สงครามการค้าสหรัฐฯ กับเม็กซิ โกจบ…แต่ยงั มีนัยยะแฝงที่ต้องติ ดตาม
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ตลอดเวลากว่า 1 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา ทัวโลกต่
่
างจับ จ้องไปทีป่ ระเด็นสงครามการค้าครัง้ ใหม่ระหว่างสหรัฐฯ
กับเม็กซิโก ภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศเส้นตายทีจ่ ะปรับขึน้ อัตราภาษีนาเข้าสินค้าจากเม็กซิโก 5% ใน
วันที่ 10 มิถุนายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ แม้ในท้ายทีส่ ุดทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเมื่อสหรัฐฯ ประกาศยุตแิ ผนการขึน้ ภาษีนาเข้า
ดังกล่าว 2 วันก่อนถึงเส้นตาย อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ในครัง้ นี้มปี ระเด็นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดาเนิน
นโยบายของสหรัฐฯ ทีน่ ่าสนใจในหลายประเด็น ได้แก่
 นั ยยะเชิ งนโยบายต่ างประเทศ สหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้ส งครามการค้า ในการเจรจาข้อพิพาทที่มกี บั
ประเทศอื่น ซึง่ ข้อพิพาทนัน้ ไม่ได้จากัดแค่เรื่องการค้า สะท้อนได้จากการประกาศสงครามการค้ากับเม็กซิโกในรอบล่าสุด
ทีม่ เี หตุมาจากประเด็นผูอ้ พยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทัง้ จากเม็กซิโกและอเมริกากลางทีห่ ลังไหลผ่
่
านเม็กซิโกเข้าไป
ในสหรัฐฯ จานวนมาก ซึง่ คนเหล่านี้ได้เข้ามาแย่งงานชาวอเมริกนั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทาให้สหรัฐฯ หันมาใช้การปรับขึน้ ภาษี
นาเข้าเพื่อให้เม็กซิโกเร่งแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึง่ ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ทร่ี วดเร็วกว่าวิธกี ารสร้าง
กาแพงกัน้ พรมแดนระหว่างสองประเทศทีส่ หรัฐฯ ต้องเสียงบประมาณของตนเอง ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดการปิ ดหน่ วยงานราชการ (Government Shutdown) ของสหรัฐฯ ในระยะถัดไป หลังจากในช่วงเดือนธันวาคม
2561 ถึงมกราคม 2562 ทีผ่ ่านมามีการปิ ดหน่ วยงานราชการของสหรัฐฯ ยาวนานทีส่ ุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ถงึ 35 วัน
โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับพรรคฝ่ ายค้านในประเด็นเรือ่ งงบประมาณในการสร้างกาแพงข้างต้น
 นัยยะทางการค้า อาจมองได้ 2 แง่มุมคือ 1.) การทีส่ หรัฐฯ ยกเลิกการปรับขึน้ อัตราภาษีนาเข้าสินค้าจากเม็กซิโกใน
ครัง้ นี้ รวมถึงการยกเลิกการปรับขึน้ ภาษีนาเข้าเหล็กและอะลูมเิ นียมจากเม็กซิโกและแคนาดา พร้อมทัง้ เลื่อนการปรับขึน้ ภาษี
นาเข้ารถยนต์จากญีป่ ่ ุนและยุโรปในช่วงก่อนหน้า สะท้อนได้ว่าสหรัฐฯ เริม่ เปลี่ยนท่าทีและพยายามผูกมิตรกับคู่คา้ อื่นๆ มากขึน้
เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการค้าโดยรวมหากสหรัฐฯ จาเป็ นต้องปรับขึน้ ภาษีจากจีนทีเ่ หลือทัง้ หมดอีกกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐหลังการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ 2.) เหตุการณ์ขา้ งต้นเป็ นสิง่ ยืนยันได้ว่าการลดการขาดดุลการค้าอาจ
ไม่ใช่เหตุผลหลักของสหรัฐฯ ในการทาสงครามการค้ากับประเทศต่างๆ สังเกตได้จากกรณีเม็กซิโกทีแ่ ม้ว่าเม็กซิโกเป็ นประเทศที่
สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง และมีมลู ค่าขาดดุลสูงเป็ นอันดับ 2 รองจากจีน แต่สหรัฐฯ ก็พร้อมยอมอ่อนข้อให้หากมีขอ้
แลกเปลีย่ นอืน่ ๆ ทีน่ ่าพอใจ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็ นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้กบั สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็เป็ นได้ หาก
จีนมีขอ้ แลกเปลีย่ นอืน่ ๆ ทีท่ าให้สหรัฐฯ พอใจได้นอกเหนือจากความพยายามลดการขาดดุลการค้าซึง่ สูงถึง 4.2 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2561 (คิดเป็ น 85% ของ GDP ไทย) ทีแ่ ทบจะเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะลดลงเหลือศูนย์ในระยะเวลาอันสัน้ แต่ขอ้ เสนอทีส่ หรัฐฯ
ต้องการมากกว่าคือ การค้าแบบยุตธิ รรม (Fair Trade) โดยเฉพาะการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการบังคับให้บริษทั สหรัฐฯ
ทีล่ งทุนในจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึง่ หากจีนเสนอมาตรการป้ องปรามทีม่ ปี ระสิทธิภาพและตรงใจสหรัฐฯ ในประเด็นข้างต้นได้ก็
อาจช่วยให้สงครามการค้ายุตไิ ด้เช่นกัน
 นัยยะทางการเงิ น ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งจนทาให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่อเนื่องสูร่ ะดับ 2.25-2.5% ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 และมีการคาดการณ์ ณ ตอนนัน้ ว่า Fed
จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 2-3 ครัง้ ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกาศสงครามการค้ารอบล่าสุดกับจีนในเดือน
พฤษภาคม รวมถึงการประกาศจะทาสงครามการค้ากับเม็กซิโก ทาให้หลายฝ่ ายเริม่ กังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกรวมถึง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ Fed เริม่ มีทที ่าว่าจะหันมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครัง้ ล่าสุด
ผลสารวจของ Bloomberg พบว่านักเศรษฐศาสตร์ถงึ 93% เชื่อว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน
ทีจ่ ะถึงนี้ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ทศิ ทางอัตราดอกเบีย้ ทัวโลกอาจกลั
่
บทิศจากขาขึน้ เป็ นขาลงได้
แม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกจะจบลงด้วยดี แต่ เหตุการณ์ ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์
การดาเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของสหรัฐฯ ทีแ่ ตกต่างจากอดีต และมีความไม่แน่ นอนมากขึน้ ซึ่งผูส้ ่งออกไทยจาเป็ นต้อง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ปรับกลยุทธ์ทงั ้ เชิงรับและเชิงรุกให้ทนั ท่วงทีผ่านการป้ องกันความเสีย่ ง และ
การพัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ ให้อยูร่ อดได้ ในท่ามกลางสมรภูมกิ ารค้าทีม่ คี วามดุเดือดและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

