การเปดเสรีการคากับศักยภาพการแขงขัน: ไกกับไข อะไรจะเกิดกอนกัน?
ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา การเปดเสรีการคาชวยเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจโดยรวม
เพราะชวยจัดสรรปนสวนทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแมวา บางอุตสาหกรรมอาจไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากสินคานําเขาที่ราคาต่ํากวามาตีตลาด แตนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นในระยะสั้น หาก
ผูประกอบการเหลานี้พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส รูจักปรับโครงสรางการผลิต เชน นําเขาวัตถุดิบจากประเทศภาคี
หรือผลิตสินคาที่ไทยมีความไดเปรียบเหนือคูแขง ก็จะสามารถใชประโยชนจากการคาเสรี และยืนหยัดทามกลาง
กระแสการแขงขันทางการคาไดอยางยั่งยืน ในทางตรงขาม ชาติที่ดําเนินนโยบายปกปองตนเอง (Protectionism)
นอกจากจะเสียโอกาสขยายตลาดสงออกแลว ยังเหนี่ยวรั้งไมใหอุตสาหกรรมภายในประเทศปรับตัวสอดรับกับ
กระแสโลกาภิวัตน
อยางไรก็ตาม ผูตอตานโลกาภิวัตน เชน โฮเซ โบเว ผูชงิ ตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศส ไดตั้งคําถาม
ทํานอง “ไกกับไข” วา การเปดเสรีการคาชวยเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศไดจริงหรือ เพราะดูเหมือนวา
ประเทศอุตสาหกรรมที่เกงอยูแลว ชี้นาํ การเปดเสรีและพยายามชักจูงใหประเทศกําลังพัฒนาปฏิบัติตาม ทั้งๆ ที่
โครงสรางการผลิตทั้งปจจัยทุนและแรงงาน ยังไมพรอมที่จะรองรับการแขงขันจากตางประเทศ ภายใตขอโตแยงนี้
ระดับการเปดเสรีทางการคาจึงขึ้นอยูกับ/เปนตัวแปรตามของขีดความสามารถในการแขงขัน มิไดเปนปจจัย/ตัว
แปรตนสําหรับศักยภาพการแขงขัน อยางที่นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกเขาใจ
รูปภาพที่ 1: โฮเซ โบเว และพรรคพวกอีกจํานวนหนึ่งขณะบุกทําลายรานแมคโดนัลดในป 2542

ที่มา : สํานักขาวบีบีซี

บทความนี้ไมมีเจตนาที่จะตัดสินวาใครถูกใครผิด ไมวาตัวแปร “การเปดเสรีการคา” จะเปน “ไก”
หรือ “ไข” แตจะวิเคราะหเชิงปริมาณสั้นๆ วา การเปดเสรีการคาสัมพันธกับศักยภาพการแขงขันอยางไร
และมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม1 โดยในการศึกษานี้ จะใช “ดัชนีเสรีภาพทางการคา” (Trade Freedom Index:
TF) ของมูลนิธิ Heritage ซึ่งมีคาตั้งแต 0 (ปกปองโดยสมบูรณ) ถึง 100 (เปดเสรีโดยสมบูรณ) เปนตัวแปรสําหรับ
การเปดเสรีการคา และใช “ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันโลก” (Global Competitiveness Index: GC) ของ
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องคกร World Economic Forum (WEF) ซึ่งมีคาตั้งแต 0 (ศักยภาพต่าํ สุด) ถึง 6 (สูงสุด) เปนตัวแปรสําหรับ
ศักยภาพการแขงขัน โดยดัชนีดังกลาวคํานวณจากปจจัยสนับสนุนตางๆ เชน ตนทุนการผลิตและความกาวหนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งไมเกี่ยวของกับระดับการเปดเสรีการคา ทั้งนี้ การวิเคราะหจะครอบคลุมทุก
ประเทศที่มีสถิติ TF และ GC รวม 112 ประเทศ
ระดับการเปดตลาดการคาของไทยวัดจากดัชนีเสรีภาพทางการคา
หากพิจารณาตัวแปร/ดัชนีเสรีภาพทางการคา ซึ่งคํานวณจากอุปสรรคการคาทั้งภาษี (อัตราภาษีศุลกากร
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก) และไมใชภาษี จะพบวาตั้งแตป 2546 เปนตนมา ระดับการเปดเสรีของไทยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และสูงถึง 75.2 คะแนนในป 2551 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยโลก (72.0) เล็กนอย และอยูอันดับที่ 76 จาก 154
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียน+3 จะเห็นวา ระดับการเปดเสรีของไทยต่ํากวาสิงคโปร (90.0) ญี่ปุน
(80.0) ฟลิปปนส (78.8) และมาเลเซีย (76.2) แตสูงกวาอินโดนีเซีย (73.0) จีน (70.2) เกาหลีใต (66.4) เวียดนาม
(62.8) และกัมพูชา (52.2) หรือเปนอันดับที่ 5 ของกลุมอาเซียน+32 ถึงกระนั้นก็ตาม คะแนนของไทยในป 2551
ต่ํากวาป 2545 (77.8) ซึ่งสูงเปนอันดับ 3 ของกลุมอาเซียน+3
รูปภาพที่ 2: คะแนนเสรีภาพทางการคาของไทยเปรียบเทียบกับคูคา หลักในกลุมอาเซียน+3

ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ศักยภาพการแขงขันของไทยวัดจากดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันโลก
ในสวนของตัวแปร/ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขัน ลาสุด ป 2551 ไทยได 4.70 จากคะแนนเต็ม 6
คะแนน อยูอ ันดับที่ 26 จาก 129 ประเทศทั่วโลก ตามหลังสิงคโปร (5.45) ญี่ปุน (5.43) เกาหลี (5.40) และ
มาเลเซีย (5.10) แตนําหนาจีน (4.57) อินโดนีเซีย (4.24) เวียดนาม (4.04) ฟลิปปนส (3.99) และกัมพูชา (3.48)
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ทั้งนี้ เปนที่สังเกตวา ทั้งระดับการเปดเสรีและศักยภาพการแขงขันของไทยสูงเปนลําดับที่ 5 ของ
กลุมอาเซียน+3 และเมื่อนําทั้งสองตัวแปรดังกลาวของประเทศตางๆมาพิจารณารวมกัน ดังรูปภาพที่ 3 จะพบวา
มีความสัมพันธเชิงบวก/เปนไปในทิศทางเดียวกัน
รูปภาพที่ 3: ความสัมพันธระหวางการเปดเสรีการคากับศักยภาพการแขงขันของ 112 ประเทศในป 2551
เกาหลีใต

มาเลเซีย

ญี่ปุน

สิงคโปร

จีน ไทย
เวียดนาม

ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การวิเคราะหความสัมพันธของการเปดเสรีการคากับศักยภาพการแขงขันโดยใชสมการถดถอย
การวิเคราะหในที่นี้มีสมมติฐานวา ศักยภาพการแขงขัน (GC) ขึ้นอยูกับ/เปนตัวแปรตามของการเปดเสรี
การคา (TF) โดยมีการทดสอบคาทางสถิติจากการสรางสมการ GC = ß0+ß1TF พบวาคาสัมประสิทธิ์ของการเปด
เสรีการคา (ß1) เทากับ 0.039 ซึ่งหมายความวา โดยเฉลี่ยแลว แตละคะแนนเสรีภาพทางการคาที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
จะทําใหคะแนนศักยภาพการแขงขันปรับตัวขึ้น/ลง 0.039 คะแนน ในขณะเดียวกัน หากวิเคราะหตามสมมติฐาน
กลับ (Reverse Hypothesis) สลับตําแหนงกันระหวางสองตัวแปรขางตน โดยใหการเปดเสรีการคาขึ้นอยูกับ/เปน
ตัวแปรตามของศักยภาพการแขงขัน ทําใหไดสมการใหมเปน TF = ß0+ß1GC จะพบวา แตละคะแนนของดัชนีการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้น/ลดลง สงผลใหคะแนนการเปดเสรีพุงสูงขึ้น/ต่ําลง 7.519 คะแนน
นอกจากนี้ ในตารางที่ 1 สถิติ t ซึ่งวัด “ความชัดเจน” ของความสัมพันธระหวางตัวแปรเสรีภาพทางการ
คากับตัวแปรศักยภาพการแขงขัน สูงถึง 6.763 ซึ่งมากกวาคามาตรฐาน 1.96 ที่ใชเพื่อบงบอกถึงนัยสําคัญทาง
สถิติของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง จึงสามารถพิสจู นวา ในป 2551 ประเทศทีเ่ ปดเสรีมากแขงขันได
ดีกวาประเทศที่ปกปองตนเอง
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สถิติ

