ข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา
(Weekly News from USA)
วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561

สหรัฐฯ กับเม็กซิโกขยับเข้าไปใกล้การปฏิรูปข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันครั้งใหญ่ขึ้นอีกก้าวหนึ่ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีเม็กซโกเอ็นริเก้ เปนญ่า นีเอโต (Reuters/Henry Romero)
เนื้อหาสาระข่าว:
•
สหรฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลข้อตกลงบางส่วนตามข้อตกลงเสรีทางการค้าแห่งอเมริกา
เหนือ (NAFTA) โดยท้งสองประเทศได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวนจนทรที่ผ่านมานี้
•
ข้อตกลงดงกล่าวจะปรบเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ ของอตสาหกรรมผลิตรถยนต
•
แคนาดาจะต้องเห็นพ้องกบแนวทางใหม่นี้ด้วย และท้งสามประเทศจะต้องบรรลข้อตกลง
ในเรื่องอื่น ๆ อีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะบรรลข้อตกลงในการเจรจาตามข้อตกลงของ NAFTA ในข้นสดท้าย
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สหรฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลข้อตกลงในส่วนปลีกย่อยตามข้อตกลงเสรี ทางการค้าแห่งอเมริกา
เหนือ (NAFTA) นบเป็นก้าวสาคญเพื่อนาไปสู่การปรบโครงสร้างหลกในการเจรจาการค้าที่รู้จกกนดีในนาม NAFTA
ประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์แสดงได้ความชื่นชมต่อข้อตกลงดงกล่าวที่ทาเนียบขาวเมื่อวนจนทร
โดยกล่าวว่า ข้อตกลงคร้งใหม่นี้ “ดีเหลือเกิน” สาหรบเจ้าของฟารมและคนงาน ประธานาธิบดี โดนลด ทรมป์ได้
พยายามผลกดนให้มีการเจรจา NAFTA ใหม่มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ข้อตกลงที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ เป็นข้อตกลงที่
แย่ที่สดในประวตืศาสตรของสหรฐฯ เลย
ในขณะที่กาลงประชมทางโทรศพทกบประธานาธิบดีเอ็นริเก้ เปนญ่า นีเอโต ณ ห้องรูป ไข่น้นเอง
ประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์กล่าวอีกว่า แคนาดาอาจถูกตดออกไปจากข้อตกลงแล้วชื่อ NAFTA ก็คงจะต้องเลิกใช้
เพราะอาจ “สื่อความผิด ๆ” ไปได้ ท่านประธานาธิบดีกล่าวกบบรรดานกข่าวว่า ท่านจะต่อสายถึงประธานาธิบดี
จสติน ทรูโดของแคนาดาเร็ว ๆ นี้
ประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์กล่าวอีกว่าหากแคนาดาไม่เห็นด้วยกบเงื่อนไขใหม่ สหรฐฯ ก็อาจจะ
ถอนตวจาก NAFTA แล้วหนมาทาข้อตกลงกบเม็กซิโกเท่าน้น แล้วยงขู่สาทบอีกว่าจะขึ้นภาษีนาเข้ารถยนตที่นาเข้า
มาจากแคนาดาเพื่อบีบประธานาธิบดีทรูโดและทีมเจรจาของแคนาดาให้ยอมตามด้วย
ตามที่สหรฐฯ แถลงมีประเด็นที่เข้าสู่การเจรจาดงนี้
•
มีการผลกดนให้ เพิ่มสดส่ว นของรถที่จะต้องจดหามาจากประเทศใน NAFTA เพื่อให้
สามารถนาเข้าส่งออกได้อย่างสะดวกสบายระหว่างเขตแดนของประเทศในกล่ ม NAFTA ท้งสาม จากเดิม 62.5%
ไปเป็น 75%
•
เส้นแบ่งเรื่องปริมาณการผลิตที่จะต้องใช้แรงงานที่มีค่าแรงไม่ต่ากว่า 16 เหรียญฯ ต่อ
ช่วโมงน้น ซึ่งหากเป็นไปตามข้อตกลงใหม่แล้ว 40 – 45 % ของรถยนตที่ผลิตขึ้นมาน้นจะต้องผลิตโดยแรงงานที่มี
รายได้สูงกว่าเหล่านี้ เพื่อที่จะนาเข้าส่งออกระหว่างเขตแดนของประเทศในกล่ม NAFTA ได้โดยไม่ต้องสี ยภาษี
นาเข้า
•
ข้อตกลงจะต้องมีการปรบเปลี่ยนเรื่องสิทธิในทรพยสินทางปัญญาและการเจรจาเรื่อง
