สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 13 พฤษภาคม 2562

เอกชนไทยจ่อทบทวน เป้ าส่งออกใหม่
สงครามการค้าระอุ หลัง "ทรัมป์ " สัง่ ยู เอสทีอาร์เก็บภาษีสนิ ค้า
จีนทุกรายการทีเ่ หลือเพิม่ วงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ หลังมาตรการ
เก็ บ ภาษี 25% กับ สิน ค้า น าเข้า จากจีน เริ่ม มี ผลบัง คับ ใช้ไ ด้ไ ม่ น าน
ขณะ ม.หอการค้า ประเมิ น สงครามการค้า ท าส่ ง ออกไทยปี นี้
โต 0% แนะดึงทุนนอกเข้าไทยเหตุทต่ี งั้ เหมาะสม
แนะดึงทุนนอกเข้าไทย
นายกลิน ท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนหลายคนทีม่ องว่าการขึ้น
ภาษีเพิม่ เป็ น 25% จะทาให้การส่งออกของไทยลดลงนัน้ เห็นว่าอย่าเพิง่
ไปมองเรื่องผลลบเท่านัน้ ต้องมองถึงผลบวกที่ไทยจะได้จากกรณี น้ ี
เพราะเท่าที่ได้พูดคุยกับนักธุ รกิจหลายคนมองว่า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศทีม่ โี ลเคชัน่ ทีด่ ี น่าลงทุน
คาดสงครามการค้าฉุดส่งออกไทย
นายอัทธ์ พิศ าลวานิช ผู อ้ านวยการศู นย์ศึกษาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การขึ้นภาษีดงั กล่าว
จะผลกระทบทางการค้า ของไทยจะหายไป 1% มีมู ล ค่ า 75,270
ล้า นบาท ขณะเดีย วกันหากจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษี 25%
เช่ นกันจะทาให้การค้าของไทยหายไป 2% มูลค่ า 140,000 ล้านบาท
จึงส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยมีโอกาสเติบโต 0 % ซึ่งถือเป็ น
กรณี ท่เี ลวร้ายที่สุด โดยขณะนี้ ต้องรอดู ความชัดเจนอีกครัง้ เพราะ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาของทัง้ 2 ฝ่ าย
"เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างแน่ นอนเพราะทุกตลาดต้องพึ่งพา
ตลาดสหรัฐและจีน ไทยเองก็ตอ้ งมองหาตลาดใหม่มาทดแทนทัง้ ตลาด
อินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง บราซิล แอฟริกา แต่ก็คงไม่สามารถ
ชดเชยได้ทงั้ หมดในกลุม่ ทีเ่ ราสูญเสียไปจากปัญหาสงครามการค้า"
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ

ไตรมาสแรกปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวตา่ กว่าใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่ข ยายตัว 3.7% โดยเป็ น ผลจากการส่ ง ออก
ที่หดตัว ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้หดตัวเช่นกัน
อีกทัง้ การท่องเที่ยวเติบโตชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูง
ในปี ก่ อ นโดยเฉพาะจากนัก ท่ อ งเที่ย วจีน และเครื่อ งชี้ก ารใช้จ่า ย
ภายในประเทศ ทัง้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู อ้ านวยการศู นย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จ
และธุ รกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การมีรฐั บาลใหม่ข้ นึ มา
และออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทันที ทนั ใดจึงเป็ นเรื่องเร่ งด่วน
ทีค่ วรทา ซึ่งต้องดูมาตรการของภาครัฐว่าจะสามารถทาอะไรได้หรือไม่
เพราะเดิมเคยนึกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี หลังทีค่ วรโต
3.6-3.9% อาจจะย่อลงในกรอบ 3.5-3.7% ในเบื้องต้น ดังนัน้ จึงมองว่า
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเติบโตน้อยกว่ า 3.5% สู งขึ้นกว่าเดิม
ประมาณ 50%
ทัง้ นี้สาเหตุท่มี องว่าการส่งออกของไทยติดลบ เพราะเศรษฐกิจ
โลกไม่ ฟ้ ื น ค่ า เงิน บาทแข็ ง ที่ ส าคัญ การส่ ง ออกช่ ว งไตรมาส 4
ของปี 2561 จนกระทัง่ เดือ น ม.ค.-เม.ย.62 พบว่ า ติด ลบทัง้ หมด
สาเหตุสาคัญเพราะความไม่น่งิ ของเทรดวอร์ แม้ว่าบรรยากาศจะดูดขี ้นึ
แต่ยงั ทาให้การส่งออกติดลบ สินค้าของไทยแพงเกินไป และโครงสร้าง
การส่งออกสินค้าไทยไม่ตอบสนองกับเศรษฐกิจโลกทัง้ 3 ปัจจัยยัง
ไม่ ไ ด้มีก ารเปลี่ย นแปลง ท าให้เ ทรดวอร์มีค วามส าคัญ กับ ภาวะ
เศรษฐกิจไทยแน่ นอน โดยจากเดิมที่คิดว่าจีนจะไม่ถูกขึ้นภาษีเพิ่ม
ตอนนี้กลับมีการขึ้นภาษีแล้ว ทาให้จีนตอบสนองสหรัฐฯด้วยการจะ
ตอบโต้สหรัฐฯ กลับ ทาให้กรณีของการไกล่เกลีย่ จะเป็ นประเด็นสาคัญ
ที่น่าจะเกิดขึ้น เพราะหากจีนกับสหรัฐฯไม่เจรจากันอีกแล้ว โลกจะมี
แต่ ความเสี่ยงที่ไม่รูว้ ่าการรอมชอมในด้านเศรษฐกิจจะเป็ นอย่ างไร
ต่อไป
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