การค้าบริ การ…อีกหนึ่ งทางเลือกในการลดดีกรีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ประเด็นร้อนที่ถูกกล่ าวถึงและสร้า งความปั น่ ป่ วนให้บ รรยากาศการค้าการลงทุน ทัวโลกมากที
่
่ส ุ ด
นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2561 คงหนีไม่พน้ “สงครามการค้า” ระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะจีน
ซึง่ เป็ นคูป่ รับในการช่วงชิงการเป็ นเบอร์หนึ่งด้านเศรษฐกิจของโลก และยังเป็ นประเทศทีส่ หรัฐฯ ขาดดุลการค้า
มากที่สุด ล่าสุดในปี 2560 สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าสินค้ากับจีน 3.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ และเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ ่านมาถือเป็ นวันทีส่ หรัฐฯ กับจีนลันกลองรบอย่
่
างเป็ นทางการ
กันอีกครัง้ ผ่านการปรับขึน้ ภาษีนําเข้าสินค้าระหว่างกันในอัตรา 25% คิดเป็ นมูลค่ารวมกันราว 7 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิม่ ขึน้ อีกกว่า 3 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดไป
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้สร้างความกังวลให้แก่ภาคธุรกิจทัวโลก
่
เนื่องจากสหรัฐฯ และจีนถือเป็ นผูซ้ ้อื และ
ผูข้ ายสินค้ารายใหญ่ทส่ี ุดในโลก ทําให้หลายฝ่ ายต้องการให้ทงั ้ สองประเทศหาทางออกร่วมกันอย่างสันติเพื่อลด
ผลกระทบในวงกว้ าง ทัง้ นี้ หากพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พบว่ าสหรัฐฯ ยังต้องพึ่งพาจีนอยู่
หลายด้าน อาจด้วยเพราะสหรัฐฯ เป็ นสังคมการบริโภคแบบเต็มขัน้ สะท้อนได้จากสัดส่วนการบริโภคภาคเอกชนต่อ
GDP ที่ 70% สูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศมหาอํานาจทัง้ หมด ทําให้สหรัฐฯ ยังต้องพึง่ พาสินค้าอุปโภคบริโภคหลาย
ชนิดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากจีน ขณะเดียวกันทีผ่ ่านมาผูป้ ระกอบการสหรัฐฯ เองก็ได้กระจาย
ห่วงโซ่อุปทานบางขัน้ ตอนไปผลิตในจีนเป็ นจํานวนมาก ทําให้ห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ยังต้องพึง่ พาจีนในหลาย
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ปั จจัยดังกล่าวทําให้สหรัฐฯ จะยังขาดดุลการค้ากับ
จีนในระดับสูงและเป็ นปั จจัยกดดันให้สหรัฐฯ ยังคงต้องทําสงครามการค้าสินค้ากับจีนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีคาํ ถามจากประชาคมโลกว่า แล้วจะมีวธิ ใี ดบ้างทีอ่ าจช่วยลดแรงปะทะไม่ให้เกิดสงคราม
การค้ารุนแรงได้ หนึ่งในคําตอบทีเ่ ริม่ มีการพูดถึงคือ “การค้าบริการ” ทัง้ นี้ การค้าบริการถือเป็ นภาคส่วนทีส่ หรัฐฯ
มีแต้มต่อและมีศกั ยภาพเหนือกว่าจีนอยู่หลายช่วงตัว สังเกตได้จากดุลบริการ โดยจีนเป็ นประเทศที่สหรัฐฯ
เกินดุลบริการมากทีส่ ุด ล่าสุดในปี 2560 สหรัฐฯ เกินดุลบริการกับจีนกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ ทัง้ นี้ หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบริการทีส่ หรัฐฯ เกินดุลกับจีนมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่
การท่องเทีย่ ว (รวมบริการด้านการศึกษา) ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และการเงิน ตามลําดับ โดยเฉพาะการท่องเทีย่ ว
ทีค่ ดิ เป็ นกว่า 70% ของมูลค่าเกินดุลรวม ซึง่ มีสว่ นประกอบหลักมาจากบริการด้านการศึกษาเกือบ 50% ของการ
เกินดุลในภาคการท่องเทีย่ วทัง้ หมด ปั จจุบนั นักศึกษาจีนถือเป็ นนักศึกษาต่างชาติอนั ดับหนึ่งในสหรัฐฯ หรือคิด
เป็ นกว่า 1 ใน 3 ของนักศึกษาต่างชาติทงั ้ หมด และมีจํานวนเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ราว 20% ต่อปี ตลอด 10 ปี ทผ่ี ่านมา
ทําให้การศึกษาถือเป็ นภาคบริการที่สหรัฐฯ สามารถกอบโกยรายได้จากจีนอย่างเป็ นกอบเป็ นกํามากที่สุด
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีความเข้มแข็งอย่างมากในการเป็ นเจ้าของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการเงิน สะท้อน
ได้จากการจัดอันดับล่าสุดของบริษทั ทีป่ รึกษาระดับโลกอย่าง PricewaterhouseCoopers (PwC) พบว่าบริษทั ทีม่ ี
มูลค่าตลาดสูงทีส่ ดุ ในโลก 100 อันดับแรก เป็ นบริษทั ของสหรัฐฯ มากถึง 54 บริษทั ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ห้บริการ
ด้านเทคโนโลยีและการเงินแทบทัง้ สิน้ เทียบกับจีนซึง่ มีเพียง 12 บริษทั เท่านัน้
ปั จจัยนี้เองสะท้อนจุดแข็งในภาคบริการของสหรัฐฯ ทีย่ งั เหนือกว่าจีน แม้ว่าในระยะสัน้ มูลค่าการเกินดุล
บริการของสหรัฐฯ กับจีนจะยังมีมลู ค่าไม่มากนักเมือ่ เทียบกับยอดขาดดุลการค้าสินค้า แต่หากดูอตั ราขยายตัวของ
การเกินดุลบริการของสหรัฐฯ กับจีนในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมาพบว่าขยายตัวเฉลีย่ ถึง 15% ต่อปี สูงกว่าการขาดดุลการค้า
สินค้าทีข่ ยายตัวไม่ถงึ 4% ต่อปี คอ่ นข้างมาก ปั จจัยดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตของการค้าบริการ
ของสหรัฐฯ ในอนาคต ซึง่ หากจีนนําประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็ นข้อแลกเปลีย่ นผ่านการเปิ ดเสรีการค้าบริการแก่
สหรัฐฯ มากขึน้ อาจช่วยให้ดกี รีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในปั จจุบนั บรรเทาความร้อนแรงลงได้
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

