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จาก BRICs สู่ BRIICS: ตลาดใหม่ที่น่าจับตามอง
From BRICs to BRIICS: Closely Watched Emerging Markets

พิชามญชุ์  อดุลวิทย์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

 กลุ่มประเทศ BRICs เป็นประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง จึงเป็นประเทศที่ต่ำงชำติให้ควำมสนใจใน
กำรเข้ำมำท�ำกำรค้ำและกำรลงทนุอย่ำงมำก ลกัษณะส�ำคญัของประเทศเหล่ำนีท้ีส่ร้ำงควำมแตกต่ำงและท�ำให้เกดิควำมได้เปรยีบประเทศ
ก�ำลังพัฒนำอื่นๆ ได้แก่ กำรบริโภคในประเทศซึ่งส่งผลต่ออัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ประชำกรจ�ำนวนมำก ซึ่งมีบทบำทในกำรเป็น
ผู้บริโภคที่มีศักยภำพและเป็นแรงงำนส�ำคัญของประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์และโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมถึงควำมพร้อมใน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ นอกจำกนี ้ยงัมปีระเทศก�ำลงัพฒันำทีก่�ำลงัมกีำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีส่งูและน่ำจะก้ำวเทยีบชัน้ประเทศ BRICs 
ได้ในอนำคตอันใกล้

Abstract

 BRICs is the developing countries with highly economic growth, thus foreign investors are interested to do a 
business in these countries. The significant characteristics of these countries which differentiate them from other developing 
countries are the private consumption contributing to the economic growth, large population which plays important roles 
in terms of potential consumers and skilled labors, plenty national resources and infrastructure and also the readiness of the 
information technology. In addition, some developing countries’ economy has started to expand and become as globally 
important as the BRICs in the near future.

บทน�า

 กำรค้ำระหว่ำงประเทศได้ขยำยตวัเป็นอย่ำงมำก สบืเนือ่งจำกกระแสโลกำภวิตัน์ ประกอบกบักำรขยำยควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำ
ของประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก ด้วยนโยบำยขององค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization: WTO) ที่ผลักดันให้ประเทศ
สมำชิกลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำเพื่อให้เกิดกำรค้ำเสรี รวมถึงเป็นเวทีให้ประเทศต่ำงๆ ได้เจรจำกำรค้ำ ท�ำควำมตกลงร่วมมือทำงกำร
ค้ำ ทั้งในระดับทวิภำคี ไตรภำคีและพหุภำคี ส่งผลให้ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกสำมำรถส่งออกน�ำเข้ำสินค้ำ เคลื่อนย้ำยแรงงำน เงินทุนและ
เทคโนโลยี และสำมำรถย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ำได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น ปัจจุบันประเทศก�ำลังพัฒนำหลำยประเทศได้
เติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และเป็นที่จับตำมองของนักลงทุนทั่วโลก
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ที่มาของ BRICs 

