิโลกซึง่กระทบต่อกำรสะสมทนุถำวรเบือ้งต้นของประเทศต่ำงๆ

ปรำกฏผลกระทบเด่นชดัทีส่ดุในไตรมำสที่	4/2551	เหน็ได้จำกกำรหดตวัอย่ำงรนุแรงเมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อน

หน้ำโดยเฉพำะประเทศไทย	เกำหลีใต้	และสหรัฐอเมริกำ	เป็นต้น

	 สถำนกำรณ์โดยรวมด้ำนกำรลงทุนยังคงหดตัวอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยอัตรำกำรขยำยตัวของกำรสะสม

ทุนของประเทศต่ำงๆ	ในไตรมำสแรกของปี	2552	มีกำรหดตัวอย่ำงรุนแรงต่อเนื่องมำจำกไตรมำสที่แล้ว	โดย

เฉพำะกำรหดตัวของประเทศผู้น�ำทำงเศรษฐกิจโลก	เช่น	ญี่ปุ่น	สหรำชอำณำจักร	สหรัฐอเมริกำ	ฝรั่งเศส	และ

เยอรมน	ีขณะทีเ่กำหลใีต้มทีศิทำงตรงกนัข้ำม	กล่ำวคอื	มทีศิทำงกำรปรบัตวัดขีึน้	โดยกำรหดตวัในไตรมำสแรก

ของปี	2552	ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมำสที่แล้ว

	 ส�ำหรับประเทศไทยแม้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจโลกช้ำกว่ำประเทศอื่นๆ	 แต่ 

ผลกระทบทีไ่ด้รบันัน้หนกัหน่วงและรนุแรง	เหน็ได้จำกกำรหดตวัของกำรสะสมทนุในไตรมำสที	่4/2551	ต่อเนือ่ง

มำถึงไตรมำสที่	1/2552	 โดยในไตรมำสที่	4/2551	 มีกำรหดตัวคิดเป็นร้อยละ	4.6	 และหดตัวอย่ำงรุนแรง 

ร้อยละ	13.8	 ในไตรมำสต่อมำ	 ซึ่งกำรหดตัวของกำรลงทุนเป็นดัชนีสะท้อนถึงแนวโน้มและโอกำสของ 

กำรชะลอตัวของภำคกำรผลิตซึ่งอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย	 เนื่องจำกภำคกำรผลิตต้องชะลอกำรเพิ่มอัตรำ

กำรผลิตไว้เนื่องจำกอุปสงค์ในตลำดโลกลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

	 เมื่อพิจำรณำในสถำนกำรณ์ด้ำนกำรสะสมทุนของกลุ่มประเทศ	G7	 พบว่ำ	 กำรสะสมทุนถำวร 

เบื้องต้นมีกำรหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสที่	4/2550	 เป็นต้นมำและกำรหดตัวเพิ่มระดับควำมรุนแรงอย่ำง 

ต่อเนื่องจนถึงไตรมำสแรกของปี	2552

Thailand -1.9 2.0 -0.1 5.5 6.6 -1.3 2.9 -4.6 -13.8
Japan 2.8 -3.4 -1.0 -0.8 0.6 -2.4 -2.4 -3.7 -6.7
Korea 1.9 -0.9 -1.1 3.1 -1.6 0.1 0.1 -6.5 -0.4
UK 1.1 -0.4 0.3 3.4 -3.4 -0.6 -2.8 -1.4 -3.8
USA -0.7 1.0 0.0 -1.2 -1.4 0.2 -0.8 -5.0 -9.5
France 2.1 0.7 1.1 1.5 0.9 -1.5 -1.1 -2.4 -2.3
Germany 0.3 -0.8 1.1 2.0 3.4 -1.4 0.2 -2.7 -7.9
European Union 1.5 0.1 1.0 1.6 0.4 -1.1 -1.2 -3.5 -4.4
Euro area 1.3 0.1 0.9 1.0 1.1 -1.3 -1.0 -4.3 -4.2
G7 0.4 -0.2 0.1 -0.1 -0.4 -0.6 -1.2 -4.1 -7.3

Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2009 Q1-2009

ที่มา:  OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาส 

 ที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

3. การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
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	 จำกแนวโน้มกำรชะลอตวัดงักล่ำวน่ำจะเป็นสญัญำณด้ำนลบของเศรษฐกจิโลกต่อไป	เพรำะประเทศ

กลุ่ม	G7	 นับว่ำเป็นกลุ่มประเทศที่มีควำมส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกทั้งในด้ำนกำรบริโภคและกำรลงทุน 

ดังนั้นกำรชะลอตัวอย่ำงรุนแรงของกำรลงทุนน่ำจะส่งผลให้กำรลงทุนโดยรวมของโลกอยู่ในภำวะชะลอตัว 

ต่อไปอีก

ภาพที่ 3 อัตราการขยายตัวการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับ 

 ไตรมาสที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

ที่มา: OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สญัญำณกำรชะลอตวัเริม่ปรำกฏชดัตัง้แต่ไตรมำส

แรกของปี	2551	ในประเทศต่ำงๆ	เช่น	เกำหลีใต้	

สหรำชอำณำจักร	และสหรัฐอเมริกำ

ในไตรมำสแรกของปี	2552	 กำรสะสมทุนยัง 

หดตัวอย่ำงรุนแรงต่อเนื่องมำจำกไตรมำสที่แล้ว	

โดยเฉพำะกำรหดตัวของประเทศผู ้น� ำทำง

เศรษฐกิจโลก	 เช่น	 ญี่ปุ ่น	 สหรำชอำณำจักร	

สหรัฐอเมริกำ	ฝรั่งเศส	และเยอรมนี	

ขณะที่สถำนกำรณ์ในประเทศอื่นๆ	 ทรุดลง	 แต่

เกำหลใีต้กลบัมทีศิทำงตรงกนัข้ำม	โดยกำรหดตวั

ในไตรมำสแรกของปี	2552	ชะลอตัวลงเมื่อเทียบ

กับไตรมำสที่แล้ว

ประเทศไทยมกีำรหดตวัของกำรสะสมทนุต่อเนือ่ง	

โดยในไตรมำสที่	4/2551	 มีกำรหดตัวคิดเป็น 

ร้อยละ	4.6	 และหดตัวอย่ำงรุนแรงร้อยละ	13.8	

ในไตรมำสต่อมำ	 สะท้อนถึงแนวโน้มและโอกำส

ของกำรชะลอตัวของภำคกำรผลิตเนื่องจำก

อุปสงค์ในตลำดโลกลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

สถำนกำรณ์ด้ำนกำรสะสมทุนของกลุ่มประเทศ	

G7	มีกำรหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสที่	4/2550	

เป็นต้นมำต่อเนื่องจนถึงไตรมำสแรกของปี	2552

จำกแนวโน้มกำรชะลอตัวดังกล่ำวน่ำจะเป็น

สัญญำณด้ำนลบของเศรษฐกิจโลกต่อไป	 เพรำะ

ประเทศกลุม่	G7	นบัว่ำเป็นกลุม่ประเทศทีม่คีวำม

ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกทั้งในด้ำนกำร

บริโภคและกำรลงทุน	 ดังนั้นกำรชะลอตัวอย่ำง

รนุแรงของกำรลงทนุน่ำจะส่งผลให้กำรลงทนุโดย

รวมของโลกอยู่ในภำวะชะลอตัวต่อไปอีก

สถำนกำรณ์ของ	EU	ด้ำนกำรสะสมทนุยงัคงลดลง

ต่ออกีหนึง่ไตรมำส	ขณะที	่Euro	Area	สถำนกำรณ์

ในไตรมำสแรกของปี	2552	ยังคงหดตัวอยู่แต่ลด

ควำมรุนแรงลงเมื่อเทียบ	q-o-q
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Thailand -1.7 0.2 5.4 11.3 -3.6 4.8 11.1 -17.0 -9.4
Japan 2.2 3.0 2.7 1.9 2.4 -0.8 1.0 -14.7 -26.0
Korea 6.3 2.1 1.7 6.5 0.0 2.7 -0.4 -8.9 -4.3
UK 0.8 0.5 2.1 0.1 0.9 -1.5 0.2 -3.9 -6.1
USA 0.2 2.1 5.3 1.1 1.2 2.9 0.7 -6.5 -8.1
France 0.1 1.0 1.2 -0.1 2.0 -2.7 -0.1 -4.6 -6.0
Germany -1.3 1.4 1.7 1.3 2.5 -0.2 -0.4 -8.1 -9.7
European Union 0.7 0.8 1.9 0.9 1.8 -0.4 -0.6 -6.5 -7.8
Euro area 0.4 1.0 1.7 0.7 1.6 -0.3 -0.6 -7.2 -8.1
G7 0.3 1.3 2.6 0.7 1.5 0.1 -0.1 -7.5 -10.4

Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2009 Q1-2009

ที่มา:  OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4. การขยายตัวการส่งออกสินค้าและบริการ

ตารางที่ 4  อัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าและบริการ ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับ  

 ไตรมาสที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

	 ด้ำนกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของประเทศต่ำงๆ	พบว่ำ	กำรชะลอตัวเริ่มปรำกฏขึ้นในไตรมำสที่	

3/2551	และเกดิกำรหดตวัอย่ำงรนุแรงในไตรมำสที	่4/2551	โดยเฉพำะในประเทศไทยซึง่ในไตรมำสนีม้ลูค่ำกำร

ส่งออกสินค้ำและบริกำรหดตัวสูงถึงร้อยละ	17.0	และกำรหดตัวยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมำสที่	1/2552	ที่

หดตัวจำกไตรมำสก่อนร้อยละ	9.4	

	 นอกจำกนั้นสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังปรำกฏในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน	 โดยกำรส่งออกสินค้ำและ

บริกำรของญี่ปุ่นในไตรมำสที่	4/2551	หดตัวลงร้อยละ	14.7	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ	และยังหดตัวอย่ำง

ต่อเนื่องในไตรมำสที่	1/2552	 	 	ที่กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรหดตัวร้อยละ	26.0	 ขณะที่ในเกำหลีใต้	 มีกำร 

หดตัวของกำรส่งออก	3	ไตรมำสติดต่อกัน

	 ในยุโรป	สถำนกำรณ์ด้ำนกำรส่งออกของประเทศต่ำงๆ	ล้วนอยู่ในภำวะหดตัวเช่นกัน	โดย	สหรำช-

อำณำจักรมีอัตรำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรหดตัวร้อยละ	3.9	ในไตรมำสที่	4/2551	และหดตัวอย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละ		6.1	ในไตรมำสแรกของปี	2552	ขณะที่สถำนกำรณ์ในฝรั่งเศสและเยอรมนีมีควำมรุนแรงกว่ำโดยมีกำร

หดตัวของกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร	4	ไตรมำสต่อเนื่องกัน	โดยเฉพำะในเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้ำทุน	

เครื่องจักร	และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของโลกมีสัดส่วนกำรส่งออกกว่ำ	ร้อยละ	12	นั้น	พบว่ำ	กำรส่งออกหดตัว

ลงอย่ำงต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ	 สถำนกำรณ์กำรส่งออกในเยอรมนีน่ำจะท�ำให้กำรลงทุนในภำพ

รวมของระบบเศรษฐกิจโลกน่ำจะลดลงต่อเนื่องอีกซักระยะหนึ่ง

	 ในสหรัฐอเมริกำ	 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรส่งออกมีกำรหดตัว	2	 ไตรมำสติดต่อกัน	 โดยในไตรมำสที่	

4/2551	กำรส่งออกเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำติดลบร้อยละ	6.5	และหดตัวรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	8.1	

โดยเฉพำะกำรส่งออกสนิค้ำรถยนต์เครือ่งจกัรกลและคอมพวิเตอร์ทีล่ดลงต่อเนือ่ง	โดยเฉพำะกำรส่งออกรถยนต์

ซึ่งส่งผลให้บริษัทรถยนต์ขนำดใหญ่หลำยแห่งประสบปัญหำกำรขำดทุนอย่ำงหนักในขณะนี้
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ภาพที่ 4 อัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าและบริการ ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) 

          เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

ที่มา: OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเทศไทยในไตรมำสที่	 4/2551	 มูลค่ำกำร 

ส่งออกสินค้ำและบริกำรหดตัวสูงถึงร้อยละ	17.0	

และกำรหดตัวยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมำสที่	

1/2552	ที่หดตัวจำกไตรมำสก่อนร้อยละ	9.4

กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของญี่ปุ่นในไตรมำส

ที่	4/2551	 หดตัวลงร้อยละ	14.7	 เมื่อเทียบกับ

ไตรมำสก่อนหน้ำ	 และยังหดตัวอย่ำงต่อเนื่องใน

ไตรมำสที่	1/2552	หดตัวร้อยละ	26.0	ขณะที่ใน

เกำหลีใต้	มีกำรหดตัวของกำรส่งออก	3	ไตรมำส

ติดต่อกัน

กำรส่งออกของประเทศต่ำงๆ	ในยุโรปล้วนอยู่ใน

ภำวะหดตัวโดยเฉพำะในเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ส่งออก

สินค้ำทุน	เครื่องจักร	และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของ

โลกมีสัดส่วนกำรส่งออกกว่ำ	 ร้อยละ	12	 นั้น	 

พบว่ำ	 กำรส่งออกหดตัวลงอย่ำงต่อเนื่องและ

รุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ	

สหรัฐอเมริกำ	 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรส่งออกมีกำร

หดตวั	2	ไตรมำสตดิต่อกนั	โดยเฉพำะกำรส่งออก

สินค้ำรถยนต์เครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์ที่ 

ลดลงต่อเนื่อง	 โดยเฉพำะกำรส่งออกรถยนต์ซึ่ง

ส่งผลให้บริษัทรถยนต์ขนำดใหญ่หลำยแห่ง

ประสบปัญหำกำรขำดทุนอย่ำงหนักในขณะนี้

กำรส่งออกสนิค้ำและบรกิำรของกลุม่ประเทศ	G7	

หดตัวลงอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง	 เนื่องจำก

สมำชิกของกลุ่ม	G7	 ประสบปัญหำกำรส่งออก

อย่ำงรุนแรง	 โดยเฉพำะญี่ปุ่นที่มีกำรหดตัวของ

กำรส่งออกสูงถึงตัวเลข	2	หลัก

สถำนกำรณ์ใน	EU	 และ	Euro	Area	 มีควำม

คล้ำยคลึงกัน	 กำรส่งออกหดตัวต่อเนื่อง	 4	

ไตรมำสติดต่อกันและหดตัวลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับไตรมำสที่ผ่ำนมำโดยตลอด
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ตารางที่ 5 อัตราการขยายตัวการน�าเข้าสินค้าและบริการ ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาส 

 ที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

Thailand -7.0 7.1 1.7 7.1 3.9 5.7 15.6 -15.1 -32.4
Japan 1.2 0.8 -0.6 0.4 2.4 -4.2 1.5 3.1 -15.0
Korea 4.5 4.2 0.6 5.6 -0.8 2.9 1.1 -14.2 -8.4
UK 1.4 -0.9 4.7 0.3 -0.2 -1.4 -0.2 -5.9 -5.9
USA 1.9 -0.9 0.7 -0.6 -0.2 -1.9 -0.9 -4.7 -9.9
France 1.0 1.8 1.8 -0.8 1.1 -1.0 0.5 -3.0 -5.3
Germany 0.8 -0.5 2.7 -0.3 3.2 -1.8 4.0 -4.1 -5.4
European Union 1.3 0.4 2.7 0.2 1.4 -0.7 0.6 -5.4 -7.8
Euro area 0.8 0.7 2.1 -0.1 1.2 -0.8 1.1 -5.1 -7.2
G7 1.4 -0.3 1.7 -0.2 0.7 -1.8 0.4 -3.9 -8.9

Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2009 Q1-2009

ที่มา:  OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ด้ำนกำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำรของไทยมีกำรหดตัวอย่ำงรุนแรงในไตรมำสที่	4/2551	 โดยหดตัว

ร้อยละ	15.1	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำและยังคงหดตัวรุนแรงต่อเนื่องในไตรมำสที่	1/2552	โดยหดตัวลง

กว่ำร้อยละ	32.4	 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนถึงกำรชะลอตัวในกำรน�ำเข้ำสินค้ำทุน	 สินค้ำปัจจัยกำรผลิต	

สินค้ำขั้นกลำง	ซึ่งส่งผลต่อกำรขยำยตัวของกำรผลิตและกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมของประเทศด้วย	

	 ส�ำหรบัญีปุ่น่และเกำหลใีต้มกีำรหดตวัของกำรน�ำเข้ำในไตรมำสที	่1/2552	กำรหดตวัของ	2	ประเทศ

ดังกล่ำวส่งผลถึงภำคกำรส่งออกของไทยเนื่องจำกญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกที่ส�ำคัญของไทยขณะที่เกำหลีใต้ 

นับเป็นตลำดส่งออกของไทยที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงมำกๆ	 ในช่วง	2	 ปีล่ำสุด	 ดังนั้นกำรหดตัวของอุปสงค์ใน

ประเทศของ	2	ประเทศดังกล่ำวน่ำจะกระทบต่อภำคกำรส่งออกของไทยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ในยโุรป	สหรำชอำณำจกัรซึง่เป็นประตนู�ำเข้ำสนิค้ำสูท่วปียโุรปมกีำรหดตวัของกำรน�ำเข้ำ	5	ไตรมำส

