รายงานวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของสเปนจากวิกฤต COVID-19
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นอกจากจะสร้างความสูญเสียประชากร
จำนวนมากแล้ว ยังสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ตอ่ สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด
สูงที่สุด โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์การหดตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2563 ที่ร้อยละ
7.5 ซึ่งอิตาลี และสเปน จะรุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยของโซน
คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563
IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสเปนจะหดตัวร้อยละ 8 ลดลง 9.6 จุด จากเดิมที่คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม ศกนี้
ที่ร้อยละ 1.6 โดยจะเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดในประวัติการณ์ ตั้งแต่สงครามกลางเมืองในปี 2482 (ที่ผ่านมา
หดตั ว มากสุ ด ในช่ ว งการใช้ น โยบายปิ ด ประเทศของนายพลฟรั ง โกที ่ ร ้ อ ยละ 7.7 และช่ ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
เมื่อปี 2552 ที่ร้อยละ 3.7) ขณะทีอ่ ัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 20.8 จากเดิมทีค่ าดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2562
ที่ร้อยละ 13.2
การหดตัวในยูโรโซน คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งจะทำให้สเปนเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มีการหดตัวสูงกว่า
อัตราเฉลี่ย (กรีซ ร้อยละ 10 ซึ่งก่อนหน้านี้ยังอยู่ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินที่ผ่านมา และอิตาลี ร้อยละ 9.1)
สเปนอยู่ในภาวะล๊อคดาวน์ตามการประกาศ State of Alarm ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยศูนย์วิเคราะห์
ธนาคาร BBVA ประเมินว่า การล๊อคดาวน์ส่งผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจร้อยละ 0.8 ต่อสัปดาห์
อย่ า งไรก็ ด ี แม้ ว ่ า สภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยของสเปนจะมี ค วามรุ น แรง หากแต่ ค าดว่ า จะกลั บ ฟื ้ น ตั ว
ในปี 2564 หากสามารถควบคุมการระบาดได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยคาดว่าจะเริ่มมีสัญญาณการ
กระเตื้องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จากการบรรเทาผลกระทบโดยเงินกู้ยืมจากสหภาพยุโรป
• ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
IMF ประเมินว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะสูงขึ้นร้อยละ 25-30 ทั้งนี้ ในปี 2562 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98
ของ GDP ขณะที่ภาวะเงินเฟ้อปรับลดลงร้อยละ 0.3 ตามการหดตัวของการบริโภค โดยเริ่มเข้าสู่ภาวะเงินฝืด
ซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ในประเทศโปรตุเกส ซึ่งคาดว่า GDP จะลดลงร้อยละ 8 และเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.2
และกรีซซึ่ง GDP ลดลงร้อยละ 10 และเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดจะปรับขึ้นจากร้อยละ 2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.4 ในปี 2563 และ
ปี 2564 ตามลำดับ โดยการนำเข้าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามความต้องการบริโภค ขณะที่การส่งออกจะขยายตัว
โดยได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง
• การว่างงาน
การว่างงานสูงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน วิกฤตจาก COVID-19 ครั้งนี้ จึงสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น
ในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการเพื่อลดการเลิกจ้างหลายมาตรการ อาทิ ให้การ
สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ ธ ุ ร กิ จ ที ่ ป ระสบปั ญ หาสภาพคล่ อ ง และการใช้ ม าตรการ ให้ ห ยุ ด งานชั ่ ว คราว
โดยคงตำแหน่งงานไว้ ทั้งนี้ เมื่อเริ่มใช้มาตรการล๊อคดาวน์ในเดือนมีนาคม จำนวนผู้ตกงานทันทีสูงถึง 900,000 คน
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โดยหากเป็นไปตามการคาดการณ์ของ IMF อัตราการว่างงานช่วงหลัง COVID-19 จะอยู่ที่ร้อยละ
20.8 ซึ่งพลาดเป้าหมายของรัฐบาลในการคุมให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และสูงเป็นเท่าตัวของค่าเฉลี่ยของยูโรโซน
ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10.4
ทั้งนี้ ปี 2562 การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 14.2 ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อย่างไรก็ดี ในปี
2564 คาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 17.5
• นโยบายรัฐบาล
สเปนเป็ น หนึ ่ ง ในประเทศที ่ IMF ให้ ก ารชมเชยนโยบายด้ า นการเงิ น ของรั ฐ บาลในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดนี้ว่า มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม (swift and sizable) อีกทั้งใช้มาตรการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบมาก จำนวนกว่า 3.4 ล้านราย
อาทิ การขยายระยะเวลาการชำระภาษี และการชำระหนี้บางประเภท รวมถึงการขยายสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
จากระบบประกันสังคม และการสนับสนุนบริษัทในการสมทบเงินประกันสังคมของลูกจ้าง
คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2564
หลังจากเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.8 จากที่
หดตัวในปี 2563 ที่ร้อยละ 3 และยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 4.7 จากที่หดตัวร้อยละ 7 ในปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ประเมินว่า สเปนจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ร้อยละ 4.3 จากการลดลงร้อยละ 8 ในปี 2563
• การว่างงาน
คาดการณ์ว่า ภาวะการว่างงานจะยังคงสูง อยู่ที่ร้อยละ 17.5 ซึ่งเป็นอัตราเท่าตัวของค่าเฉลี่ยของยูโรโซน
(ร้อยละ 8.9) และสูงเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อาทิ เยอรมนี (ร้อยละ 3.5) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 10.4)
และอิตาลี (ร้อยละ 10.5) ทั้งนี้ จากการประเมินจากศักยภาพในการฟื้นตัวของตลาดแรงงานสเปนภายหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2552 การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยในครั้งนั้น จำนวนผู้ว่างงานสูงถึงร้อยละ 26 ของ
ประชากรทั้งประเทศ
• อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.7
ข้อคิดเห็นของ สคต.
1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสเปนจากวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ในการควบคุมและจัดการกับการแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการใช้มาตรการล๊อคดาวน์ รวมถึงมาตรการ
เยียวยาผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน ซึ่งรัฐบาลได้ใช้งบประมาณกว่า 8.8 พันล้านยูโรในการนี้แล้ ว
โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสหภาพยุโรป
2. จากการประเมิน ขั้นต้น วิกฤตเศรษฐกิจ ของสเปนจะกระทบกั บการส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้ า
ยานยนต์และส่วนประกอบ หากแต่สินค้าอื่น อาทิ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และอาหาร ยังมีแนวโน้มดี
ที่มา : El Pais
Expansión
BBVA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปี 2562-2564 (คาดการณ์)
(ร้อยละ)

ที่มา :

สถานการณ์การว่างงาน

ที่มา:

(ร้อยละ)
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เงินเฟ้อ

(CPI in %)

บัญชีดุลสะพัด

(% GDP)

ที่มา:

----------------------------------------------------------------------

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
เมษายน 2563

