ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของอิตาลี
GDP ลดลง ค่า spread เพิ่มสูงขึ้น สินเชื่อเพิ่มขึ้น การส่งออกลดลง การลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ
ลดลง ส่งให้มาตรการแก้ไขทางเศรษฐกิจสาหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงโดยไม่ทาให้เศรษฐกิจบอบช้ากว่าเดิม ยากขึ้น
สงครามภาษีมีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่ออิตาลีเทีย บเท่ากับ Brexit และวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ และจากผลกระทบ
ดังกล่าวบวกกับการเริ่มใช้ระบบการจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวทาให้อิตาลีอาจต้องจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นมูลค่า
เกือบ ๙.๓ หมื่นล้านยูโรในระยะเวลา ๒ ปี

GDP ยั งคงชะลอตัว สงครามการค้า ของสหรัฐ อเมริกาที่ส่ งผลให้ อิตาลี สู ญเสีย รายได้ ไปกว่า ๑.๗
พันล้านยูโรในปีที่ผ่านมา และหากสหรัฐฯ ดาเนินมาตรการเพิ่มการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบต่อสหภาพ
ยุโรป อาจทาให้อิตาลีสูญเงิน ๘.๕ พันล้านยูโรภายในปี ๒๕๖๔ (ตัวเลขคาดการณ์จาก Confindustria) การ
ต่อกรด้านการค้าในช่วงเดือนที่ผ่านๆ มา ทาให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง จาก ๓.๘% ของช่วงหกเดือน
แรกของปี ๒๕๖๑ มาอยู่ที่ ๓.๒% ในช่วงหกเดือนหลัง และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์
ว่าจะลดลงอีก ๐.๔% ในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ จีน และยุโรป จะส่งความเสี่ยง
ต่ออิตาลีคือ หากความตึงเครียดคงอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน สถานการณ์ของอิตาลีจะคงยังพอรับมือได้ แต่
หากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ นาย Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มดาเนินการเพิ่มภาษีกับ
อียู ผลกระทบต่ออิตาลีจะร้ายแรงขึ้น โดย GDP ของอิตาลีจะลดลง ๐.๕% ภายใน ๒ ปี
ผลกระทบและความไม่แน่นอน สงครามทางการค้าก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ซึ่งโดยปกติแล้ว ผลลัพธ์
ที่ตามมาคือ อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงต่อผู้ที่มีหนี้ นับตั้งแต่บริษัทไปจนถึงครัวเรือ น จนถึง
ตอนนี้ นโยบายปกป้องทางการค้า (Protectionism) ของประธานาธิบดี Trump จะเป็นการขู่มากกว่าการลง
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มือปฏิบัติ แต่ก็ก่อผลกระทบ ทั้งต่อการค้าโลก GDP และการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ และหาก
การตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้น จะทาให้คา่ spread ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ ๒๖๐ เพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐
จุด ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยของบัญชีสาธารณะจนถึงปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๘.๔๕ พันล้านยูโร
สินเชื่อ จากรายงานด้านความมั่นคงทางการเงิน ของธนาคารแห่งชาติ อิตาลี ที่ตีพิมพ์ในอาทิตย์ที่ผ่าน
มาแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ทาให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่
ตัวอย่างเช่น หากค่า spread เพิ่มขึ้น ๕๐ จุด อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่รวมมูลค่าประมาณ ๓.๕ ๔ พันล้านยูโร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีหนี้ เช่น ครอบครัวยากจนที่ซื้อสินค้าเงินผ่อน หรือบริษัททีม่ งี บดุลไม่
คงที่
มาตรการแก้ไขทางเศรษฐกิจที่ยากขึ้น หากรัฐบาลต้องการหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหา
เงินทดแทน ๒.๓ หมื่นล้านยูโร บวกกับการเรียกร้องจากอียูกรณีอิตาลีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านงบประมาณ
ขาดดุลและหนี้สาธารณะ จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ๓.๓ หมื่นล้านยูโร และในปี ๒๕๖๔ อีก ๓ หมื่นล้าน รวมสองปี
๖.๓ หมื่นล้านสาหรับการดาเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักต่อเศรษฐกิจอิตาลีที่ตอนนี้
การเติบโตของ GDP อยู่ที่ประมาณ ๐% นอกจากนี้ การส่งออกทีท่ ี่ผ่านมาช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
ลดลง จึงทาให้รัฐบาลจาเป็นต้องปกป้องความต้องการภายในและเพิ่มการบริโภคในประเทศ
การส่ งออกลดลง สงครามการค้าก่ อให้ เกิดความเสี่ ยงต่ออิตาลี ซึ่ง ๕๐% ของสิ นค้าที่ผ ลิ ตได้ ถูก
จาหน่ายแก่ต่างประเทศ โดย Prometeia บริษัทให้คาปรึกษาและวิจั ยด้านเศรษฐกิจ แก่ธนาคารและบริษัท
คาดการณ์ว่า อิตาลีจะสูญเสียการส่งออก ๒% หรือประมาณ ๙ พันล้านยูโร โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ จะลดลง
จาก +๘.๖% ในปี ๒๕๖๒ มาอยู่ที่ +๕% ในปี ๒๕๖๑ และจีน จาก +๑๕.๗% มาอยู่ที่ -๑.๔%
โอกาส ในกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ ฯ และจีนนั้น สินค้าในกลุ่มแฟชั่นระดับกลาง การเบื้อง
สิ่งทอ และเครื่องจักรกลอิตาลีจะมีการแข่งขันได้มากขึ้นในสหรัฐฯ หากเทียบกับคู่แข่งอย่างจีน ขณะที่สินค้าที่
จะได้รับผลกระทบอย่างมากคือ ส่วนประกอบรถยนต์ ในขณะที่หากเกิดความขัดแย้งทางการค้า โลก สินค้า
Made in italy จะอยู่ในความเสี่ยง ทั้งเฮลิคอปเตอร์ ไวน์ น้ามันมะกอก ชีส pecorino (ซึ่ง ๒ ใน ๒ ของการ
ผลิตส่งออกไปสหรัฐฯ) และ ๕๐% ของ ๔.๓ พันล้านของสินค้าอาหารส่งออกไปสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากมาตรการภาษี
ทีม่ า La Repubblica ฉบับวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน
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