 BRICs เป็นค�ำที่บัญญัติขึ้นโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของ
ประเทศมำรวมกัน ประกอบด้วย บรำซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน 
หมำยถึง ประเทศที่ได้รับกำรยอมรับกันทั่วไปว่ำเป็น Emerging 
market หรือตลำดเกิดใหม่ที่ก�ำลังเติบโต และเป็นที่หมำยตำของ
นกัลงทนุทัว่โลกตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 2001 ผูท้ีศ่กึษำและวเิครำะห์กลุม่
ประเทศเหล่ำนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 คือ Jim O’Neil หัวหน้ำคณะ
วิจัยเศรษฐกิจโลกจำก Goldman Sachs สถำบันกำรเงินเพื่อกำร
ลงทุนที่ส�ำคัญของโลก โดยเน้นวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจเป็น
หลัก พบว่ำกลุ่มประเทศนี้จะมีศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ได้เร็วมำก และพยำกรณ์ว่ำ BRICs จะสำมำรถพัฒนำไปใกล้เคียง
กับประเทศมหำอ�ำนำจ เช่น G-7 หรือกลุ่มประเทศอุตสำหกรรม
ซึ่งประกอบด้วย แคนำดำ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตำลี ญี่ปุ่น อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกำ (O’Neill, 2001) อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำ BRICs จะ
เป็นค�ำที่บัญญัติขึ้นมำ Goldman Sachs พบว่ำ ในปี ค.ศ. 2009 
กลุ่มประเทศเหล่ำนี้ได้เริ่มมีกำรเจรจำเพื่อสร้ำงร่วมมือทำงกำรค้ำ 
และในระยะยำวอำจรวมตัวกันเป็นสหภำพเศรษฐกิจเช่น สหภำพ
ยุโรปก็เป็นได้ Goldman Sachs ยังคำดกำรณ์ว่ำจีน อินเดียและ
บรำซิล จะเป็นแหล่งผลิตสินค้ำและบริกำร แหล่งใหญ่ที่สุดของ
โลก โดยรสัเซยีรวมทัง้บรำซลิจะเป็นแหล่งวตัถดุบิทีส่�ำคญัของโลก  
กลุ่มประเทศ BRICs มีพื้นที่ร่วมกันมำกถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของโลก
และมีประชำกรรวมกันมำกถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก 

ลักษณะของ Emerging market

 ค�ำว่ำ Emerging market หรือ ตลำดใหม่ที่มีอัตรำ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง หมำยถึงประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ 
(Developing Countries) ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูง
กว่ำประเทศก�ำลังพัฒนำอื่นๆ อย่ำงเด่นชัด จึงเป็นตลำดใหม่ที่
น่ำเข้ำไปท�ำกำรค้ำและเข้ำไปลงทุน จำกกำรจัดกลุ่มของกองทุน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ หรือ International Monetary Fund 
(IMF) ได้แบ่งกลุ่มประเทศสมำชิกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่ม 
Advanced Economies ได้แก่ ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป 
กลุ่มประเทศ G-7 และ Newly Industrialized Asian Economies 
รวม 33 ประเทศ ส�ำหรับประเทศในทวีปเอเชียที่อยู่ในกลุ่ม Newly 
Industrialized Asian Economies ได้แก่ ฮ่องกง เกำหลใีต้ สงิคโปร์
และไต้หวัน ส่วน Emerging and developing economies มี
ทั้งหมด 150 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน รวม
ทั้ง จีนและอินเดีย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ (IMF, 2010) ดังนั้น ลักษณะ
ของ Emerging market ที่โดดเด่นขึ้นมำใน 150 ประเทศ ควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
 1. ในด้ำนเศรษฐกิจ ตลำดใหม่ที่ก�ำลังเติบโต สำมำรถ
วัดได้จำกอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยใช้อัตรำกำรเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP Growth) เป็นตัว
ชี้วัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) คือ มูลค่ำตลำด
ของสินค้ำและบริกำรขั้นสุดท้ำยที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลำ
หนึง่ๆ หรอืรำยได้ทีไ่ด้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำรขัน้สดุท้ำยของ
ประเทศ GDP จึงประกอบด้วยมูลค่ำกำรบริโภคภำยในประเทศ 
กำรลงทุน กำรใช้จ่ำยของภำครัฐ รวมถึงมูลค่ำกำรส่งออกสุทธิ  
เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ GDP แล้ว BRICs เป็น
ประเทศที่มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่สูงมำก 

ตารางที่ 1 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ Gross Domestic Product, constant prices (ร้อยละ) ของ BRICs เทียบกับกลุ่ม G-7

Country
Gross Domestic Product, constant prices (Percent change)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Major advanced economies (G7) 2.146 -0.137 -3.518 2.507 2.035 2.539 2.435 2.330 2.19

