
“เวียดนาม” เป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการรับมือกับโรคโควิด 19 
เพราะต้ังแต ่ เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 
รัฐบาลเวียดนามนับว่ามีบทบาทส�าคัญใน 
การสร้างความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วย 
สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันส่งผลให้เวียดนาม
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในคร้ังน้ีได้ดี 
อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ดังกล่าวยังคงส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม แม้ประเทศ
เวียดนามเองเคยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ
มาแล้วครั้งหน่ึงในช่วงปี 2553 - 2555 แต่
ปัญหาในครั้งน้ันมีลักษณะท่ีแตกต่างอย่าง
มากกับวิกฤตในครั้งนี้ 
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เปรยีบเทียบวกิฤตทางเศรษฐกจิ 
ในเวียดนาม ปี 2553 - 2555 
กับปี 2563

ในช่วงปี 2553 - 2555 ธนาคารกลางยัง
ไม่มีการควบคุมการใช้สินเชื่อท่ีดีพอ มีการ
ปล่อยเงินกู้ยืมแต่หลายบริษัทน�าไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ อาทิ กู้ยืมเพื่อใช้ด�าเนินธุรกิจ
แต่น�าไปลงทุนในตลาดหุ้นแทน ท้ังยังเกิด
ฟองสบู ่จากเงินเฟ้อท่ีปรับตัวสูงข้ึนกว่า 
ร้อยละ 20 ดอกเบ้ียปรบัตัวข้ึนสูงและมีหน้ีเสีย
ในระบบเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับรัฐบาล
ยังบริหารได้ไม่ดีมากนัก มีการขาดดุลการค้า
และดลุงบประมาณ รวมท้ังหน้ีสาธารณะก็สูง
จนขึ้นติดเพดาน 

แต่ส�าหรบัวิกฤตโรคโควิด 19  รฐับาลเวียดนาม
มีประสิทธภิาพในการด�าเนินงานมากข้ึนส่งผล 
ให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปล่ียน 
แปลงไป มบัีญชเีดนิสะพดัเป็นบวก การขาดดลุ 
งบประมาณลดลง หนีเ้สียในระบบลดลงเหลือ 
ไม่ถงึร้อยละ 2 และหน้ีสาธารณะลดลงมากพอ 
ท่ีจะใช้เงินจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อกระตุ้น 
เศรษฐกิจได้อย่างไม่เดอืดร้อน ซึง่นักวิเคราะห์ 
เชื่อว่าเวียดนามมีศักยภาพมากพอท่ีจะฟื้น 
ตัวได้อย่างรวดเรว็ในรปูแบบของ V-Shaped 
และเชือ่ว่าหลังวิกฤตนักธรุกิจท่ีประสบปัญหา 
การปิดพรมแดนจะย้ายออกจากประเทศจีน 
มาอยูเ่วียดนามมากข้ึน ส�าหรับการเติบโตทาง 
เศรษฐกจิคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ท่ีร้อยละ 5 
ลดลงจากทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 7 

สำ�รวจโอก�สธุรกิจเวียดน�ม  
หลังพิชิต COVID-19

TIPS: 
รูปแบบของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

1. เกิดภาวะถดถอย และสามารถ 
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว (V-Shaped)

2. เกิดภาวะถดถอย และใช้เวลาใน
การฟื้นตัวนานหลายเดือนถึง 1 ปี 
(U-Shaped)

3. เกิดภาวะถดถอยแล้วฟื้นตัว แต่กลับ
ไปถดถอยใหม่ก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้ง 
(W-Shaped) 

4. เกิดภาวะถดถอย และใช้เวลาใน 
การฟื้นตัวนานหลายปี (L-Shaped) 
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ที่มา :
Facebook Page: Many Money; Live!! ส่องเศรษฐกจิ โอกาสความทา้ทายของเวยีดนาม
หลังวิกฤต COVID-19 กับคุณธาราบดี ซ้ึงอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาประเทศเวียดนาม 