แรงงานด้วย
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ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตแถลงว่า ข้อตกลงดงกล่าว ถือว่าเป็นสญญาณที่ดีสาหรบท้งสหรฐฯ
และเม็กซิโก แต่ท่านก็ยงหวงว่าแคนาดาจะร่วมทาข้อตกลงด้วยกน โดยพยายามใช้ชื่อ NAFTA เรียกกล่มประเทศ
ท้งสามซ้าแล้วซ้าอีก
“เราหวงเช่นน้นครบ ท่านประธานาธิบดี ว่า แคนาดาจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ท้งหมดกบพวกเรา” ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตกล่าว
ก่อนที่ทางทาเนียบขาวจะปรากฏตวออกมา ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตได้ส่งข้อความผ่านทาง
Tweeter ว่าท่านได้พูดคยกบประธานาธิบดีทรูโดเพื่อเล่าความคืบหน้าเกี่ยวกบการเจรจาระหว่างเม็กซิโกและ
สหรฐฯ แล้วเร่งให้ แคนาดากลบเข้ามาร่วมข้อตกลงอีกคร้ง ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตยงได้กาหนดระยะการ
เจรจาแบบไตรภาคีเอาไว้อย่างม่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะให้การเจรจาข้นสดท้ายเสร็จสิ้นให้ได้ภายใน “สปดาหนี้”
ผู้แทนของรฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาคริสเตีย ฟรีแลนดแถลงว่า
ข้อตกลงดงกล่าว “จะต้องมีการลงนาม” ในระดบชาติเสียก่อน และประเทศแคนาดาก็ไม่อาจรบประกนได้ว่าจะ
ยอมลงนามด้วยหรือไม่ เราจะร่วมลงนามในเฉพาะข้อตกลง NAFTA ใหม่ที่เป็นประโยชนกบแคนาดาและและเป็น
ประโยชนต่อชนช้นกลางเท่าน้น
ตามคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริห ารอาวโสท่านหนึ่ง แคนาดาน้นสามารถกลบเข้าไปร่ว มทา
ข้อตกลงด้วยในเร็ว ๆ นี้ก็ได้ หรือข้อตกลงอาจยงคงมีแค่ระหว่างสหรฐฯ และเม็กซิโกก็เป็นได้ ท้งนี้ก็เพราะข้อตกลง
ใหม่ ๆ น้นต้องผ่านการอนมติจากสภาเสียก่อน
ดูจากที่แคนาดาไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาจนถึงขณะนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านต่างการ
ปรบปรงข้อตกลงของ NAFTA อย่างเต็มรูปแบบคงเป็นจริงได้ยาก หากพิจารณาจากข้อเรียกร้องของสหรฐฯ ที่ยง
ค้างคาอยู่
นายเกรกอรี่ วาเลียร ผู้เชี่ยวชาญด้านยทธศาสตรระดบโลกของ Horizon Investments เตือนให้
ระวงเอาไว้ว่าสถาณการณยงพลิกผนไปได้อีกหลายทาง
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“ก็นบเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้เห็นความคืบหน้าบ้าง แล้วท่านประธานาธิบดีทรมป์ก็ต้องออกมาโอ้
อวดเรื่องนี้แน่ ๆ อยู่แล้ว แต่การเจรจาคร้งนี้ยงไม่ได้จบลงแล้วจริง ๆ หรอกนะ” นายวาเลียรกล่าวกบ Business
Insider
ประเด็นที่สาคญที่สดกลบกลายเป็น เรื่องที่สหรฐฯ เรียกร้องให้มีข้อกาหนดที่มีเงื่อนเวลาจากด
(Sunset Clause) ซึ่งจะมีผลให้ต้องกลบมาพิจารณาข้อตกลงกนใหม่ทก ๆ ห้าปี โดยมีท างเลือกให้สามารถถอนตว
จากข้อตกลงได้ เป็นส่วนหนึ่งในการเจรจา ท้งเม็กซิโกและแคนาดาต่างต่อต้านความคิดเช่นน้น เพราะจะทาให้เกิด
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและให้สิทธิสหรฐฯ ในการล้มข้อตกลง NAFTA โดยการตดสินใจเพียงฝ่ายเดียว
จากคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริหารอาวโสท่านหนึ่งน้น สหรฐฯ มีท่าทีอ่อนลงในเรื่องข้อเรียกร้อง
ให้มีข้อกาหนดที่มีเงื่อนเวลาจากดในข้อตกลงที่ทากบเม็กซิโกโดยกาหนดให้ทาข้อตกลงกนต่อเนื่องในระยะ 16 ปี