ติดต่อกันนับตั้งแต่ไตรมำสที่	1/2551	เป็นต้นมำ	ขณะที่ในฝรั่งเศสและเยอรมนีสถำนกำรณ์อำจจะไม่รุนแรงเท่ำ

สหรำชอำณำจักรแต่กำรน�ำเข้ำสินค้ำยังคงหดตัวในทิศทำงที่เพิ่มขึ้น

	 ในสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นตลำดส่งออกที่ส�ำคัญอีกตลำดของไทยนั้น	 มีกำรหดตัวของกำรส่งออก 

ต่อเนื่องกัน	6	ไตรมำสตั้งแต่ไตรมำสที่	4/2550	เป็นต้นมำ	สถำนกำรณ์กำรหดตัวดังกล่ำวกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของไทยอย่ำงรุนแรงเนื่องจำกอุปสงค์ภำยในประเทศของสหรัฐอเมริกำลดลงส่งผลกระทบต่อภำคกำรส่งออก

ของไทยเนือ่งจำกสหรฐัอเมรกิำเป็นตลำดหลกัอนัดบัแรกๆ	ของไทย	ผลกระทบต่อภำคส่งออกของไทยต่อเนือ่ง

ไปถึงกำรหยุดหรือเลิกจ้ำงลูกจ้ำง	subcontractor	ของโรงงำนผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออกต่ำงๆ	ด้วย

	 ส่วน	EU	Euro	Area	และกลุ่มประเทศ	G7	ยังคงมีกำรหดตัวของกำรส่งออกอยู่เช่นเดียวกัน	โดย	

G7	มสีถำนกำรณ์รนุแรงทีส่ดุเพรำะประเทศสมำชกิ	G7	ได้แก่	แคนำดำ	สหรฐัอเมรกิำ	สหรำชอำณำจกัร	ฝรัง่เศส	

เยอรมัน	อิตำลี	ญี่ปุ่น	และ	EU	ล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหำอุปสงค์ภำยในประเทศหดตัวทั้งด้ำนสินค้ำอุปโภค	

บริโภค	และสินค้ำทุน	เทคโนโลยี	และปัจจัยกำรผลิต

5. การน�าเข้าสินค้าและบริการ
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ภาพที่ 5 อัตราการขยายตัวการน�าเข้าสินค้าและบริการ ณ ราคาตลาด (ปรับฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาส 

          ที่แล้ว ระหว่างไตรมาสที่ 1/2550 - ไตรมาสที่ 1/2552

ที่มา: OECD และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำรของไทยมีกำรหดตัว	

อย่ำงรุนแรงในไตรมำสที่	4/2551	 ต่อเนื่องถึง

ไตรมำสที่	1/2552	โดยหดตัวลงกว่ำร้อยละ	32.4	

ซึ่งสะท้อนถึงกำรชะลอตัวในกำรน�ำเข้ำสินค้ำทุน	

สินค้ำปัจจัยกำรผลิต	สินค้ำขั้นกลำง	ซึ่งส่งผลต่อ

กำรขยำยตัวของกำรผลิตและกำรลงทุนในภำค

อุตสำหกรรมของประเทศ

ญี่ปุ ่นและเกำหลีใต้มีกำรหดตัวของกำรน�ำเข้ำ		

กำรหดตัวของ	2	 ประเทศดังกล่ำวส่งผลถึงภำค

กำรส่งออกของไทยเนื่องจำกญี่ปุ ่นเป็นตลำด 

ส่งออกที่ส�ำคัญของไทยขณะที่เกำหลีใต้นับเป็น

ตลำดส่งออกของไทยทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงูมำกๆ	

ในช่วง	2	ปีล่ำสุด	

สหรำชอำณำจักรซึ่งเป็นประตูน�ำเข้ำสินค้ำสู่ทวีป

ยุโรปมีกำรหดตัวของกำรน�ำเข้ำ	 5	 ไตรมำส 

ติดต่อกันนับตั้งแต่ไตรมำสที่	1/2551	เป็นต้นมำ	

สหรัฐอเมริกำ	 มีกำรหดตัวของกำรส่งออก 

ต่อเนื่องกัน	6	 ไตรมำสตั้งแต่ไตรมำสที่	4/2550	

เป็นต้นมำ	 ส่งผลกระทบต่อภำคส่งออกของไทย

ต่อเนื่องไปถึงกำรหยุดหรือเลิกจ ้ำงลูกจ ้ำง	 

subcontractor	 ของโรงงำนผลิตสินค้ำเพื่อกำร 

ส่งออกต่ำงๆ	ด้วย

ส่วน	EU	Euro	Area	และกลุ่มประเทศ	G7	ยังคง

มีกำรหดตัวของกำรส่งออกอยู่เช่นเดียวกัน	 โดย	

G7	 มีสถำนกำรณ์รุนแรงที่สุดเพรำะประเทศ

สมำชิก	G7	 ได้แก่	 แคนำดำ	 สหรัฐอเมริกำ	 

สหรำชอำณำจักร	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	อิตำลี	ญี่ปุ่น	

และ	EU	 ล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหำอุปสงค์

ภำยในประเทศหดตวัทัง้ด้ำนสนิค้ำอปุโภค	บรโิภค	

และสินค้ำทุน	เทคโนโลยี	และปัจจัยกำรผลิต
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วิกฤติเศรษฐกิจโลกจำกกำรล่มสลำยของภำคอสังหำริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกำได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ต่อเนือ่งถงึภำคกำรผลติจรงิ	ผลกระทบทีเ่กดิจำกภำคอสงัหำรมิทรพัย์นอกจำกจะส่งผลถงึสถำบนักำรเงนิ

ที่เข้ำไปรับซื้อหนี้ด้อยค่ำเหล่ำนี้แล้วยังส่งผลต่ออุปสงค์ภำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ	และลุกลำมต่อไปยัง

ประเทศในทวีปยุโรปด้วย

กำรลุกลำมของปัญหำจำกภำคกำรเงินไปสู่ภำคผลิตจริงและกำรหดตัวของอุปสงค์ในประเทศที่มีก�ำลังซื้อ

สูง	เช่น	สหรัฐอเมริกำ	หรือ	กลุ่มประเทศ	EU	ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงสู่ประเทศที่พึ่งพิงกำรส่งออก

เป็นหลัก	เช่น	ไทย	มำเลเซีย	หรือสิงคโปร์	เป็นต้น	ซึ่งมูลค่ำกำรส่งออกสูงกว่ำร้อยละ	60	ของมูลค่ำ	GDP	

ประเทศ

ในกรณีของประเทศไทย	 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภำค	 เช่น	 อัตรำกำรขยำยตัวของ	GDP	 กำรสะสมทุน 

เบือ้งต้น	(กำรลงทนุ)	กำรบรโิภคภำคเอกชน	กำรส่งออกสนิค้ำและบรกิำร	กำรน�ำเข้ำสนิค้ำและบรกิำร		เริม่

ปรำกฏกำรหดตัวอย่ำงรุนแรงในไตรมำสที่	4/2551	และต่อเนื่องจนถึงไตรมำสที่	1/2552	(อัตรำกำรขยำย

ของมูลค่ำ(ปรับฤดูกำล)	 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่แล้ว)	 แม้ว่ำประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหลังจำก

สหรัฐอเมริกำ	 และประเทศต่ำงๆ	 ในทวีบยุโรป	 แต่เมื่อผลกระทบนั้นเดินทำงมำถึงประเทศไทยผ่ำนกำร 

หดตัวของกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรกลับส่งผลลบต่อระบบเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวอย่ำงรุนแรงและรวดเร็วเป็นผลมำจำก	2	ปัจจัยหลัก	คือ	

1)		ปัจจัยภำยนอกประเทศ	คือ	กำรที่ภำวะเศรษฐกิจโลกหดตัวอย่ำงรุนแรง	โดยเฉพำะประเทศคู่ค้ำที่

ส�ำคัญของไทย	 เช่น	 สหรัฐ	 ญี่ปุ่น	 และสหภำพยุโรป	 เศรษฐกิจหดตัวส่งผลท�ำให้อุปสงค์ในสินค้ำเพื่อ 

กำรส่งออกลดลง	โดยเฉพำะอตุสำหกรรมเพือ่กำรส่งออก	เช่น	แผงวงจรรวม	เครือ่งปรบัอำกำศ	ผลติภณัฑ์ 

อเิลก็ทรอนคิส์	เป็นต้น	กำรทีผู่ป้ระกอบกำรลดก�ำลงักำรผลติลงส่งผลท�ำให้มกีำรลดกำรจ้ำงงำน	เกดิปัญหำ

