เวียดนาม: ติดกับดักผู้ชนะในสงครามการค้า

กรุงเทพธุรกิจ

สงครามการค้าที่ยดื เยื้อยาวนานและเวียดนามที่ถูกมองว่าเป็ นประเทศที่ได้อานิสงส์อย่างมากจากการทาสงคราม
การค้า ระหว่า งสหรั ฐและจี น เนื่ องจากมี แรงงานวัย ทางานจานวนมาก มี ค่าแรงงานที่ ไ ม่แพงมากนักและมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เริ่ มเปลี่ยนไป โดยปั จจุบนั ท่าเรื อต่างๆของเวียดนามมีปัญหาแออัดยัดเยียด ที่ดินราคา
แพงขึ้นมาก ขณะที่ภาคธุ รกิจส่ วนใหญ่มองว่าเวียดนามอาจต้องต่อสู ้ด่ิ้นรนมากกว่านี้ เพื่อรองรับความต้องการที่
เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจของเวียดนามในทุกวันนี้ ถือว่าขยายตัวต่อเนื่ องและเป็ นหนึ่ งในกลไกลการเติ บโตของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เนื่องจากได้แรงหนุนจากผูบ้ ริ โภคชนชั้นกลาง แถมยังมีจุดแข็งจากการที่เวียดนามทาข้อตกลง
การค้าเสรี กบั ประเทศทุกกลุ่ม บวกกับการที่อุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามขยายตัวอย่างแข็งแกร่ ง ธุ รกิจ
ข้ามชาติต้ งั แต่กูเกิล ในเครื ออัลฟาเบท อิงค์ ไปจนถึง เครท แอนด์ บาร์ เรล โฮลดิง อิงค์ ต่างยาตราทัพเข้าไป
ลงทุนในเวียดนาม ตามแผนย้ายฐานห่ วงโซ่ อุปทานออกจากจีน ที่ทาหน้าที่เป็ นโรงงานผลิตสิ นค้าของโลกมา
นานสองทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ เวียดนามเริ่ มมองเห็นปั ญหาที่เกิดจากการแห่ เข้ามาตั้งฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ
ภาษีจากการทาสงครามระหว่างสหรั ฐและจีนชัดเจนมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยมีธุรกิจมากมายเริ่ มร้ องทุกข์เกี่ย วกับ
ความแออัดยัดเยียดของท่าเรื อต่างๆในเวียดนาม รวมทั้งความไม่สะดวกสบายในการส่ งสิ นค้าทางบกจากปั ญหา
ความไม่พร้อมของถนนเส้นต่างๆ บวกกับการที่ตน้ ทุนดาเนิ นธุ รกิจแพงขึ้นมาก ทั้งในส่ วนของราคาที่ดินและ
ต้นทุนค่าแรง ส่ วนกฏระเบียบต่างๆทางธุรกิจก็ไม่ได้ผ่อนคลายในลักษณะที่รวดเร็ วพอที่บรรดาบริ ษทั ข้ามชาติ
จะเข้าไปตั้งฐานการผลิต

เทปสทรี อิงค์ เจ้าของแบรนด์โค้ช และเคท สเปด ระบุว่ากรลงทุนด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่ยงั ไม่เพียงพอใน
เวียดนามทาให้การขนส่ งสิ นค้าทางเรื อบางเส้นทางเดินทางมาไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เรื อขนสิ นค้าบางลาต้อง
ลอยลากลางทะเล ขณะที่อีแคลท เท็กซ์ไทล์ โค ซึ่ งเป็ นซัพพลายเออร์ ให้กบั บริ ษทั เสื้ อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนา
ของโลกอย่างไนกี้ อิงค์ ยอมรับว่า ขณะนี้ กาลังมองหาแหล่งผลิตอื่นๆนอกเหนื อจากเวียดนาม ซึ่ งรวมถึง แหล่ง
ผลิตที่มีตน้ ทุนการการผลิตถูกกว่านี้ เจอรี แมททิออส รองประธานบริ ษทั เบน ซึ่งมีฐานดาเนินงานอยูใ่ นสิ งคโปร์
ให้ความเห็นว่า ถ้าเวียดนามไม่สามารถใช้ช่องทางที่รวดเร็ วในการอุดช่องโหว่ดา้ นโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ได้ ก็มีความเสี่ ยงสู งที่จะสู ญเสี ยสถานะ“จีนน้อย”ที่ดึงดูดบรรดาลูกค้าของเบนแอนด์โคเข้ามาตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศตั้งแต่ปี2558 และต้นทุนด้านต่างๆที่สูงมากในเวียดนาม อาจจะผลักดันให้บรรดาผูผ้ ลิตพากันไปตั่้ งฐาน
การผลิตในศรี ลงั กาหรื อไม่ก็กมั พูชา