Brazil 6.092 5.137 -0.185 7.540 4.126 4.136 4.087 4.135 4.135

Russia 8.535 5.242 -7.900 3.966 4.339 4.400 4.240 4.140 4.000

India 6.396 6.396 5.678 9.668 8.373 7.976 8.174 8.148 8.128

China 14.191 9.595 9.096 10.456 9.589 9.536 9.493 9.473 9.451

ข้อมูลจาก: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&so
rt=subject&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534%2C536&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr1.x=62&pr1.y=12#notes
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จำกตำรำงที่ 1 แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ Gross 
Domestic Product ของ BRICs เปรียบเทียบกับกลุ่ม G-7 ตั้งแต่  
ปี ค.ศ. 2007-2009  ส่วนในปี ค.ศ. 2010 -2015 เป็นค่ำประมำณ
กำรณ์ จำกรำยงำน World Economic Outlook จัดท�ำขึ้นโดย IMF 
IMF จัดท�ำรำยงำนนี้ทุกๆ ปี เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐำนและสภำพ
เศรษฐกิของประเทศสมำชิกทั้งหมด จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สำมำรถค้นได้จำกเว็บไซต์ของ IMF พบว่ำ ในช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลกในปี ค.ศ. 2008 ประเทศอุตสำหกรรม G-7 
ได้รับผลกระทบอย่ำงมำก ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2009 GDP รวมของ
กลุม่ลดลงถงึ 3.518%   ในทำงกลบักนั ประเทศจนีและอนิเดยีกลบั
ไม่ได้รบัผลกระทบ อกีทัง้ยงัคงมอีตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีส่งู 
โดยอัตรำกำรเติบโตของ GDP สูงถึง 9.096% และ 5.678% ตำม
ล�ำดับ  ในส่วนปี ค.ศ. 2010- 2015  IMF ได้ประเมินว่ำ BRICs โดย
เฉพำะจนีและอนิเดยีจะมอีตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิสงูกว่ำกลุม่
ประเทศอุตสหำกรรม G-7 อย่ำงมำก ส�ำหรับบรำซิลและรัสเซีย 
แม้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ IMF ยังคำดว่ำ
สองประเทศนี้จะกลับมำมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงได้อย่ำงรวดเร็วใน
ปี ค.ศ. 2010 นอกจำกนี้ ข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรส่งออก พบ
ว่ำบรำซิลเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในทวีปอเมริกำใต้ ส่วน
รัสเซีย มี GDP สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ดังนั้น BRICs น่ำจะยัง
คงเป็นประเทศที่น่ำเข้ำไปท�ำกำรค้ำและกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง
 2. ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ประเทศที่เป็นตลำดเกิด
ใหม่และเป็นที่สนใจของนักลงทุนมักมีปัจจัยพื้นฐำนที่ส�ำคัญคือ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ ท�ำให้ธุรกิจข้ำมชำติ 

สนใจเข้ำไปลงทุนสร้ำงฐำนกำรผลิตในประเทศนั้น โดยเล็งเห็น
ประโยชน์ในเรือ่งวตัถดุบิจ�ำนวนมำกและรำคำถกูเป็นหลกั บรำซลิ
มีทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นแหล่งแร่เหล็ก และแหล่งเพำะปลูกถั่ว
เหลือง เป็นผู้ส่งออกหลักในด้ำนวัตถุดิบเพื่อกำรผลิต เช่น เหล็ก 
อะลูมิเนียม นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก เช่น กำแฟ ข้ำวโพด ถัว่เหลอืง ส่วนรสัเซยี แม้ว่ำเศรษฐกจิ
จะตกต�่ำลงจำกวิกฤตปี ค.ศ. 2008 ดังแสดงในตำรำงที่ 1 แต่ IMF 
กย็งัเชือ่ว่ำ รสัเซยีจะฟ้ืนตวัขึน้มำได้อย่ำงรวดเรว็ สิง่ทีน่่ำสนใจของ
รัสเซียคือ ทรัพยำกรธรรมชำติทำงด้ำนพลังงำนที่มหำศำล รัสเซีย
มแีหล่งผลติถ่ำนหนิอนัดบั 2 ของโลก มก๊ีำซธรรมชำตมิำกถงึ 35 % 
ของโลกและน�้ำมัน 20 % ของโลก อินเดียมีทรัพยำกรธรรมชำติที่
อุดมสมบูรณ์ เช่น แร่เหล็กแมงกำนีส ก๊ำซธรรมำชำติ ปิโตรเลียม 
และมีถ่ำนหินมำกเป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นผู้ส่งออกหลักในส่วน
ของสินค้ำซอฟต์แวร์ ไอที รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อัญมณี 
เครื่องประดับและเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป ส่วนจีนเป็นแหล่งผลิตสินคำ้
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งสินค้ำอุตสำหกรรมรำยใหญ่ของโลก  
สินค้ำส่งออกส�ำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกล เครื่องนุ่ง
ห่มและเฟอร์นิเจอร์ 
 3. ในด้ำนประชำกร สดัส่วนของประชำกรส่งผลโดยตรง
ต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ รวมถึงจ�ำนวนแรงงำนที่จะช่วยขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีข้อสงสัยที่จีน และ
อนิเดยี จะอยูใ่นกลุม่นี ้เนือ่งจำกมปีระชำกรมำกเป็นอนัดบั 1 และ 
2 ของโลก ตำมล�ำดับ    