กำรว่ำงงำนขึ้นอีกประกำรหนึ่ง

2)	 ปัจจัยรองคือกำรบริโภคและกำรลงทุนอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นเวลำนำน	 โดยในไตรมำสที่	4/2551	 นี้	

ภำคครัวเรือนระมัดระวังในกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น	 รวมทั้งกำรชะลอลงของกำรซื้อสินค้ำคงทน	 เช่น	 

ยำนยนต์	เครื่องเรือน	เป็นต้น	ส�ำหรับกำรลงทุน	ในไตรมำสที่	4/2551	นี้	หดตัว	โดยกำรลงทุนภำคเอกชน

ลดลงรอ้ยละ	1.3	จำกกำรลดลงของกำรก่อสร้ำง	และเครือ่งจกัรเครือ่งมอืโดยเฉพำะกำรลดลงของกำรซือ้

เครื่องจักรเครื่องมือใหม่ที่ผลิตในประเทศ	

สถำนกำรณ์ของสหรัฐอเมริกำและกลุ่มประเทศยุโรป	 เมื่อดูจำกตัวชี้วัดเชิงมหภำคต่ำงๆ	 พบว่ำแนวโน้ม

กำรชะลอตัวยังมีอยู่โดยเฉพำะกำรชะลอตัวในกำรน�ำเข้ำสินค้ำและบริกำรที่หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมำส

สดุท้ำยของปี	2551	เช่นเดยีวกบักำรสะสมทนุเบือ้งต้นทีส่ถำนกำรณ์ยงัไม่กระเตือ้งขึน้และมแีนวโน้มรนุแรง

เพิ่มมำกขึ้น

สรุป
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ประมาณการเศรษฐกิจประเทศและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมุติฐำนกำรประมำณกำรเศรษฐกิจประเทศไทยและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	ปี	2552	-	2553

ประมาณการ ณ เดือน มีนาคม 2552

สมมุติฐานปจจัยภายนอก

ผลการประมาณการเศรษฐกิจประเทศ

ผลการประมาณการเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ป

ป

2552 2553

2552 2553

• อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (รอยละ) -1.85 1.75

• อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร สรอ.) 55.0 60.0

• อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร สรอ.) 35.0 36.0

-2.3 1.1

-24.4 17.1

-2.6 1.6

-28.9 21.8

-19.8 15.4

-20.3 11.9

2.0 -8.7

-6.1 8.2

-4.2 3.9

24.2 1.9

1.3 2.6

4.6 2.1

• อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศ (รอยละตอป)

• อัตราการขยายตัวการบริโภค (รอยละตอป)

• การบริโภคภาคเอกชน (รอยละตอป)

• การบริโภคภาครัฐ (รอยละตอป) 

• อัตราการขยายตัวการลงทุนรวม (รอยละตอป)

• การลงทุนภาคเอกชน  (รอยละตอป)

• การลงทุนภาครัฐ (รอยละตอป)

• อัตราการขยายตัวการสงออก (รอยละตอป)

• อัตรการขยายตัวการนำเขา (รอยละตอป)

• อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป)

• อัตราการขยายตัวการสงออก (รอยละตอป)

• อัตราการขยายตัวการนำเขา (รอยละตอป)

ตารางที่ 6  สมมุติฐานการประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  ปี 2552 - 2553

	 เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกำ		โดย	Personal	Income		เดือนกุมภำพันธ์	2552		ลดลงร้อยละ	

0.2	Disposable	Income	(DPI)	ลดลงร้อยละ	0.1	ส่วน	Personal	Consumption	Expenditures	(PCE)	เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	0.2	ยอดขำยบ้ำนใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.2	กำรก่อสร้ำงบ้ำนใหม่และกำรก่อสร้ำง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.2	

ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศลดลงร้อยละ	36.2	
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	 เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น	โดยผลผลิตอุตสำหกรรมในเดือน	กุมภำพันธ์	2552	ลดลงร้อยละ	9.4	จำก

เดอืนก่อนและลดลงร้อยละ	38.4	จำกเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	จำกกำรลดลงของค�ำสัง่ซือ้สนิค้ำในกลุม่	อปุกรณ์

ขนส่ง	เครื่องจักร	และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ		ส่วนกำรขนส่งมีกำรลดลงร้อยละ	6.8	จำกเดือนก่อน	และลดลงร้อยละ	

36.8	จำกเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	ส่วนสนิค้ำคงคลงัลดลงร้อยละ	4.2	จำกเดอืนก่อนและลดลงจำกเดอืนเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ	1.7

 เศรษฐกิจประเทศปี 2552	คำดว่ำจะหดตัวที่ร้อยละ	2.3			จำกผลกระทบของกำรส่งออกที่คำดว่ำ

จะหดตัวลดลงอย่ำงสูงถึงร้อยละ	20.30		(ในรูปดอลลำร์	สรอ)	ส่วนกำรน�ำเข้ำในปี	2552		หดตัวลดลงอยู่ที่ 

ร้อยละ	24.4		กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัวเพียงร้อยละ	1.3		จำกกำรใช้จ่ำยของประชำชนที่ลดลงอย่ำงมำก	

โดยภำษีมูลค่ำเพิ่ม	ณ	รำคำคงที่	(ปี	2543)		เดือนมีนำคม	2552		หดตัวลดลงร้อยละ	16.27		กำรน�ำเข้ำสินค้ำ

อุปโภคบริโภค	ณ	รำคำคงที่	(ปี	2543)	หดตัวลดลงร้อยละ		10.46			กำรจ�ำหน่ำยรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

หดตัวลดลงร้อยละ	22.37	และ		27.65	ตำมล�ำดับ	กำรบริโภคภำครัฐขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ	24.2		ด้ำนกำรลงทุน	

โดยกำรลงทุนภำคเอกชนหดตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ	 	6.1	 	 จำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ในประเทศเดือน

มีนำคม	2552	 	 ที่หดตัวลดลงร้อยละ	11.66	 	 จำกเดือนเดียวกันปีก่อน	 ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์เพื่อ 

กำรพำณิชย์ในประเทศ	หดตัวลดลงร้อยละ		44.44		จำกเดือนเดียวกันของปีก่อน	มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำทุน	 

ณ	รำคำคงที่	หดตัวลดลงร้อยละ	18.02	จำกเดือนเดียวกันของปีก่อน	และกำรลงทุนของภำครัฐขยำยตัวอยู่ที่

ร้อยละ	2.0			ส่วนปัจจัยภำยนอกเช่นรำคำน�้ำมันดิบ	ในช่วงไตรมำสแรกของปี	2552		ยังคงระดับรำคำค่อนข้ำง

คงที่และคำดว่ำจะอยู่ที่รำคำ	55		เหรียญต่อบำร์เรล

ประมาณการโดย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ เดือน มีนาคม 2551

ภาพที่ 6  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ภาพที่ 7 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมาณการโดย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ เดือน มีนาคม 2552

 เศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552	คำดว่ำจะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ	2.6		จำก

ภำวะเศรษฐกจิโลกและประเทศทีห่ดตวัลง	โดยคำดว่ำผลติภณัฑ์มวลรวมของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	

รำคำคงที่		มีมูลค่ำ	3,372,845	ล้ำนบำท	เมื่อจ�ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	คำดว่ำภำคกำรผลิตจะมีมูลค่ำ	

134,765	ล้ำนบำท	หดตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ	3.98			ภำคกำรก่อสร้ำงมีมูลค่ำ	17,858	ล้ำนบำท	หดตัวลดลงอยู่

ที่ร้อยละ	5.69		กำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง	มีมูลค่ำ	115,861	ล้ำนบำท	หดตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ	0.56	และภำคบริกำร

มีมูลค่ำ	140,675	 	ล้ำนบำท	หดตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ	 	1.49	 	 	ส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อม	คำดว่ำจะมีมูลค่ำกำรส่งออก	40,777	 ล้ำนดอลลำร์	 สรอ.	 หดตัวลดลงจำกปีก่อน	 ร้อยละ	19.81	 

กำรน�ำเข้ำของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	มมีลูค่ำ	39,732	ล้ำนดอลลำร์	สรอ.	หดตวัลดลงร้อยละ	28.99

 เศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553	คำดว่ำจะขยำยตัวที่ร้อยละ	1.6		โดยมี

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 รำคำคงที่	 มีมูลค่ำ	3,493,842	 ล้ำนบำท 

จำกกำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจโลกที่คำดว่ำจะกลับมำขยำยตัวที่ร้อยละ	1.75	 โดยคำดว่ำจะส่งผลดีต่อ 

กำรส่งออกของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	โดยคำดว่ำกำรส่งออกจะมมีลูค่ำ	47,084	ล้ำนดอลลำร์	สรอ.		 