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหสมการถดถอยในรูปภาพที่ 3
สมการ
GC = ß0+ß1TF
TF = ß0+ß1GC

ß0
ß1
t (ß1)

1.232

45.336

0.039

7.519
6.763
0.000
0.294

p-value
r2
ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อยางไรก็ตาม แมวา คาทางสถิติที่ทดสอบไดจะบงชีว้ าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
แตการวิเคราะหขางตนยังไมสามารถระบุไดวาสองตัวแปรนี้มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
หรือไม เพราะคา r2 ซึ่งวัด “อํานาจอธิบาย” ของตัวแปรตนตอตัวแปรตามคอนขางต่ํา และอาจมีปจ จัยที่สาม เชน
ขนาดเศรษฐกิจหรือระดับการพัฒนาของแตละประเทศ ที่สงผลกระทบตอทั้ง TF และ GC กลาวคือ ประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีรายไดสูงมักเปดเสรีทางการคามากและแขงขันไดดี
โดยทีน่ โยบายทางการคาไมไดมีผลตอ
ศักยภาพการแขงขัน หรือในทางกลับกัน ความไดเปรียบเชิงการแขงขันไมไดเปนปจจัยใหรัฐบาลเลือกที่จะเปดเสรี
เพราะสําหรับบางประเทศ เชน อารเมเนีย มีเสรีภาพทางการคาสูงถึง 85 คะแนน แตขีดความสามารถการแขงขันก็
ยังต่ํา (3.76) ตรงขามกับเกาหลีใตซึ่งมีศักยภาพการแขงขันสูงอันดับ 10 ของโลก กลับมีอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่สูงกวาไทย ความสัมพันธระหวางสองตัวแปรนี้จึงอาจถูกแทรกแซงดวยตัวแปรอื่นๆ3
รูปภาพที่ 4: ความสัมพันธระหวางความเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสรีภาพการคา
กับความเปลีย่ นแปลงของคะแนนศักยภาพการแขงขันของ 112 ประเทศ

เวียดนาม

เกาหลีใต

ไทย

ญี่ปุน
มาเลเซีย

สิงคโปร

ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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ดวยเหตุนี้ จึงไดทดสอบสมมติฐานวา ความเปลี่ยนแปลงของระดับการเปดเสรีการคามีสัมพันธเชิงบวก
กับความเปลี่ยนแปลงของศักยภาพการแขงขัน กลาวคือ ยิ่งประเทศนั้นๆเปดเสรีการคามากขึ้นเทาใด ก็จะเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันมากขึ้นเชนกัน ในมุมมองกลับ ยิ่งประเทศใดแขงขันไดดีขึ้น ก็จะเปดเสรีการคาเร็วขึ้นเชนกัน
ตัวแปรตนและตัวแปรตามจึงถูกเปลี่ยนจากคะแนน TF และ GC เปนรอยละความเปลี่ยนแปลงของคะแนน
ดังกลาว เปรียบเทียบระหวางป 2551 กับ 25474 โดยเขียนเปนสมการใหมไดเปน %∆GC = ß0+ß1%∆TF5

สถิติ
ß0
ß1
t (ß1)

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหสมการถดถอยในรูปภาพที่ 4
สมการ
∆GC = ß0+ß1∆TF
∆TF = ß0+ß1∆GC
6.805