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชำกรของ BRICs (หน่วย: ล้ำนคน)

Country
Population (Millions)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brazil 189.613 191.481 193.253 194.933 196.526 198.043 199.492 199.492

Russia 142.000 141.900 140.367 139.887 139.408 138.932 138.457 137.983

India 1,182.060 1,199.062 1,215.939 1,232.682 1,249.281 1,265.717 1,282.368 1,299.239

China 1,328.020 1,334.740 1,341.414 1,348.121 1,354.861 1,361.636 1,368.444 1,375.286

ข้อมลูจาก: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&so
rt=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534%2C536&s=LP&grp=0&a=&pr.x=66&pr.y=2
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 จำกตำรำงที่ 2 เป็นข้อมูลจ�ำนวนประชำกรของ BRICs  
จำกรำยงำน World Economic Outlook จัดท�ำขึ้นโดย IMF   
ปัจจุบัน อินเดียมีประชำกรประมำณ 1.2 พันลำ้นคน โดย IMF  
คำดว่ำในปี ค.ศ. 2040 จะเป็นประเทศทีม่ปีระชำกรมำกทีส่ดุในโลก 
จึงมีควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรจ�ำนวนมำก นอกจำก
นี้ข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรส่งออกบ่งชี้ว่ำ อินเดียมีสัดส่วนของ
ประชำกรอำยุต�่ำกว่ำ 30 ปี มำกถึงครึ่งหนึ่งของประเทศ แสดง
ถึงตลำดกำรบริโภคขนำดใหญ่และแรงงำนจ�ำนวนมำก อีกทั้ง
ประชำกรยังมีคุณภำพ มีกำรศึกษำดี โดยเฉพำะบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมเป็นจ�ำนวนมำก 
รวมทั้งมีควำมพร้อมในเรื่องภำษำ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้ดี  
ในขณะที่อัตรำค่ำแรงไม่สูงนัก จึงเป็นสำเหตุให้บริษัทต่ำงชำติ
สนใจเข้ำมำลงทุนตั้งกิจกำรในอินเดียเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงแน่นอน 
โดยหลำยฝ่ำยกเ็ชือ่ว่ำอนิเดยีจะแซงหน้ำจนีได้ในอนำคต เนือ่งจำก
นโยบำย One child policy ของรัฐบำลจีน ท�ำให้อัตรำกำรเกิด
ลดลงและอนำคตสัดส่วนของผู้สูงอำยุในประเทศจะมีจ�ำนวนเพิ่ม
มำกขึ้นเรื่อยๆ ประเทศจีนมีประชำกรมำกที่สุดในโลก ประมำณ 
1.3 พันล้ำนคน จึงเป็นผู้บริโภคสินค้ำและทรัพยำกรธรรมชำติรำย
ใหญ่ของโลก นอกจำกนี้แรงงำนที่มีกำรศึกษำ ก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันจีนมีขนำดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจำกอเมริกำ 
ญีปุ่น่ และเยอรมน ีส่วนบรำซลิเป็นประเทศทีม่แีรงงำนเป็นจ�ำนวน
มำก ดังนั้น ประชำกรของ BRICs รวมกันจะมีจ�ำนวนเกือบ 50 
เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก
 4. ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะดึงดูดกำรลงทุนจำก 
ต่ำงชำต ิ และเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ  
อินเดียเป็นประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นอย่ำงยิง่ พร้อมทัง้มบีคุลำกรด้ำน IT อนัเป็นทีย่อมรบั
ไปทัว่โลก จงึเป็นแหล่งกำรให้บรกิำรในลกัษณะ Outsource ให้กบั
บริษัทในสหรัฐอเมริกำและยุโรป เช่น ธุรกิจให้บริกำร Call center  
ในส่วนของประเทศจนี มอีตัรำกำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงชำตเิพิม่
ขึน้ถงึ 14.3 เปอร์เซน็ต์ ต่อปี ใน 5 เดอืนแรกของปี ค.ศ. 2010  และ
มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมห่วงโซ่อุปทำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
(ผู้จัดกำรออนไลน์, 2553)
 จะเห็นได้ว่ำ BRICs ตลำดใหม่ที่น่ำเข้ำไปท�ำกำรค้ำและ
กำรลงทุน มีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเอื้อต่อกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ ดังนั้น BRICs โดยเฉพำะจีนและอินเดียจะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดกำรขยำยตัวอย่ำงมำกต่อระบบเศรษฐกิจ
โลก อย่ำงไรก็ตำม ประเทศก�ำลังพัฒนำอื่นๆ ก็พยำยำมพัฒนำ
ประเทศให้ทัดเทียมประเทศอุตสำหกรรมเช่นกัน ดังนั้น จึงมี