ขยำยตัวร้อยละ	15.47	 จำกปีก่อนหน้ำ	 และกำรน�ำเข้ำมีมูลค่ำ	48,412	 ล้ำนดอลลำร์	 สรอ.	 ขยำยตัวร้อยละ		

21.85	จำกปีก่อนหน้ำ		

 เศรษฐกิจประเทศปี 2553	คำดว่ำจะขยำยตัวที่ร้อยละ	1.1		จำกกำรฟื้นตัวของประเทศคู่ค้ำของไทย

เช่นสหรัฐอเมริกำ	และ	ญี่ปุ่น	ส่งผลต่อกำรส่งออกที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ	11.93		(ในรูปดอลลำร์	สรอ.)	

กำรลงทุนภำคเอกชนจะขยำยตัวที่ร้อยละ	8.2		จำกควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน	แต่รำคำน�้ำมันดิบที่คำดว่ำจะมี

รำคำสูงขึ้นถึงระดับ	60-66		เหรียญต่อบำร์เรลจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่จะกลับมำขยำยตัว	
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มาตรการ/แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

แนวทางแก้ไขของกลุ่มประเทศ OECD

1. Resolving the problem of insufficient working capital

2. Assisting innovative start-ups and high-growth SMEs

3. Improving the SME and entrepreneurship financial environment in the long term

กำรสร้ำงระบบประกันสินเชื่อที่มีประสิทธิภำพ	(Making	guarantee	effective):	มำตรกำรที่ประเทศกลุ่ม	

OECD	 ส่วนใหญ่น�ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ	 คือ	 กำรปรับปรุงระบบกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น	 เนื่องจำกประสบกำรณ์จำกกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติกำรเงินในอดีตซึ่งแม้ว่ำรัฐบำลของประเทศ

ต่ำงๆ	จะอดัฉดีเงนิเข้ำสูร่ะบบหรอืกระตุน้ให้ธนำคำรมกีำรปล่อยสนิเชือ่มำกขึน้เพยีงใด	แต่ภำคธนำคำรยงั

ลงัเลทีจ่ะปล่อยสนิเชือ่เพิม่ขึน้	ดงันัน้กำรสร้ำงระบบกำรประกนัสนิเชือ่จะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจ	และลดควำม

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของธนำคำรด้วย	นอกจำกนั้นในประเทศซึ่งใช้นโยบำย	export-oriented	รัฐบำลยังมีกำร

สร้ำงระบบประกนัสนิเชือ่ส�ำหรบัเงนิกูเ้พือ่กำรส่งออกด้วยเช่นกนั		อย่ำงไรกต็ำมถงึแม้ว่ำจะมรีะบบประกนั

สินเชื่อที่มีประสิทธิภำพแล้ว	 แต่ภำคธนำคำรยังลังเลที่จะเข้ำร่วมกับระบบประกันที่มีระยะเวลำยำวนำน 

เกนิไป	ดงันัน้รฐับำลประเทศต่ำงๆ	จงึสร้ำงเครือ่งมอืหรอืมำตรกำรเพิม่ขึน้เพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัภำค

กำรธนำคำรเพิ่มมำกขึ้น	เช่น	ระบบ	Credit	mediators	หรือระบบกำรติดตำมกำรกู้เงินของ	SMEs	โดยภำค

ธนำคำรเป็นระยะๆ	เป็นต้น

กำรจัดกำรปัญหำด้ำนเงินหมุนเวียนในกิจกำร	(Dealing	with	cash	flow	problems):	ในกำรจัดกำรปัญหำ

ด้ำนเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร	 ประเทศสมำชิก	OECD	หลำยประเทศได้รำยงำนถึงกำรใช้มำตรกำรทำง

ภำษ	ี(Tax	measures)	ในกำรช่วยลดภำระด้ำนกำรขำดเงนิทนุหมนุเวยีนหรอืกำรขำดสภำพคล่องของกจิกำร	

เช่น	 กำรลดภำษีหรือกำรระงับกำรเก็บภำษีชั่วครำว	 เป็นต้น	 นอกจำกนั้นในบำงประเทศยังใช้มำตรกำร

ทำงกำรคลังแบบอื่น	 เช่น	รัฐบำลจะให้เพิ่มสัดส่วนกำรจัดซื้อ	จัดจ้ำงของ	SMEs	ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ

เพิม่มำกขึน้	หรอื	กำรร่นระยะเวลำกำรจ่ำยเงนิให้กบั	SMEs	ซึง่รบัจ้ำงหน่วยงำนของรฐัให้รวดเรว็ขึน้	เป็นต้น

ประเทศสมำชิก	OECD	 เห็นพ้องต้องกันว่ำ	 แม้เศรษฐกิจของโลกจะอยู่ในช่วงขำลงแต่กำรช่วยให้	 

Innovative	SME	 ที่อยู่ในช่วงกำรจัดตั้งกิจกำร	 และ	SMEs	 ที่เป็น	High	Growth	 สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง 

เงินทุนได้	 เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง	 รัฐบำลบำงประเทศก�ำลังพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมใน 

กำรทีจ่ะเข้ำไปร่วมลงทนุในกจิกำรของ	SMEs	บำงกจิกำรทีม่ลีกัษณะ	High	Growth	และ	มกีำรใช้นวตักรรม

สูงในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ	 นอกจำกนั้น	 รัฐบำลบำงประเทศก�ำลังพิจำรณำลดหรือยกเลิกภำษี	

Capital	gains	ส�ำหรับกองทุน	VC	ที่เข้ำไปร่วมลงทุนกับ	SMEs	ด้วย

ภำคธนำคำรของประเทศกลุ่ม	OECD	ยอมรับว่ำ	ปัจจุบันภำคธนำคำรและผู้ประกอบกำร	SMEs	ขำดกำร

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันมำกขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งนี้เนื่องมำจำกระบบกำรธนำคำรสมัยใหม่ที่ต้องกำรให้แยกกำร 

พิจำณำสินเชื่อมำไว้ที่ส่วนกลำงทั้งหมด	 ซึ่งปัญหำที่ตำมมำ	 คือ	 ผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นบำงรำยซึ่งมี

ศกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิอำจจะไม่ได้รบักำรพจิำรณำสนิเชือ่เมือ่กำรพจิำรณำมำจำกส่วนกลำง	ดงันัน้

ภำคธนำคำรในกลุ่มประเทศ	OECD	 เห็นว่ำ	 ควรพิจำรณำน�ำระบบ	Ralationship	Banking	 และกำรให้
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ธนำคำรสำขำเป็นผูพ้จิำรณำสนิเชือ่แก่	SMEs	กลบัมำใช้	ซึง่ในกำรน�ำระบบดงักล่ำวกลบัมำใช้นัน้	พนกังำน

ของธนำคำรสำขำจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรฝึกด้ำนธุรกิจ	SMEs	เป็นกำรเฉพำะ	นอกจำกนั้นภำคธนำคำรยัง

ควรเข้ำไปเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงำนให้บริกำรทำงธุรกิจต่ำงๆ	(หน่วยงำนรัฐบำล)	 เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยง

จำกกำรให้สินเชื่อแก่	SMEs	ด้วย

กำรปรบัปรงุระบบ	Credit	Scoring	เป็นอกีประเดน็ซึง่มกีำรหำรอืกนั	กล่ำวคอื	ภำคธนำคำรในกลุม่ประเทศ	

OECD	เห็นว่ำ	ระบบ	Credit	evaluation	แบบอัตโนมัติไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที่	ดังนั้นควรมีกำร

พิจำรณำระบบกำรประเมินเครดิตใหม่โดยพิจำรณำด้ำนศักยภำพของธุรกิจมำกกว่ำศักยภำพของ	Sector

กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ให้กบั	Micro	Enterprises	เป็นอกีสิง่หนึง่ทีท่ีป่ระชมุให้ควำมส�ำคญัโดยด�ำเนนิกำรผ่ำน

สถำบันกำรเงิน	Micro-finance

กำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถและกำรเข้ำถึงข้อมูลส�ำหรับ	SME	และผู้ประกอบกำร	เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ

กำรด�ำเนินงำนทำงปฏิบัติของรัฐบำล	 ซึ่งกำรเพิ่มควำมสำมำรถในประเด็นดังกล่ำวภำครัฐอำจจะร่วมมือ

หรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ ให้บริกำรด้ำนธุรกิจตำ่งๆ	 หรือสมำคมธุรกิจ	 นอกจำกนั้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรจัดกำรโดยเฉพำะกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินเป็นสิ่งที่รัฐบำลประเทศต่ำงๆ	 ต้องสนับสนุนโดยผ่ำน

