ฉบับที่

230

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ไทยต้องก้าวจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพ
สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
บทเรียนจาก WEF Global Competitiveness Ranking 2017-2018
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก สสค.
เมื่ อ ครั้ ง ก่ อ นผมได้ วิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด อั น ดั บ ความ
สามารถในการแข่งขันของ IMD ประจ�ำปี 2017 คราวนี้เป็น
รายงานล่าสุดของ World Economic Forum (WEF) ที่พึ่ง
เปิดเผย Global Competitiveness Ranking 2017-2018
ของ 137 ประเทศออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ครับ โดยวัดขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการประเมินศักยภาพ
ของระบบสถาบันและนโยบายของประเทศ รวมทัง้ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ก�ำหนดผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ซึ่ง
นักลงทุนมักใช้ขอ้ มูลเหล่านีป้ ระกอบการประเมินสถานการณ์และ
การตัดสินใจด้านการลงทุนในประเทศต่างๆ รวมทั้งเป็นเหมือน
“กระจกสะท้อน” ให้แก่ผดู้ ำ� เนินนโยบาย (Policy Makers) ของ
แต่ ล ะประเทศว่ า ในปี ที่ ผ ่ า นมามาตรการสร้ า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปประสบ
ความส�ำเร็จเพียงใด และในปีต่อไปควรให้ความส�ำคัญและ
จุดเน้นในการพัฒนาประเทศด้านใดบ้าง
น่ายินดีว่าในภาพรวมจากการประเมินขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ 137 ประเทศในปีนี้ ประเทศไทยได้กลับมา
อยู่ในอันดับที่ 32 (จากที่เคยอยู่อนั ดับนี้เมื่อปี 2558) อีกครั้ง

หลังจากตกลงไปอยู่ในล�ำดับที่ 34 เมื่อปีที่แล้ว แต่ดัชนีความ
สามารถในการแข่งขันของไทยยังคงต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ในปีนี้ประเทศไทยยังเป็นรอง “เสือเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย” อีก 7 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ (3) ฮ่องกง (6) ญีป่ นุ่
(9) ไต้หวัน (15) มาเลเชีย (23) เกาหลีไต้ (26) และ จีน (27)
ครั บ โดยมาเลเซี ย เป็ น ประเทศที่ น ่ า จั บ ตามองมาก ด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ 2020 ของมาเลเซียที่เริ่มเมื่อ 5 ปีก่อนที่เริ่มส่งผล
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของมาเลเซียมีแนวโน้มดีขึ้น
เรื่อยๆ จนแซงหน้าเกาหลีใต้ได้เมื่อปีที่แล้ว และเริ่มทิ้งห่างไป

เรื่อยๆ จนอาจจะแซงหน้าประเทศพัฒนาแล้วอย่างฝรั่งเศสและ
ออสเตรเลียในปีหน้าได้
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ (Global
Competitiveness Index: GCI) ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 3 กลุ่ม
12 ด้าน ได้แก่ (1) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น
ระบบราชการ โครงสร้างคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจมหภาค และ
ระบบสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) กลุ่มปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจ เช่น อุดมศึกษาและการฝึกอาชีพ
ขนาดและประสิทธิภาพของกลไกตลาดในตลาดแรงงานและ
ตลาดการเงิน และความพร้อมด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ และ
(3) ตัวชี้วัดกลุ่มนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ขับ
เคลือ่ นโดยนวัตกรรม (Innovation-driven economies) ได้แก่
นวัตกรรมและความก้าวหน้าของภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ประเทศไทยท�ำได้ดีที่สุดได้แก่ตัวชี้วัดด้าน
เศรษฐกิจมหภาคและขนาดของตลาดซึง่ มีล�ำดับทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่
ของภูมภิ าคใน 2 ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดที่ประเทศไทยท�ำได้ตำ�่ กว่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอย่างมีนัยส�ำคัญได้แก่ตัวชี้วัดด้านระบบ
ราชการและระบบการศึ ก ษา ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ที่ WEF ชี้ ว ่ า
ประเทศไทย “สอบตก” และต้องเร่งปรับปรุงคือตัวชีว้ ดั ในกลุ่ม
นวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ เนือ่ งจาก WEF วิเคราะห์
แล้ ว พบว่ า สาเหตุ ห ลั ก ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงติ ด อยู ่ ใ น
“กับดักรายได้ปานกลาง” มานานกว่า 2 ทศวรรษเพราะระบบ
เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการ
“เพิม่ ประสิทธิภาพ” (Efficiency-driven economies) อยู่ กล่าว
คือ ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงเน้น “การแข่งขันด้านราคา” อยู่
ผ่านการหาหนทางลดต้นทุนการผลิตเพื่อขายให้ได้กำ� ไรสูงสุด
จากส่วนต่างของราคาขายและต้นทุนการผลิตมาโดยตลอด

WEF จัดกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการ
ส่งออกและการแข่งขันด้านราคาและประสิทธิภาพการผลิตเช่นนี้
ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจในระยะที่ 2 ซึง่ มีอยู่ 31 ประเทศจาก 137
ประเทศรวมประเทศไทย ส่วนระบบเศรษฐกิจทีใ่ นระยะที่ 3 หรือ
ประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation-driven economies)
นั้นมีอยู่ 36 ประเทศ โดยมี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน
และสิงคโปร์ หรือ “5 เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” ที่สามารถ
ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ในภูมภิ าคของเรา ในขณะที่มาเลเซียเป็นเพียง
หนึ่งเดียวในภูมภิ าคนี้ที่ได้รับการจัดกลุ่มเป็น “20 ว่าที่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง” ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจจากที่เน้นการเจริญเติบโตจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
สู่การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังสะท้อน
จากผลการจัดอันดับของมาเลเซียที่ไต่ล�ำดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตลอดมาหลังจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การก้าวขึ้นเป็น
ประเทศรายได้สูงภายในปี 2020
นอกจากนั้ น จากการส� ำ รวจความเห็ น ของนั ก ธุ ร กิ จ
ในระดับนานาชาติที่ลงทุนและท�ำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยพบว่า
5 ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการลงทุนและการท�ำธุรกิจ
ในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง
ความซับซ้อนและความล่าช้าของระบบราชการ ความไม่ตอ่ เนือ่ ง
ของการด�ำเนินนโยบาย ปัญหาศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม
และปัญหาคอรัปชั่น
ดังนัน้ บทเรียนทีส่ ำ� คัญจากการรายงาน GCI ของ WEF
ในปีนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ในปีหน้าที่ต้องเร่งการปรับ
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจจาก “การแข่งขันด้าน
ประสิทธิภาพ” สู่ “การแข่งขันด้านนวัตกรรม” ให้ได้โดยเร็ว
ด้ ว ยการมี เ ป้ า หมายและแผนการด� ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจนใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Roadmap) เช่น ที่
มาเลเซียประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ทั้งการจัดการกับปัจจัย
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นโดยนวัตกรรม
ทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคในการลงทุนและการ
ประกอบธุ ร กิ จ จากเสี ย งสะท้ อ นของนั ก ลงทุ น และนั ก ธุ ร กิ จ
ในระดับนานาชาติให้ดีขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวออก
จากกับดักรายได้ปานกลางได้ภายในทศวรรษที่ 3 นี้เสียทีครับ
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