จับตาแนวโน้มนโยบายสหรัฐอเมริกาภายใต้ทีมเศรษฐกิจใหม่
วั น ที่ 20 มกราคม 2560 นี้ โลกจะจั บ จ้ อ งไปที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าในพิ ธี ส าบานตนของ
“นายโดนัลด์ ทรัมป์” ซึ่งกาลังจะก้าวสู่ตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 โดยตลอด
ช่วงเวลาของการหาเสียงด้วยท่าทีที่ค่อนข้างสุดโต่งภายใต้ แคมเปญ “ความหวังที่จะทาให้อเมริกา
กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง - Make America Great Again” โดยจะดาเนินนโยบายภายใต้
แนวคิด “อเมริกาต้องมาก่อน - America First” ที่มุ่งผลประโยชน์ของประเทศและการแก้ไข
ปัญหาภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ กลับมา
ยิ่งใหญ่อีกครั้ง อีกทั้งยังมีแนวโน้มไปในทิศทางแบบปกป้องการค้ามากขึ้น (Protectionism)
แนวโน้
มนโยบายเศรษฐกิ
จสาคัญจสาคัญ
แนวโน้
มนโยบายเศรษฐกิ
1) การลาออกจากการเป็นสมาชิกความตกลง TPP ที่สหรัฐฯ เป็นตัวแปรสาคัญ และหันมา
เจรจา FTA ในระดับทวิภาคีที่เป็นธรรมต่อสหรัฐฯ ทั้ งนี้ คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า การประกาศจะ
ลาออกจาก TPP ของนายทรัมป์จะเป็นเพียงกลยุทธ์การสร้างอานาจต่อรองของสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิก TPP ยอมเจรจาแก้ไขความตกลงฯ ในประเด็นที่สหรัฐฯ ยังไม่พอใจหรือไม่ ในส่วนของ
ไทย หากอนาคตความตกลง TPP จะไม่สดใสเช่นเคยนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนักทั้ง
ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ เพราะปั จ จุ บั น ไทยยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก TPP ประกอบกั บ ไทยจะมี เ วลา
ในการศึกษาผลกระทบ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และปฏิรูปปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็น
สากลเพื่อเตรียมรองรับแนวโน้มมาตรฐานความตกลงยุคใหม่ ซึ่งคงหนี ไม่พ้นสิ่งต่างๆ ที่ได้ เจรจากัน
ภายใต้ TPP นอกจากนี้ คาดว่าประเทศสมาชิก TPP ที่เป็นสมาชิก RCEP ด้วย จะหันมาร่วมมือกับ
ไทยในการผลักดันการเจรจา RCEP ให้สามารถสรุปผลได้โดยเร็ว แต่หากมองอีกทางจะเห็นว่า หาก
ไม่มีความตกลง TPP ประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิก TPP อย่างเวียดนามและมาเลเซียที่ถือเป็นคู่แข่ง
สาคัญของไทย จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง TPP ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแข่งขันทาง
การค้าของไทย โดยไทยจะยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มประเทศ TPP และการเป็นฐานการ
ลงทุนของภูมิภาคต่อไป
2) การดึงฐานการลงทุนของภาคเอกชน
สหรัฐฯ กลับประเทศ โดยเพิ่มบทลงโทษต่อบริษัท
ที่ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ โดยการเรียก
เก็ บ ภาษี ศุ ล กากรของสิ น ค้ า ที่ จ ะส่ ง กลั บ มาขาย
ในสหรัฐฯ ถึง 35% และกาหนดภาษีการถ่ายโอน
ผลกาไรกลับสหรัฐฯ จากต่างประเทศแบบครั้งเดียว
ในอั ต รา10% รวมทั้ ง ปรั บ ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลจาก 35% เป็น 15% เพื่อรักษาการ
ลงทุนและเพิ่มการจ้างงานในประเทศถึง 25 ล้าน
ตาแหน่ง
ที่มา: www.thepoliticalinsider.com
โดยนายทรัมป์ให้คามั่นว่าจะดึงให้บริษัท Apple ที่มีโรงงานผลิตในประเทศจีนกลับเข้ามาใน
สหรัฐฯ ทั้งนี้ หลายฝ่ายกังวลว่าจะทาได้จริงหรือไม่ เพราะไม่ใช่เพียงการย้ายฐานออกจากประเทศจีน
เท่านั้น แต่หมายถึง “การดึงห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งหมดของบริษัท Apple ออกจากภูมิภาคเอเชีย”
อีกทั้ง สหรัฐฯ ยังอาจต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายอื่นๆ อาทิ พื้นที่ในการก่อสร้างโรงงานผลิตในจุด
เดียว จานวนและทักษะของคนงานอเมริกัน ระดับของค่าจ้างขั้นต่าของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าจีน เช่นเดียวกับ
กรณีการดึงบริษัทอเมริกันชั้นนาอื่นอย่าง Microsoft, Boeing, Ford และ GM ย้ายฐานกลับสู่สหรัฐฯ
โดยขณะนี้ นายทรัมป์และนายไมค์ เพนซ์ ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มเดินหน้าหารือกับบริษัท