https://www.forbes.com/advisor/investing/covid-19-coronavirus-recession 
-shape/

https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20200220160533.pdf

อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโรคโควิด 19

มาตรการป้องกันความเสียหาย
จากวิกฤตโรคโควิด 19 ของรัฐบาล

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากวิกฤตดังกล่าวอาจส่งผลให้บางธุรกิจเกิดการผิดนัด
ช�าระหน้ี รัฐบาลเวียดนามจึงออกมาตรการรองรับทันที
ต้ังแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ อาทิ นับจากวันแรกท่ีเกิด
วิกฤตโรคโควิด 19 จนถึงวันที่ประกาศส้ินสุดการแพร่
ระบาดและนับต่อไปอีก 90 วัน สินเชื่อในเวียดนามท่ีครบ
ก�าหนดช�าระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว สามารถต่ออายุได้อกี 
6 เดือนถงึ 1 ปี โดยท่ีธนาคารไม่ต้องจัดชัน้สินเชือ่หรือต้ังเงิน
ส�ารองเพิ่ม โดยมาตรการน้ีท�าให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือ
ธรุกจิได้เต็มท่ี นอกจากน้ียังมีมาตรการลดค่าไฟร้อยละ 10 
ส�าหรับธุรกิจ และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่ประชาชน 

1. ต้นทนุการผลิตต�า่ แรงงานในเวียดนาม
มีจ�านวนมากท�าให้สามารถจัดหาได้ง่าย  

ค่าสาธารณปูโภคค่อนข้างถกู และโครงสร้าง
พื้นฐานมีการพัฒนามากขึ้น

2. ตลาดผู ้บริโภคของเวียดนามน่าสนใจ 
เน่ืองจากมีคนหนุ่มสาวจ�านวนมากและนิยม

บริโภคสินค้าไทย
3. การเมืองมีเสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงให้กับ
นักลงทุน
4. มี FTA (Free Trade Agreement) กับหลายประเทศ 
และอยู่ระหว่างเจรจาขอ FTA กับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
เพิ่มด้วย
5. ตลาดหลักทรพัย์เวียดนามในระยะยาวจะฟ้ืนตัวท้ังตลาด
โดยเฉพาะในหุ้นพื้นฐานด ี(Fundamental Stocks) เช่น หุ้น
ธุรกิจโรงไฟฟ้า หุ้นธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น
6. โอกาสจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 
โดยเวียดนามมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกามากถึง
ร้อยละ 14 ในปี 2562 ทั้งยังมีการบริหารงานทางการทูตใน
ช่วงเวลาวิกฤตนี้ ผ่านการบริจาคเสื้อ หมอน และหน้ากาก
อนามัยให้กับยุโรปและสหรัฐอเมริกา

1. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
โรงแรมและบริษัทน�าเท่ียวจะได้รับ 
ผลกระทบอย่างมาก เพราะตลาด 
หลักของเวียดนามคอืนักท่องเท่ียว 
จากจีนคิดเป็นร้อยละ 30 (ประมาณ 
6 ล้านคน) และอันดับ 2 คือ เกาหลีใต้ ซึ่งท้ัง  
2 ประเทศได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังน้ันจึงอาจส่งผลให้
จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 40-60 ในปีนี้
2. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ และรองเท้า 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเน้นผลิตให้แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น Nike 
Adidas Zara เป็นต้น โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการ  
“Lockdown” ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ท�าให้ร้านค้าของ
แบรนด์เหล่าน้ีไม่สามารถเปิดร้านท�าการค้าขายได้ จึงส่ง
ผลให้การส่ังผลิตสินค้าในเวียดนามชะลอตัวลงตามไปด้วย
3. อุตสาหกรรมรถยนต์
4. ธุรกิจค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือย
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน ในปัจจุบันยังคงมี
ปัญหาในแถบทะเลจีนใต้เรื่องการบุกรุกเข้ามาในน่านน�้า
เวียดนาม และมีการประท้วงทางการทูตผ่าน UN อยู่เป็น
ประจ�า ดงัน้ันนบัว่าเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง เพราะหาก
มีปัญหาระหว่างประเทศข้ึนอาจส่งผลกระทบด้านการค้า  
ซึ่งปัจจุบันเวียดนามมีการน�าเข้าสินค้าจากจีนประมาณ 
ร้อยละ 30 และส่งออกไปจีนประมาณร้อยละ 15 ซึ่งถือว่า
เป็นคู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศเวียดนามเช่นกัน


