มองต่างมุม : หลายประเทศชวดโอกาสทาตลาด…หากสงครามการค้ายุติ
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
การปรับขึน้ ภาษีนาเข้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รอบล่าสุดจาก 10% เป็ น 25% มูลค่ารวมกันกว่า
2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการทีส่ หรัฐฯ อาจห้ามไม่ให้บริษทั เทคโนโลยีของตนทาธุรกิจกับบริษทั ของ
จีนนัน้ ได้สร้างความผิดหวังให้หลายฝ่ ายทีแ่ อบลุน้ ให้ทงั ้ สองฝ่ ายเจรจากันให้ได้โดยเร็ว เพราะตลอดกว่า 1 ปี
ที่ผ่านมาความขัดแย้ง ที่เ กิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้า ง และเป็ นปั จ จัยส าคัญที่กดดันให้เศรษฐกิจโลก
ในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต่าสุดในรอบกว่า 10 ปี จากการคาดการณ์ของ IMF
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตในอีกแง่มุมหนึ่งทีน่ ่ าสนใจว่า อาจมีผผู้ ลิตสินค้าบางประเภททีเ่ สียประโยชน์
หากสงครามการค้ายุติ เนื่องจากเงือ่ นไขสาคัญประการหนึ่งทีจ่ ะยุตสิ งครามการค้าคือ “จีนต้องนำเข้ำสิ นค้ำ
จำกสหรัฐฯ มำกขึ้น” ซึง่ หากเงือ่ นไขดังกล่าวมีผลจริง จะทาให้ประเทศทีเ่ คยได้ประโยชน์ จากการทีจ่ นี หันมา
นาเข้าสินค้าแทนทีส่ หรัฐฯ ในช่วงทีเ่ กิดสงครามการค้าจะกลายเป็ นผูเ้ สียประโยชน์ทนั ที อาทิ
 อุตสาหกรรมการบิ นของยุโรป Airbus ถือเป็ นบริษัทร่วมทุนของหลายประเทศในยุโรป (อาทิ
ฝรังเศส
่ เยอรมนี สเปน) ทีเ่ ป็ นคู่แข่งโดยตรงกับบริษทั Boeing ของสหรัฐฯ อาจเสียประโยชน์อย่างมากหาก
สงครามการค้ายุติ สังเกตได้จากล่าสุดในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ทีผ่ ่านมา จีนได้ยกเลิกคาสังซื
่ ้อเครื่องบิน
Boeing ไปบางส่วน และหันไปสังซื
่ ้อเครื่องบินจาก Airbus แทนเป็ นมูลค่ากว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดังนัน้ หากสงครามการค้าสิน้ สุด แน่นอนว่าจีนอาจกลับมาซื้อเครื่องบินจาก Boeing แทน Airbus ซึง่ จะกระทบ
ต่อการส่งออกของยุโรปไปจีนค่อนข้างมาก เนื่องจากเครือ่ งบินถือเป็ นสินค้าส่งออก Top 5 ทีย่ โุ รปส่งออกไปจีน
 ผู้ผลิ ตสิ นค้าเกษตรในอเมริ กาใต้ สงครามการค้าทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผูผ้ ลิตสินค้าเกษตร
ในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็ นถัวเหลื
่ อง ข้าวสาลี ธัญพืช ซึ่งถือเป็ นฐานเสียงหลักของประธานาธิบดีทรัมป์ ทัง้ นี้ สินค้า
ข้างต้น สหรัฐฯ เป็ นผูผ้ ลิตอันดับต้นๆ ของโลกและพึง่ พาตลาดจีนเป็ นอันมาก ทีผ่ ่านมาจีนหันไปนาเข้าสินค้า
เกษตรจากประเทศในอเมริกาใต้แทนการนาเข้าจากสหรัฐฯ สะท้อนได้จากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 จีนนาเข้า
ถัวเหลื
่ องจากบราซิลและอาร์เจนตินาเพิม่ ขึน้ ถึง 64% และ 2541% ตามลาดับ สวนทางกับการนาเข้าถัวเหลื
่ องจาก
สหรัฐฯ ทีห่ ดตัวถึง 80% นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตข้าวสาลีและธัญพืชจากแคนาดา ออสเตรเลีย ปากีสถานก็เป็ นอีกกลุ่ม
หนึ่งทีไ่ ด้ประโยชน์ จากการทีจ่ ีนปรับขึน้ ภาษีนาเข้าจากสหรัฐฯ ดังนัน้ หากจีนต้องทาตามเงื่อนไขทีจ่ ะเพิม่ การ
นาเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ก็จะทาให้ผผู้ ลิตสินค้าของประเทศต่างๆ ข้างต้นเสียประโยชน์ได้
 ธุรกิ จพลังงานในตะวันออกกลางและรัสเซีย การทีส่ หรัฐฯ ขึน้ แท่นเป็ นผูผ้ ลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
อันดับ 1 ของโลกภายหลังการค้นพบ Shale Oil ขณะทีจ่ นี เป็ นประเทศผูน้ าเข้าพลังงานรายใหญ่ทส่ี ุดของโลก ทาให้
ธุรกิจพลังงานเป็ นสินค้าเป้ าหมายหนึ่งทีถ่ กู ใช้เป็ นข้อต่อรองทีจ่ ะให้จนี นาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากขึน้ ซึง่ หากสงคราม
การค้ายุติลงและจีนต้องหันมานาเข้าพลังงานจากสหรัฐฯ แทนเจ้าตลาดเดิมอย่างกลุ่มประเทศ OPEC และรัสเซีย
มากขึน้ ก็อาจทาให้เศรษฐกิจของสองประเทศดังกล่าวทีพ่ ง่ึ พาการส่งออกพลังงานเป็ นหลักได้รบั ผลกระทบไม่มากก็น้อย
ในส่วนของประเทศไทย ก็ม สี นิ ค้าบางประเภทที่เข้าข่ายและได้ประโยชน์ จากการเข้าไปแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดจีนทีเ่ ดิมเป็ นของสหรัฐฯ อาทิ อาหารทะเล ซึง่ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2562 จีนนาเข้าจากไทยเพิม่ ขึน้ ถึง 84%
ขณะทีจ่ นี นาเข้าอาหารทะเลจากสหรัฐฯ หดตัวถึง 40% นอกจากนี้ ยังมีผลไม้และเครื่องสาอางบางชนิดของไทยที่
มีแนวโน้มเข้าไปเป็ นทางเลือกในตลาดจีนมากขึน้ หลังสินค้าบางส่วนของสหรัฐฯ เผชิญกับภาษีนาเข้าทีส่ งู ขึน้
ทีเ่ ล่ามานี้เป็ นการให้ภาพในอีกมุมมองหนึ่งซึง่ แม้ว่าผูผ้ ลิตบางรายจะได้ประโยชน์จากสงครามการค้า
อยูบ่ า้ ง แต่หากมองในภาพรวมแล้ว สงครามการค้าทีย่ ดื เยือ้ ไม่น่าจะเป็ นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและการค้าโลก
เนื่องจากการทาสงครามราคาผ่านการปรับขึน้ ภาษีจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
อย่างแท้จริง และไม่กอ่ ให้เกิดการเติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาว
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK
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