14.748

0.024

0.158
0.642
0.523
0.004

p-value
r2
ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

จากการทดสอบสมการดังกลาว พบวาความสัมพันธระหวางสองตัวแปรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นได
จากคา t ที่ต่ํากวา 1.96 และคา r2 ที่ใกลศูนยมาก อีกทั้งสัมประสิทธิ์ ß1 เทากับ 0.024 ซึง่ สะทอนวาประเทศที่เปด
เสรีเพิ่มขึ้น/ลดลงกวาเดิมรอยละ 1 จะมีศักยภาพการแขงขันเพิ่มขึ้น/ลดลงเพียงรอยละ 0.024 และสอดคลองกับ
ในรูปภาพที่ 4 ไมปรากฏวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงเสนแตอยางใด เพราะมีประเทศจํานวนมากที่อยูมมุ
ลางขวาของแผนภูมิ (เปดเสรีมากขึ้นแตศักยภาพการแขงขันต่ําลง) ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี TF
และ GC จึงไมสามารถพิสจู นไดวา เมือ่ เสรีภาพทางการคาของประเทศนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป ศักยภาพ
การแขงขันจะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางไรก็ดี ผลการศึกษานี้ไมไดชี้นําใหประเทศตางๆ ชะลอการเจรจาเปดเสรีการคา แตแสดงใหเห็นวา
ความสําเร็จของการเปดเสรีในการเพิม่ ศักยภาพการแขงขันขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนตางๆ
ดังนั้น
รัฐบาลจะหวังวาการเปดเสรีการคาเปน
“ยาครอบจักรวาล”
ที่สามารถผลักดันใหผปู ระกอบการ
ภายในประเทศปรับโครงสรางการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันโดยอัตโนมัตไิ มได
โดยภาครัฐ
จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมอื แรงงานและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ควบคูกันไปดวย มิฉะนั้น
แลว ภาคการผลิตจะไมสามารถใชประโยชนจากการเปดเสรีการคาไดอยางเต็มที่
สรุป
การเปดเสรีการคามีความสัมพันธเชิงบวกกับศักยภาพการแขงขันของประเทศ ซึ่งหมายความวา โดย
เฉลี่ยแลว ประเทศที่มีระดับการเปดเสรีสูงแขงขันไดดีกวาประเทศที่ดําเนินนโยบายปกปองตนเอง แตไมสามารถ
ระบุไดวาตัวแปรใดเปนเหตุและตัวแปรใดเปนผล จึงไมชวยไขปริศนาวา “ไกกับไข อะไรจะเกิดกอนกัน” ที่สําคัญ
5

กวานั้นคือ ความสัมพันธนาจะเกิดจากตัวแปรแทรกแซงอื่นๆ ที่อาจมีมากกวา 1 ตัวแปร เพราะในชวง 4 ปที่ผาน
มา ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีเสรีภ าพทางการคาและดัชนีขี ดความสามารถในการแขงขันโลกไม
เชื่อมโยงกันแตอยางใด ทําใหขาดหลักฐานสนับสนุนวา ยิ่งประเทศ “กลา” เปดเสรีอยางรวดเร็ว/มากขึ้น
เทาใด ก็จะยิ่งเปนแรงกระตุนใหผูผลิตภายในประเทศปรับตัวใหแขงขัน “เกง” กวาเดิมมากขึ้นเทานั้น
หรือในทางตรงขาม ความ “เกง” ของประเทศที่สามารถยกระดับปจจัยพื้นฐานภายในไดมาก/รวดเร็ว จะ
เปนสาเหตุให รัฐบาล “กลา” เปดเสรีการคา ตอประเด็นดังกลาว จึงสรุปไดวา “ Economic theory works
where the foundations are already in place.”
1

การศึกษานี้ไมสามารถยืนยันวาการเปดเสรีการคาชวยเพิ่มความสามารถการแขงขัน หรือในทางกลับกัน ศักยภาพการแขงขัน
เปนปจจัยใหประเทศตางๆเปดเสรีการคา
2

กลุมอาเซียน+3 ประกอบดวยจีน ญี่ปุน เกาหลีใต และสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร
3

ดังนั้น ตองอาศัยการวิเคราะหสมการถดถอยตัวแปรพหุ (Multiple regression) ที่เพิ่มเติมตัวแปรควบคุม (Control variables)
ตางๆ

4

หากการเปดเสรีการคาชวยกระตุนใหประเทศนั้นๆปรับโครงสรางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดจริง
ระยะเวลาที่จะเห็นผลดังกลาวอาจมากกวา 1 ป การศึกษานี้จึงเลือกทีจ่ ะเปรียบเทียบคะแนน TF และ GC ระหวางป 2547-2551
เปนระยะเวลา 4 ปแทน

5

%∆GC และ %∆TF ใชแทนรอยละความเปลี่ยนแปลงของคะแนน GC และ TF ซึ่งคํานวณไดจาก
100*(GC2551-GC2550)/GC2550 และ 100*(TF2551-TF2550)/TF2550 ตามลําดับ

6