ทำงกำรฝึกอบรมต่ำงๆ

กำรกระตุ้นให้เกิดกำรประชุมร่วมกันระหว่ำง	SME	และรัฐบำล	เนื่องจำกกลุ่มประเทศ	OECD	เห็นว่ำกำร

ให้	SMEs	 มีส่วนร่วมในกำรประชุมต่ำงๆ	 จะช่วยให้	SMEs	 สำมำรถบอกควำมต้องกำรที่แท้จริงของตน 

แก่รัฐบำลได้	 และช่วยให้รัฐบำลเข้ำใจธรรมชำติกำรท�ำธุรกิจของ	SMEs	 เพิ่มมำกขึ้นและสำมำรถออก

มำตรกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของ	SMEs	เพิ่มมำกขึ้นเช่นกัน

กำรปรับปรุงข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินของ	SME	และผู้ประกอบกำร	กำรปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน

ของ	SMEs	ทัง้ข้อมลูปรมิำณเงนิสนิเชือ่ทัง้ระบบและข้อมลูควำมต้องกำรสนิเชือ่ของ	SME	ซึง่จะท�ำให้ทรำบ

สถำนกำรณ์ของ	SMEs	อย่ำงแท้จริงและผู้ตัดสินใจในระดับนโยบำยสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำมำตรกำรที่ตน

ออกไปนั้นเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจของมำเลเซียพึ่งพิงกำรส่งออกสูงถึงร้อยละ	173	ของมูลค่ำ	GDP	ของประเทศ	ซึ่งสินค้ำส่งออก

ที่ส�ำคัญของมำเลเซีย	ได้แก่	สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ใช้มำเลเซียเป็นฐำนกำรผลิต

จะได้รับผลกระทบเป็นล�ำดับแรกเนื่องจำกควำมต้องกำรในตลำดโลกลดลง	 ส่งผลถึงกำรลดกำรจ้ำงงำน

และอัตรำกำรว่ำงงำนที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย	กำรชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก	กำรลดก�ำลังกำรผลิต	ลดกำร

จ้ำงงำน	ส่งผลให้อุปสงค์ภำยในประเทศมำเลเซียลดลงด้วย	และน�ำไปสู่กำรชะลอตัว/หดตัวของเศรษฐกิจ

ของมำเลเซียด้วย

4. Other policy response to improve SME and entrepreneurship financing

มาเลเซีย

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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นอกจำกผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจโลกต่อภำคกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกของมำเลเซียแล้ว	 ยังได้ส่งผล 

กระทบต่อภำคกำรเงินและกำรลงทุนของมำเลเซียด้วย	 ซึ่งเห็นได้จำกมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ลดลง

จำกกำรถอนเงนิลงทนุของนกัลงทนุต่ำงประเทศออก	รวมทัง้กำรลดลงของเงนิลงทนุทำงตรงจำกต่ำงประเทศด้วย

รัฐบำลมำเลเซียออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่	1	เมื่อวันที่		4	พ.ย.	2550	มีมูลค่ำ	2	พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐโดยเป็นมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือ	SMEs	มูลค่ำ	0.2	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

รัฐบำลมำเลเซียยังได้ออกมำตรกำรพิเศษเพื่อช่วยเหลือ	SMEs	โดยเฉพำะเมื่อวันที่	23	ม.ค.	2551		โดย

กำรออกมำตรกำรด้ำนกำรประกันสินเชื่อส�ำหรับ	SMEs	(SME	Assistance	Guarantee	Scheme:	SAGS)	

มูลค่ำ	0.6	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

รัฐบำลมำเลเซียออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่	2	 เมื่อวันที่	10	 มี.ค.	2551	 มีมูลค่ำ	17	 พันล้ำน

เหรียญสหรัฐ	เป็นส่วนเพื่อช่วยเหลือ	SMEs	มูลค่ำ	3.3	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

รฐับำลมำเลเซยีได้จดัสรรงบประมำณเพือ่บรรเทำผลกระทบให้	SMEs	รวมทัง้สิน้	3.5	พนัล้ำนเหรยีญสหรฐั	

โดยเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นกำรช่วยเหลือ	SMEs	ด้ำน	Working	Capital	Guarantee	Scheme	และด้ำน		

Industry	Restructuring	Scheme	มีมูลค่ำรวม	2.8	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ	หรือร้อยละ	80	ของเงินช่วย

เหลือทั้งหมด

รัฐบำลสิงคโปร์คำดกำรณ์ว่ำวิกฤติทำงกำรเงินของโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์อย่ำงรุนแรงโดย	 อัตรำ

กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในปี	2552	อยู่ระหว่ำงร้อยละ	(-6)-(-9)	ต่อปี	และอัตรำกำรขยำยตัวของกำร

ส่งออกในไตรมำสแรกของปี	2552	หดตัวร้อยละ	27.8	 	 ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนของไตรมำสแรกของปี	

2552	คิดเป็นร้อยละ	3.2

รัฐบำลสิงคโปร์ให้ควำมสนใจในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวโดยเน้นใน	2	 ด้ำนที่ส�ำคัญ	 	 ประกำรแรก	คือกำร

ช่วยให้	SMEs	 รอดพ้นจำกวิกฤติเศรษฐกิจโลกอย่ำงเร็วที่สุดโดยใช้มำตรกำรด้ำนกำรเงินเป็นเครื่องมือ	

ประกำรที่สอง	นอกจำกนั้นรัฐบำลสิงคโปร์ยังเตรียมแผนระยะยำวเพื่อสร้ำง	SMEs	ให้มีควำมเข้มแข็งเพิ่ม

มำกขึ้นโดยกำรสร้ำงเครือข่ำย	และกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร

รฐับำลสงิคโปร์จดัสรรงบประมำณ	20.5	พนัล้ำนเหรยีญสงิคโปร์ส�ำหรบัมำตรกำรด้ำนกำรเงนิเพือ่ช่วยเหลอื	

SMEs	ให้รอดพ้นจำกวิกฤติเศรษฐกิจ	โดยมำตรกำรต่ำงๆ	แบ่งออกเป็น	5	ด้ำนด้วยกัน	คือ	

1.	ด้ำนกำรจ้ำงงำน	กำรสร้ำงอำชีพ	จ�ำนวน		5.1	พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์

2.	Bank	lending	จ�ำนวน	5.8	พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์

	 			มำเลเซียได้ออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤติทำงกำรเงินของโลก	โดยแบ่ง

ออกเป็น	3	ช่วงเวลำด้วยกัน	คือ

สิงคโปร์

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

แนวทาง/มาตรการการรับมือกับผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ

แนวทาง/มาตรการการรับมือกับผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ
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3.	เงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับ	SMEs	จ�ำนวน	2.6	พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์

4.	เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ตกงำน	จ�ำนวน	2.6	พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์

5.	โครงกำร	Building	Home	for	the	Future	จ�ำนวน	4.4	พันล้ำนเหรียญสิงคโปร์

รัฐบำลสิงคโปร์ริเริ่มโครงกำร	Business	Upgrading	Initiatives	for	Long	term	Development	(BUILD)

เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรในอนำคต	โดยโครงกำรดังกล่ำวมีระยะ	2	ปี	ตำมปีงบประมำณ	

2009-2010	งบประมำณรวมทั้งสิ้น	200	ล้ำนเหรียญสิงคโปร์	โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำง	SMART	SMEs	กำร

ใช้	technology	innovation	กำรประกอบธรุกจิ	กำรใช้	Design	เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่	กำรใช้	IP	Management		

และกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนประกอบกำร	(HR	Development)	 ซึ่งรัฐบำลสิงคโปร์คำดกำรณ์ว่ำจะมี	

SMEs	ที่ได้รับผลประโยชน์ประมำณ	2,000	รำย

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนเริ่มลดลงต�่ำสุดในรอบ	5	ปีที่ระดับ	9%	จำกที่เคยอยู่ในระดับ	11.9%	และ

คำดกำรณ์ว่ำผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจทำงกำรเงินของโลกครั้งนี้จะส่งผลให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ของจีนหดตัวลงอยู่ที่ประมำณ	8-8.5%	ต่อปี	ซึ่งกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจทีล่ดลงสง่ผลถึงกำรสรำ้งงำนนับ

ล้ำนต�่ำแหน่งให้กับคนงำนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ภำคกำรส่งออกโดยเฉพำะสินค้ำสิ่งทอของจีนปรับตัวลดลง	11%	 โดยมสำเหตุมำจำกกำรแข่งขันของ 

ประเทศอื่นๆ	ในเอเชีย	ประกอบกับกำรที่ค่ำเงินหยวนเพิ่มสูงขึ้น	และต้นทุนกำรผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส�ำหรับสถำนกำรณข์องวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม	(SMEs)	ของจีนและโรงงำนหลำยแห่งตอ้งปรับ