ประเทศอีกหลำยประเทศที่เริ่มขยำยตัวและน่ำจะเป็นที่จับตำมอง
ของนักลงทุนต่อไป

BRIICS คืออะไร

 จำกรำยงำนโดยส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ณ กรุงโตเกียว  พบว่ำ ญี่ปุ่นก็ให้ควำมส�ำคัญและ
เข้ำไปขยำยฐำนกำรค้ำ กำรลงทุนใน BRICs มำนำนแล้ว รวมถึง
ให้ควำมสนใจกับตลำดใหม่ ได้แก่ อินโดนีเชีย และแอฟริกำใต้
ด้วย (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2553, 76-77)  
ดังนั้น นอกเหนือจำกบรำซิล รัสเซีย อินเดียและจีนแล้ว ประเทศ
ที่น่ำจับตำมองต่อไป คือ อินโดนีเซียและแอฟริกำใต้ โดยทั้งหมด
ล้วนเป็นประเทศก�ำลังตำมกำรจัดกลุ่มของ IMF อินโดนีเซียและ
แอฟริกำใต้มีลักษณะเด่นที่เหมือนกันคือเป็นตลำดที่ก�ำลังเติบโต 
มทีรพัยำกรธรรมชำต ิทัง้ปิโตรเลยีมและโลหะทีโ่ลกต้องกำรมลูค่ำ
มหำศำล และมีประชำกรจ�ำนวนมำก 
 ผู ้เขียนมีควำมเห็นด้วยกับรำยงำนโดยส�ำนักงำนส่ง
เสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว ว่ำอินโดนีเซียและ
แอฟริกำใต้จะเป็นตลำดที่น่ำจับตำมองต่อไป  เนื่องมำจำก
ลกัษณะของประเทศอนิโดนเีซยีและแอฟรกิำใต้ ดงันี ้ อนิโดนเีซยีมี
ประชำกรประมำณ 230 ล้ำนคน เป็นประเทศทีม่ปีระชำกรมำกทีส่ดุ
เป็นอันดับที่ 4 รองจำก จีน อินเดียและสหรัฐอเมริกำ  จึงมีควำม
ต้องกำรสินค้ำและบริกำรสูง แต่สินค้ำที่ผลิตได้ในประเทศ บำง
ประเภทไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อินโดนีเซียยังเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่งด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ก๊ำซธรรมชำติ ทองแดง นิ
เกิล เป็นต้น เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2552 รัฐบำลอินโดนีเซีย
ประกำศ Megaproject สร้ำงสำธำรณูปโภคภำยในปี พ.ศ. 2560 
โดยโครงกำรจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2553 มูลค่ำของโครงกำรสูงถึง 
34.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ  ซึ่งจะประกอบด้วยประปำ ไฟฟ้ำ และ
รถไฟ  โครงกำรเหล่ำนีจ้ะช่วยสร้ำงงำน และลดควำมยำกจน เพิม่
มำตรฐำนชีวิตควำมเป็นอยู่  และพัฒนำรำกฐำนโครงสร้ำงเศรษฐ
กจิของอนิโดนเีซยี  (กลุม่งำนวเิครำะห์สำรสนเทศ ศนูย์สำรสนเทศ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2552)  นอกจำกนี้ รัฐบำลอินโดนีเซียส่ง
เสรมิกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศอย่ำงมำก เนือ่งจำกต้องกำรให้กำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศผลักดันให้เกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