ชั้นนาอย่าง “Carrier” ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเดิมที่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากรัฐอินเดียนนาไปยัง
เม็กซิโก แต่ภายหลังการเจรจาฯ บริษัทฯ ได้ประกาศที่จะคงฐานการผลิตในสหรัฐฯ ต่อไป ส่งผลให้นาย
ทรัมป์สามารถรักษาการจ้างงานของชาวอเมริกันไว้ได้กว่า 1,000 ตาแหน่ง นอกจากนี้ ภายหลังบริษัท
Ford ประกาศว่าจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในเม็กซิโก ซึ่งนายทรัมป์มีแผนเพิ่มการจัดเก็บภาษี
ณ พรมแดน (border tax) รถยนต์ที่นาเข้ามาขายในสหรัฐ ทาให้บริษัทฯ Ford ประกาศว่าจะยังคง
การลงทุนในรัฐมิชิแกนของสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งสามารถรักษาการจ้างงานได้กว่า 700 ตาแหน่ง
ในส่วนของไทยนั้น สหรัฐฯ ถือเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 1 ใน
ภูมิภาคอาเซียน และได้รับการส่งเสริมจาก BOI อันดับที่ 4 รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ดังนั้ น นโยบายดึงฐานการผลิตของบริษัทอเมริกันชั้นน ากลับประเทศย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบแก่
ภาวะการลงทุนของไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทสหรัฐฯ ที่ลงทุนในไทย ได้แก่ Chevron,
Ford และ Caterpillar เป็นบริษัทที่มีความสาคัญต่อภาคการผลิตและการจ้างงานของไทย
3) การประกาศสงครามทางการค้ากับจีน
โดยการตั้ ง ก าแพงภาษี สิ น ค้ า น าเข้ า จากจี น สู ง ถึ ง
45% เพื่อลดการนาเข้าสินค้าจากจีน แก้ไขปัญหา
การแทรกแซงค่าเงิ น หยวนของจีน และใช้ มาตรการ
ตอบโต้ในการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน
โดยในยุ ค ของนายทรั ม ป์ ค าดว่ า จะไม่ ด าเนิ น ตาม
นโยบายOne-China policy ดังเห็นได้จากการหารือ
ระหว่างนายทรัมป์กับประธานาธิบ ดีไช่อิ งเหวินของ
ที่มา: www.postwesternworld.com
ไต้หวันที่สร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก
อีกทั้งไม่สานต่อนโยบาย Rebalancing Asia ตามที่สหรัฐฯ เคยให้ความสาคัญกับภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
หากนายทรัมป์ดาเนินนโยบายเป็นปฏิปักษ์ทางการค้ากับจีนจริง จะก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการค้า
โลก เนื่ อ งจากจี น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของธุ ร กิ จ สหรั ฐ ฯ อาทิ บริ ษั ท Apple,
Starbucks และ Boeing และส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนของสหรัฐฯ ในจีนลดลงตามลาดับ ซึ่งในส่วน
ของไทยคาดว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงในฐานะเป็นแหล่งวัตถุดิบสาคัญของจีนในการผลิตสินค้าส่งออก
และทางอ้อมสาหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปจีนเพื่อส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ
จับตาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่

ที่มา: www.skadden.com

โรเบิร์ต ไลท์ทิเซอร์
ว่าที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
(USTR)

ที่มา: http://archive.fortune.com

วิลเบอร์ รอสส์
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

ที่มา: www.theguardian.com

ปีเตอร์ นาวาร์โร่
ว่าที่หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
ด้านการค้า