ตัวอย่ำงมำก	และหลำยแห่งต้องปิดตัวลงหรือควบรวมกับกิจกำรอื่นเพื่อเป็นกำรลดต้นทุน	ค่ำใช้จ่ำย	และ

ปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอด

ในส่วนของภำคธนำคำร	ได้รับผลกระทบไม่มำกนัก	เนื่องจำกจีนมีเงินสดหมุนเวียนคล่องตัวและถือครอง

หนี้สินเพียงเล็กน้อยเทำ่นั้น	 ซึ่งภำคธนำคำรของจีนมีควำมเคร่งครัดในกำรปล่อยสินเชื่อท�ำให้อัตรำ	NPL	

ในปีหลังๆ	 นี้ลดลงมำกโดยข้อได้เปรียบประกำรหนึ่ง	 คือ	 รัฐบำลเป็นผู้ควบคุมระบบธนำคำรในประเทศ	 

ดังนั้นรัฐบำลจึงสำมำรถก�ำกับให้ธนำคำรปล่อยกู้ ให้ภำคเอกชนเพิ่มมำกขึ้น

ปรับนโยบำยกำรเงินเชิงรุกและนโยบำยกำรเงินที่ผ่อนคลำยมำกขึ้น	 มีกำรระบุแผนกำรใช้เงินลงทุนไปยัง

โครงกำรต่ำงๆ	เช่น	กำรสร้ำงบ้ำนต้นทุนต�่ำ	ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องกำรในหลำยๆ	พื้นที่ของประเทศ	กำรเพิ่ม

กำรลงทุนในโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนกับภำคเอกชน	มีกำรสร้ำงสำยรถไฟ	ถนน	สนำมบินใหม่ๆ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจโลกนั้น	รัฐบำลจีนได้ประกำศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ำ	4	ล้ำน

ล้ำนหยวน	(5.85	แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ	หรือประมำณ	20.46	ล้ำนล้ำนบำท)	ทั้งนี้เป็นกำรกระตุ้นอุปสงค์ของ 

ผูบ้รโิภคในประเทศเพือ่ทดแทนภำวะกำรออ่นตัวลงของภำคกำรส่งออก	มำตรกำรต่ำงๆ	ในกำรรับมอืกับวกิฤติ

เศรษฐกิจดังกล่ำว	ได้แก่

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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เพิ่มกำรใช้จ่ำยในภำคสำธำรณสุข	กำรศึกษำ	รวมทั้งกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม	และกำรลงทุนในภำคไฮเทค

ต่ำงๆ	นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรเร่งรัดฟื้นฟูเขตที่ประสบภัยพิบัติหลำยแห่งที่ผ่ำนมำ

รัฐบำลจีนกดดันธนำคำรพำณิชย์ให้ปล่อยกู้มำกขึ้น	เพื่อกระตุ้นกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ	โดยรัฐบำลจีน

ผ่อนคลำยนโยบำยคมุเข้มทำงกำรเงนิ	เพือ่บรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกจิ	เช่น	กำรเพิม่วงเงนิกูย้มืในเชงิ

พำณชิย์และส่งเสรมิให้ธนำคำรเพิม่วงเงนิปล่อยกูเ้พือ่ช่วย	SMEs	ให้มเีงนิสดหมนุเวยีนมำกขึน้	ซึง่ธนำคำร

กลำงของจีนได้ประกำศลดอัตรำดอกเบี้ยไปแล้วถึง	4	ครั้งนับตั้งแต่กลำงเดือนกันยำยนเป็นต้นมำ	

รัฐบำลจีนได้ประกำศทุ่มเงิน	2	 ล้ำนล้ำนหยวน	 ทุ่มลงไปในภำคเกษตร	 อุตสำหกรรมกำรเกษตร	 และ

อุตสำหกรรมบริกำร	 ซึ่งเป็นภำคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศท�ำให้รำคำผลผลิตและรำยได้ของภำค

บริกำรยืนอยู่ได้	

มำตรกำรลดภำษแีละปฏริปูภำษ	ีรฐับำลจนีเริม่ออกมำตรกำรตดัภำษเีพือ่ช่วยผูผ้ลติสิง่ทอ	โดยทำงกำรจนี

ก�ำหนดให้สำมำรถขอคืนภำษีเพิ่มขึ้นเป็น	14%	จำกเดิม	13%		นอกจำกนั้นรัฐบำลจีนยังด�ำเนินกำรด้ำน

กำรปฏิรูปกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มซึ่งจะเป็นกำรตัดภำษีมูลรวมกว่ำ	1.75	 หมื่นล้ำนเหรียญให้กับภำค

เอกชน	รวมทั้งกำรย้ำยวงเงินสินเชื่อไปยังภำคส่วนที่มีกำรกู้ยืมจำกโครงกำรลงทุนหลักๆ	และกำรพัฒนำ

ชนบทอีกด้วย

มำตรกำรภำคสังคม	 รัฐบำลจีนประกำศมำตรกำรซึ่งประกอบไปด้วยหลำยนโยบำยเพื่อผ่อนคลำยควำม

ตึงเครียดในสังคมที่อำจจะเกิดขึ้นท่ำมกลำงวิกฤติเศรษฐกิจ	 เช่น	 กำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กับชำวนำที่ถูกไล่

ออกจำกที่ท�ำกิน	 ช่วยเหลือคนงำนที่ถูกปลด	 ก�ำหนดมำตรกำรให้ต�ำรวจดูแลกำรประชุมประท้วงอย่ำง 

ถูกต้อง	เป็นต้น

สถำนกำรณ์วิกฤติด้ำนกำรเงินของสหรัฐฯได้เริ่มกระทบต่อเศรษฐกิจเกำหลีมำตั้งแต่เดือน	 มิ.ย.	2551	

เนื่องจำกนักลงทุนต่ำงชำติเริ่มเทขำยพันธบัตรรัฐบำลเกำหลี	โดยระหว่ำงเดือน	มิ.ย.-ก.ค.	2551	มีมูลค่ำ

รวมกว่ำ	4.2	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐและขำยต่อเนื่องจนถึงเดือน	 ก.ย.	2551	 ขณะที่นักลงทุนใน

ตลำดหลักทรัพย์เองเกิดอำกำรตระหนกจำกภำวกำรณ์ดังกล่ำวและทยอยขำยหุ้นออกมำเป็นจ�ำนวนมำก

ท�ำให้มูลค่ำของตลำดหลักทรัพย์เกำหลีตกลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เดือน	มิ.ย.–ส.ค.	2551	เป็นต้นมำ	โดย

เฉพำะในเดอืน	ต.ค.	2551	ซึง่นกัลงทนุต่ำงชำต	ิได้ขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัย์เกำหลไีปแล้วมลูค่ำกว่ำ	36.3	

พันล้ำนเหรียญสหรัฐจนเหลือสัดส่วนถือครองหุ้นของนักลงทุนต่ำงชำติทั้งหมดต�่ำกว่ำร้อยละ	30	

วกิฤตเิศรษฐกจิได้ส่งผลกระทบต่อค่ำเงนิวอนซึง่ได้รบัผลกระทบจำกกำรเทขำยในตลำดทนุส่งผลให้ค่ำเงนิ

วอนอ่อนค่ำลงต�่ำกว่ำ	1,353	วอน/เหรียญ	สรอ.	ซึ่งต�่ำสุดในรอบ	5	ปี	 และเนื่องจำกเกำหลีเป็นผู้น�ำเข้ำ

น�ำ้มนัดบิอนัดบั	5	ของโลก	รวมทัง้เป็นแหล่งต่อเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก	มคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัและเหลก็

เป็นจ�ำนวนมำกท�ำให้ต้องน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรำคำที่สูงขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของค่ำเงินวอน	 เป็นเหตุให้

ขำดดุลกำรค้ำใน	9	เดือนแรกของปี	2551	จ�ำนวน	14.6	พันล้ำนเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นกำรขำดุลกำรค้ำปีแรก

ในรอบ	10	ปีนับตั้งแต่ปี	2541	เป็นต้นมำ

สาธารณรัฐเกาหลี
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วกิฤตเิศรษฐกจิได้ส่งผลกระทบต่อสถำบนักำรเงนิ	โดยสถำบนักำรเงนิมคีวำมเข้มงวดในกำรปล่อยสนิเชือ่

ให้แก่ลกูค้ำเพิม่มำกขึน้	โดยเฉพำะสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่ำศยัซึง่เหน็ได้จำกยอดขำยอพำร์ทเมนท์ทีใ่นเดอืน	ก.ค.	