จึงมีกำรปรับปรุงกฎหมำยกำรลงทุนเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุน
ของต่ำงชำติ (ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุง
จำกำร์ตำ, 2550) ในช่วง 1980s และ1990s  อินโดนีเซียเป็นหนึ่ง
ในตลำดซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูง  แต่เนื่องจำกวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2540  รวมถึงควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมือง  ท�ำให้
อนิโดนเีซยีเป็นตลำดทีถ่กูลมืไปชัว่ขณะหนึง่ แต่ปัจจบุนัอนิโดนเีซยี
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เป็นประเทศที่มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้ ท่ำมกลำงเศรษฐกิจ
ตกต�่ำทั่วโลก  จะเห็นได้จำกข้อมูลจำกรำยงำน World Economic 
Outlook โดย IMF ในตำรำงที่ 3 ในปี ค.ศ. 2009 อินโดนีเซีย
มีอัตรำกำรเติบโตของ GDP สูงถึง 4.546% ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรบริโภคภำคเอกชนภำยในประเทศที่ยังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
ในขณะที่กลุ่ม G-7 รวมทั้งบรำซิลและรัสเซีย (จำกตำรำงที่ 1)  
ตกอยู่ในภำวะเศรษฐกิจถดถอย  

ยังไม่มีภำคกำรผลิต สินค้ำจึงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยใน
ประเทศ  (รสรินทร์  จรจันทึก, 2553, 40-41)  จำกตำรำงที่ 3 
แม้ว่ำแอฟริกำใต้จะได้รับผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจ ท�ำให้ 
GDP ในปี ค.ศ. 2009 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2008 
อตัรำกำรเปลีย่นแปลงของ GDP จงึมค่ีำเป็นลบ อย่ำงไรกต็ำม IMF 
คำดว่ำ ในปี ค.ศ. 2010 ถึง ค.ศ. 2015  เศรษฐกิจแอฟริกำใต้จะ
กลับมำขยำยตัว จำกอัตรำกำรเติบโตของ GDP ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อ

ตารางที่ 3 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ Gross domestic product, constant prices (ร้อยละ) ของอินโดนีเซียและแอฟริกำใต้เปรียบเทียบ
กับกลุ่ม G-7

Country
Gross Domestic Product, Percent Change

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

G-7 -0.137 -3.518 2.507 2.035 2.539 2.435 2.330 2.19

Indonesia 6.007 4.546 6.000 6.200 6.500 6.700 7.000 7.000

South Africa 3.679 -1.789 2.991 3.471 3.902 4.206 4.413 4.500

ข้อมูลจาก: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=
1&sort=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2C199%2C534%2C536&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr.x=14&pr.y=15