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนาม เปิ ดเผยว่า เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ)ยังคงหลัง่ ไหลเข้าไป
ในเวียดนาม โดยในช่วง8เดื อนแรกของปี นี้ เอฟดีไอเพิ่มขึ้น 6.3% เป็ น 12,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2561 ส่ วนบริ ษทั ที่ขอจดทะเบียนใหม่เพื่อทาธุรกิจในเวียดนามเพิ่มขึ้น 25% เป็ น 2,406 แห่ง

ต่อไปนี้ คือปั ญหาที่ ทางการเวียดนามต้องเร่ งแก้ปัญหา ก่ อนที่ จะติ ดกับดักการเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์จากการทา
สงครามการค้า เริ่ ม จาก ความแออัดยัดเยียดของท่า เรื อ ปั ญหาโครงสร้ า งพื้ นฐานเป็ นเรื่ องที่ ทา้ ทายสาหรั บ
เวียดนาม โดยเฉพาะท่าเรื อทัว่ ประเทศ โดยจีนอ้างว่ามีท่าเรื อใหญ่ที่สุด6แห่ งจากทั้งหมด10แห่ งที่รองรับสิ นค้า
จากทัว่ โลก ในจานวนนี้ รวมถึง ท่าเรื อเซี่ยงไฮ้ ที่เป็ นท่าเรื ออันดับ 1 ขณะที่เวียดนามมีท่าเรื อใหญ่สุดสองแห่งคือ
โฮจิมินห์ ซีพอร์ท และไคเมป ซึ่งติดอันดับ 25 และอันดับ 50 จากการจัดอันดับของบลูมเบิร์ก อินเทลิเจนซ์

สัดส่ วนการรองรับตูค้ อนเทนเนอร์ ของเวียดนามแค่ 2.5% ในปี 2560 เทียบกับจีนที่มีสัดส่ วนสู งถึง 40% และ
เวียดนามยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ยังไม่มีท่าเรื อขนาดใหญ่ที่รองรับเรื อขนส่ ง
สิ นค้าลาใหญ่ๆและยังไม่มีเครื อข่ายด้านการขนส่งสิ นค้าที่ทางานได้อย่างรวดเร็วพอ

รัฐบาลเวียดนาม ประมาณการว่า ต้องใช้เงินประมาณ 3.44-4.31 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาท่าเรื อทัว่ ประเทศ
เพราะการที่เกิดภาวะแออัดยัดเยียดตามท่าเรื อ ย่อมหมายถึงต้นทุนในการเก็บรักษาสิ นค้าจะต้องเพิ่มขึ้น และ
ความหลากหลายของสิ นค้าก็ถูกจากัด

ขณะที่กฏระเบียบด้านการค้าการลงทุนและระบบราชการของเวียดนาม มีการปรับปรุ งดีข้ นึ และเอื่้ อต่อการเข้ามา
ลงทุ นท าธุ รกิ จ ของบรรดาบริ ษ ัท ข้า มชาติ ครอบคลุมถึ ง การปฏิ รู ปกฏระเบี ย บด้านการลงทุ น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจและการดาเนินนโยบายการค้าเสรี

แต่มีปัญหาหนึ่งที่ถือว่ามีผลอย่างมากต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในเวียดนาม นัน่ คือ ปั ญหาการคอร์ รัปชัน
โดยในเวียดนามยังคงมีการคอร์รัปชันสู ง ซึ่งจากการจัดอันดับด้านความโปร่ งใสในเวียดนามของหน่วยงานด้าน
ความโปร่ งใสระหว่างประเทศให้คะแนนเวียดนามอยู่ที่อนั ดับ 33 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ งถือเป็ นตัว
เลขที่ไม่น่าพึงพอใจนัก

นอกจากนี้ แม้ว่าเวียดนามจะมี ประชากรวัยทางานจานวนมากแต่การจัดหาแรงงานคุณภาพสู งให้แก่ บ รรดา
บริ ษทั เทคโนโลยีที่พากันย้ายฐานการผลิตเข้ามาในเวียดนามก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายแม้วา่ จะมีการฝึ กอบรมแรงงานต่างๆ
ให้มีความรู ้ความชานาญเหมาะสมที่จะทางานกับบริ ษทั เทคโนโลยีต่างๆก็ตาม

“ศักยภาพของเวียดนาม ในฐานะฐานการผลิตของบริ ษทั ต่างชาติ ยังอีกห่างไกล เพราะเวียดนามไม่สามารถผลิต
สิ นค้าปริ มาณมากได้ดี มี คุณภาพเที ยบเท่าจี น ที่ สาคัญโครงสร้ างพื้นฐานของเวียดนามยังไม่ ดีเท่า จี น ทาให้
ความสามารถด้านการผลิตของเวียดนามต่ากว่าจีน ประมาณ 25-30% ”ฌอน คิง รองประธานระดับอาวุโสของ
พาร์ก สตราติจีส์ แอลแอลซี ให้ความเห็นทิ้งท้าย