2551	มีจ�ำนวนยูนิตที่ขำยไม่ได้เท่ำกับ	86,000	หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.1

รัฐบำลเกำหลีมีนโยบำยที่จะแทรกแซงอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อพยุงค่ำเงินวอนไม่ให้ต�่ำลงมำกกว่ำนี้	โดยกำร

อัดฉีดเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำสู้ระบบกำรเงินให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด

Financial	Services	Commission	ได้ออกมำตรกำรเพือ่ช่วยเหลอื	SMEs	จำกกำรขำดทนุอตัรำแลกเปลีย่น	

เรียกว่ำ	“KIKO”	(Knock	In	Knock	Out)	โดยให้เอกชนขำยเงินเหรียญสหรัฐในอัตรำที่คงที่	ถ้ำหำกค่ำเงิน

วอนเคลื่อนไหวในกรอบที่ก�ำหนดไว้

ธนำคำรแห่งชำติเกำหลี	(Bank	of	Korea)	จะอัดฉีดเงินเข้ำระบบจ�ำนวน	3.56	พันล้ำนเหรียญสหรัฐ	โดยจะ

ขยำยกองทุนของสถำบันกำรเงินของรัฐเพื่อปล่อยสินเชื่อให้	SMEs	 เพิ่มขึ้นอีก	3	พันล้ำนเหรียญ	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้สถำบนักำรเงนิในประเทศปล่อยสนิเชือ่ให้แก่	SMEs	ซึง่จะเป็นกำรประคองให้ระบบกำร

หมุนเวียนของเศรษฐกิจไม่ชะงักลง

มำตรกำรลดภำษีเพื่อเพิมกำรบริโภคและสนับสนุนธุรกิจภำคประชำชนโดยจะลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคล

ธรรมดำและบริษัท	รวมทั้งภำษีมรดกด้วย	เช่น	ลดภำษีเงินได้บุคคลลงร้อยละ	2	จำกเดิมมีอัตรำภำษีอยู่

ระหว่ำงร้อยละ	8-35	เป็นร้อยละ	6-33	ภำยในปี	2554	นอกจำกนี้เพื่อกระตุ้นกำรลงทุนรัฐบำลจะลดภำษี

เงินได้บริษัทลงจำกปัจจุบันมีอัตรำภำษีระหว่ำงร้อยละ	13-25	เป็นร้อยละ	11-22	ในปี	2552	และจะลด

เหลือร้อยละ	10-20	ในปี	2554	รวมทั้งขยำยฐำนของภำษีเงินได้จำกกำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์เป็น	900	

ล้ำนวอน	จำกเดิมเจ้ำของต้องเสียภำษีก�ำไรจำกกำรขำยบ้ำนรำคำตั้งแต่	600	ล้ำนวอนขึ้นไป	และกำรลด

ภำษีมรดกและกำรให้โดยเสน่หำ	 ซึ่งจำกเดิมมีอัตรำภำษีระหว่ำงร้อยละ	10-55	 เป็นร้อยละ	6-33	 ในปี	

2554

รฐับำลจะค�ำ้ประกนัหนีต่้ำงประเทศของธนำคำรเกำหล	ีหลงัจำกได้รบัอนมุตัจิำกรฐัสภำ	โดยก�ำหนดวนัเริม่

ต้นค�้ำประกันตั้งแต่วันที่	20	ต.ค.	2551-30	มิ.ย.	2552	มีระยะเวลำค�้ำประกัน	3	ปี	มูลค่ำ	100,000	ล้ำน

เหรียญสหรัฐ	โดยผ่ำนทำง	Korea	Development	Bank	หรือ	Korea	EXIM	Bank

รฐับำลจะเพิม่ทนุมลูค่ำประมำณ	754.26	ล้ำนเหรยีญสหรฐัใน	The	Industrial	Bank	of	Korea	ซึง่จะเป็นกำร

เพิ่งเงินกู้ ให้กับ	SMEs		มูลค่ำรวมประมำณ	9,051	ล้ำนเหรียญสหรัฐ

แนวทาง/มาตรการการรับมือกับผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	 แต่ก�ำลังประสบภำวะเศรษฐกิจถดถอย 

ครั้งใหญ่		นำย	Takahide	Kiuchi	นักเศรษฐศำสตร์จำก	Nomura	Securities	เตือนว่ำญี่ปุ่นก�ำลังประสบ

ภำวะเศรษฐกิจซบเซำครั้งรุนแรงที่สุด	(unprecedented	deterioration)	

คำดว่ำอัตรำกำรตกงำนจะพุ่งสูงยิ่งกว่ำยุค	“lost	decade”	ในช่วงทศวรรษที่	90
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ข้อมูลเชิงเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจภำยในประเทศญี่ปุ่น

-	 รัฐบำลตั้งเป้ำกำรเจริญเติบโตของ	GDP	 ไว้ที่ร้อยละ	1.3	 แต่	GDP	 ระหว่ำงเดือน	ก.ค.-	ก.ย.	2008	 

			ลดต�่ำลงร้อยละ	1.8	

-	 นำย	Akira	Maekawa	 นักเศรษฐศำสตร์จำก	UBS	 คำดว่ำเศรษฐกิจจะหดตัวลงถึงร้อยละ	0.9	 ใน				 

			ปีงบประมำณ	2009

-	รัฐบำลคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรซื้อสินค้ำภำยในประเทศและกำรลงทุน	capital	investment	จะลดลง

กำรส่งออกของญี่ปุ่นประสบปัญหำจำกกำรที่เงินเยนมีค่ำแข็งมำโดยตลอด		เมื่อประกอบกับภำวะถดถอย

ทำงเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มขึ้นจำกสหรัฐ	 ซึ่งส่งผลให้ตลำดผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพำะสหรัฐและยุโรป 

หดตัวลง	ท�ำให้กำรส่งออกของญี่ปุ่นชะงักงันและเริ่มที่จะล่ม	

ตัวอย่ำงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลประกอบกำรลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด	 ได้แก่	Mitsubishi	Motors	Mazda	และ	

Nintendo

ดัชนีรำคำหุ้น	Nikkei	225	ตกอย่ำงต่อเนื่องถึง	32%	ในปี	2008	

สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ	Moody’s	Investors	Service	รำยงำนว่ำควำมแข็งแกร่งของกำรเงินของ

ธนำคำรของญีปุ่น่มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงอย่ำงรวดเรว็	สบืเนือ่งจำกกำรขำดกำรเคลือ่นไหวของเงนิลงทนุต่ำง

ชำติ	(foreign	capital)	และกำรขำดสภำพคล่องของกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	(securitization)	

Moody’s	ยังเตือนว่ำญี่ปุ่นจะต้องเผชิญกับสภำวะกำรตกต�่ำของตลำดตรำสำรทุน	(equity	market)	 และ

ธนำคำร	(banking	market)	

ภำวะวิกฤติเศรษฐกิจภำยในดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อ	corporate	credit	quality	ของ	SMEs	เป็นระยะ

ยำวเกิน	1	ปี

ต.ค.	2551	นำย	Taro	Aso	นำยกรัฐมนตรี	ได้ประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	(stimulus	package)	

โดยอัดฉีดเงิน	11.7	ล้ำนล้ำนเยน	(ประมำณ	4.44	ล้ำนล้ำนบำท)	 เพื่อรักษำควำมเป็นอยู่ขั้นพื้นฐำนและ

อัดฉีดเงินเขำ้ระบบเพื่อเพิ่มสภำพคล่องและปรับโครงสร้ำงระบบกำรเงินและกำรธนำคำรพำณิชย์	(public	

fund	injections)

รัฐบำลใช้มำตรกำรผ่อนปรนสินเชื่อที่อยู่อำศัย	(tax	breaks)	และมำตรกำรช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดเล็กที่

ประสบปัญหำสินเชื่อตึงตัว	(credit	crunch)	

ธ.ค.	2551	 รัฐบำลมีแผนเพิ่มงบสนับสนุนมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจรวมเป็นจ�ำนวน	47	 ล้ำนล้ำนเยน	

(ประมำณ	17.8	ล้ำนล้ำนบำท)	โดยมุ่งกระตุ้นกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะกลำง

ธนำคำรกลำงพจิำรณำปรบัลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย	(key	policy	rate)	ร้อยละ	1	เพือ่กำรรกัษำเสถยีรภำพ

ด้ำนรำคำ	และเพื่อให้อัตรำเงินเฟ้อเป็นไปตำมเป้ำหมำย

ญี่ปุ่นร่วมประชุม	North	Asian	Summit	ร่วมกับจีนและเกำหลีใต้ในกลำงเดือน	ธ.ค.	ร่วมมือแก้วิกฤติใน

ระดับภูมิภำค

ญี่ปุ่นอำจขยำยสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	(cross	currency	swap)	ที่ท�ำร่วมกับเกำหลีเป็น	3	

หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	(ประมำณ	1	ล้ำนล้ำนบำท)	เพื่อสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเงินให้กับภูมิภำค
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