นอกจำกนีใ้นด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง อนิโดนเีซยีก้ำว
สู่ระบอบประชำธิปไตยอยำ่งมั่นคงมำกขึ้น ค่อนขำ้งมีเสถียรภำพ
ทำงกำรเมือง น่ำจะท�ำให้นักลงทุนต่ำงชำติกลับเข้ำมำลงทุนอีก
ครั้ง จึงเชื่อได้ว่ำเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะโตขึ้นอย่ำงรวดเร็วและจะ
มีเพื่อควำมพร้อมในกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต
 ในส่วนแอฟรกิำใต้ เป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่ มัน่คง
และเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในแอฟริกำใต้ มีประชำกร 49 
ล้ำนคน และมี GDP มำกที่สุดในทวีป มีโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
แขง็แกร่งทีส่ดุในทวปีแอฟรกิำ และเศรษฐกจิขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง 
(กลุ่มงำนวิเครำะห์สำรสนเทศ ศูนย์สำรสนเทศกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ, 2552) แอฟริกำใต้มีทรัพยำกรมำกมำยที่ล้วนมีมูลค่ำ
สูง เช่น ทอง เพชร แพลทินัม รวมถึงโลหะหำยำก จึงเป็นแหล่ง
ส่งออกวัตถุดิบส�ำคัญๆ ของตลำดโลก และยังเป็นศูนย์กลำงกำร
ประกอบอเิลก็ทรอนกิส์ ยำนยนต์ของทวปีแอฟรกิำอกีด้วย นอกจำก
นีย้งัเป็นศนูย์กลำงทำงกำรค้ำ กำรคมนำคมของภมูภิำค เนือ่งจำก
มีสิ่งสำธำรณูปโภคที่พร้อม (รสรินทร์  จรจันทึก, 2553, 40-41)  
นอกจำกนี้  จำกบทสัมภำษณ์ทูตพำณิชย์ไทยในแอฟริกำใต้   
แองโกลำและโมซัมบิก เป็นตลำดที่ก�ำลังเริ่มขยำยตัว มูลค่ำกำร
ส่งออกไปยังตลำดเหล่ำนี้เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้

เนือ่ง จะเหน็ว่ำ แอฟรกิำใต้น่ำจะเป็นแหล่งตลำดทีผู่ส่้งออกทัว่โลก
สนใจ รวมถึงเป็นตลำดที่นักลงทุนสนใจเข้ำมำลงทุนอีกประเทศ
หนึ่ง ประกอบกับแอฟริกำจะเป็นประตูให้นักลงทุนสำมำรถเข้ำไป
ท�ำกำรค้ำและลงทุนในประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกำอีกด้วย ดัง
นัน้ จงึเป็นโอกำสของผูส่้งออกสนิค้ำ ในกำรหนัมำเจำะตลำดกลุม่
ประเทศในทวีปแอฟริกำ

บทสรุป

 ในอนำคตอนัใกล้ อนิโดนเีซยีและแอฟรกิำใต้ จะสำมำรถ
ก้ำวขึ้นมำเป็นประเทศที่น่ำจับตำมองในฐำนะตลำดใหม่ ทั้งใน
ด้ำนกำรลงทุนและกำรท�ำธุรกิจกำรค้ำได้อย่ำงทัดเทียมกับ BRICs 
ประเทศอินโดนีเซียและแอฟริกำใต้มี ทรัพยำกร ธรรมชำติ ทั้ง
ปิโตรเลยีมและโลหะทีโ่ลกต้องกำรมลูค่ำมหำศำล และมปีระชำกร
จ�ำนวนมำก รวมถงึมอีตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีส่งู ดงันัน้ จงึ
ไม่น่ำแปลกใจทีใ่นอนำคตจะเหน็จนีและอนิเดยีมคีูแ่ข่ง ทัง้ในด้ำน
กำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค และสินค้ำเทคโนโลยีของ
โลก  รวมถงึเป็นแหล่งทรพัยำกรและวตัถดุบิในกำรผลติทีป่ระเทศ
ต่ำงๆ ทั่วโลกต้องกำร
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