ขณะนี้ นายทรัมป์ยังอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งสาคัญในรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นนั ก ลงทุ น และนั กการเงิน ที่ มีชื่อ เสียงในแวดวงธุรกิจและมีแนวคิดแบบปกป้อ งการค้าที่ใ ห้
ความสาคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ก่อนเสมอ ซึ่งบุคคลที่น่าจับตามอง ได้แก่ 1) นายวิลเบอร์
รอสส์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนเพื่อกอบกู้ธุรกิจ โดย
นายทรัมป์ได้ให้อานาจนายรอสส์ในการรับผิดชอบนโยบายการค้าทั้งหมดของสหรัฐฯ เรียกได้ว่าจะเป็น
ผู้นาในการกาหนดทิศทางนโยบายการค้าสาคัญของสหรัฐฯ ในอนาคต 2) นายโรเบิร์ต ไลท์ทิเซอร์
ว่าที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ซึ่งเป็นอดีตรองผู้แทนการค้า สหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีโรนั ลล์
เรแกน มีความเชี่ยวชาญในการเป็ นทนายต่อ สู้คดีเกี่ยวกับ การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนให้กับอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ จึงถือเป็นการส่งสัญญาณเตรียมพร้อมประกาศศึกทาง
การค้ากับจีนอย่างเต็มที่ และ 3) นายปีเตอร์ นาวาร์โร่ ว่าที่หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้า ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ข องท าเนี ย บขาว เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นนโยบายการค้ า การปกป้ อ ง
อุตสาหกรรมและการจ้างงาน โดยนายนาวาร์ โร่เป็นผู้ที่มีแนวคิด “ต่อต้านจีน” และวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายการค้าของจีนมาโดยตลอด
เมื่อพิจารณาแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจและบุคคลซึ่งจะมาดารงตาแหน่งสาคัญในทีมเศรษฐกิจ
ใหม่ของสหรัฐฯ เห็นได้ว่าสหรัฐฯ มีนโยบายปกป้องทางการค้าและเห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็น
สาคัญ ดังนั้น การสานสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ไทยอาจต้องเผชิญแรงกดดันจาก
สหรั ฐ ฯ ที่ มุ่ ง เน้ น เจรจาลดอุ ป สรรคในการท าการค้ า การลงทุ น ของสหรั ฐ ฯ เพื่ อ ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ สหรัฐฯ อาจเข้มงวดในการใช้มาตรการตอบโต้ทาง
การค้า และอาจน าประเด็น เรื่ อ งแรงงาน สิ่ง แวดล้ อ มและทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาซึ่ งมี มาตรฐานสู งมา
ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าจากไทย ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงแข่งขันกับอุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ เช่น
อาหารทะเล เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งทาให้ไทยคงต้องมีความรอบคอบในการทาการค้า โดยคานึงถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายการลงทุนระยะยาวของสหรัฐฯ ในไทยอาจชะลอตัว
ลงจากผลของนโยบายดึงฐานการลงทุนกลับสหรัฐฯ ก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี คาดว่าสหรัฐฯ จะยังคงสาน
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านเวทีการหารือทางการค้า อาทิ การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าและการลงทุน (TIFA JC) และกรอบ ASEAN – US เนื่องจากไทยถือเป็นจุด
ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ของสหรั ฐ ฯในภู มิ ภ าคที่ จ ะช่ ว ยเชื่ อ มโยงสหรั ฐ ฯ เข้ า กั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยมี
ภาคเอกชนของสหรัฐฯ อย่างสภานักธุรกิจอาเซียน – สหรัฐอเมริกา (USABC) เป็นกลไกสาคัญในการ
ชี้ให้รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นถึงความสาคัญของไทยและผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับร่วมกันในอนาคต
สุดท้ายแล้ว นโยบายการค้าสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการภายใต้รัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์จะมี
ทิศทางเป็นอย่างไร คงต้องรอภายหลังการเข้าสาบานตนในวันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้ นโยบาย
ต่างๆ จะมีระดับความแข็งกร้าวมากน้อยเพียงไร อีกทั้งจะยังคงเห็นความสาคัญของภูมิภาคอาเซียน
เหมือนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือไม่ และส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างไร คงต้องติดตามกันอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ
มกราคม 2560

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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