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนทก ๆ หกปีแทน
นายเฮซส เซอาเด ผู้แทนการค้าของผู้ได้รบเลือกต้งเป็นประธานาธิบดี ของเม็กซิโก นายอนเดรส
มานูเอล โลเปส โอบราดอร แถลงกบนกข่าวในวนเสารว่า ท้งสามฝ่ายอาจมาทาข้อตกลงร่วมกนเรื่องข้อกาหนดที่มี
เงื่อนเวลาจากดในรูปแบบที่จะให้มีการประเมินผลของข้อตกลงเป็นประจาโดยไม่มีการขู่กนว่าจะล้มข้อตกลงก็
น่าจะเป็นไปได้
นายไอแซค โบลทานสกี้ ผู้อานวยการฝ่ายวิจยนโยบายของบริษท Compass Point ซึ่งเป็นบริษท
วิจยและการค้าระหว่างประเทศก็ออกมาเตือนให้ระวงด้วยเช่นกน
“ผมคิดว่าการมีความคืบหน้าไปได้ ก็ดีท้งน้นแหละ” เขากล่าวกบ Business Insider “ด้วยการ
กล่าวเช่นน้น มนก็เหมือนเป็นการรีบฉลองให้กบชยชนะย่อย ๆ (ในเกมการแข่งขน ซึ่งอาจไม่มีผลกบการแข่งขน
เลย) ยงมีงานที่จะต้องทากนอีกมากโขอยู่นะ”
ราคาห้นในตลาดทนสหรฐฯ ปรบตวสูงขึ้นรบข่าวข้อตกลงทนที ด้วยดชนีดาวโจนสสูงขึ้นถึง 200
จดเมื่อเวลา 10:35 น. ตามเวลาชายฝั่งตะวนออก นอกจากน้น เงินเปโซของเม็กซิโกแข็งขึ้นถึง 1% เมื่อเทียบกบ
เงินดอลล่ารสหรฐฯ ก่อนที่จะคงที่อยู่ที่ 18.67 เปโซต่อ 1 เหรียญฯ แข็งค่าขึ้นกว่า 0.7%
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แม้จะไม่มแี คนาดาเข้ามาร่วมด้วย การจบมือกนทาข้อตกลงคร้งนี้ก็เป็นหลกชยคร้งสาคญในความ
พยายามที่จ ะเจรจากรอบข้อ ตกลง NAFTA ที่ค้างคามานานนบปีแล้ ว แต่ก็ยงมี ผู้ เชี่ยวชาญบางท่านที่เห็ น ว่ า
ข้อตกลงคร้งนี้หาใช่สญญาณที่ดีสาหรบสหรฐฯ นายแดเนียล กริสโวลด ซึ่งเป็นนกวิจยอาวโสที่ร่วมศูนยวิจยการค้า
เสรี Mercatus กล่าวว่าการทาข้อตกลงที่เข้มงวดขึ้นกบเรื่องรถยนตน้นไม่มีความจาเป็นเลย แล้วก็อาจหนมาแว้ง
กดรฐบาลของประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์ได้ในภายหลง
“การปรบกรอบข้อตกลงควรจะเป็นไปในทิศทางที่จะม่งขยายการค้าผ่านระบบดิจิตล ภาคการ
ผลิตพลงงาน ผลิตภณฑจากนม มีเสรีมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องถอยกลบความเสรีที่มีอยู่แล้วให้ลดน้อยลง แต่โชคไม่ดี
นกที่สิ่งที่รฐบาลของประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์จดลาดบความสาคญไว้สูง เช่น การเข้มงวดกบกฎว่าด้วยถิ่น
กาเนิดสินค้า (Rules of Origin) และข้อกาหนดที่มีเงื่อนเวลาจากด (Sunset Clause) พาเราหลงทิศทางไปเลย”
นายไซมอน เลสเตอร ซึ่งเป็นผู้อานวยการศูนย ศึกษานโยบายการค้าแห่งสถาบน Cato กล่าว
ชื่นชมถึงความคืบหน้าในความท่มเทต่อการเจรจา NAFTA แต่ก็ยงเตือนว่ากฎใหม่เรื่องรถยนตจะส่งผลเชิงลบต่อ
อตสาหกรรมรถยนต
“บางส่วนของข้อตกลงระหว่างสหรฐฯ และเม็กซิโกที่ได้รบรายงานมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
เกี่ยวกบเรื่องการค้ารถยนตน้นทาให้ข้อตกลงดูจะแย่ลงด้วยการดึงเอาส่วนที่เป็นการค้า เสรีออกจากกรอบข้อตกลง
NAFTA” เลสเตอรกล่าว “แต่ก็หวงว่า เรื่องนี้จะเป็นสญญาณว่ากรอบข้อตกลงที่กว้างกว่านี้จะยงคงเอาไว้อยู่”
กรอบการเจรจา NAFTA เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์ใน
กรอบที่ใหญ่กว่านี้ ในอนที่จะปรบเปลี่ยนโครงสร้างของนโยบายทางการค้าของสหรฐฯ ท่านประธานาธิบดีได้ทยอย
กาหนดอตราภาษีนาเข้าออกมาเป็นลาดบ นบจากเหล็กกล้า อลูมิเนียม เครื่องซกผ้าและสินค้าจากประเทศจีนในปี
นี้ ซึ่งเป็นการจดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกนกบบรรดาพนธมิตรและคู่แข่งขนอย่างทดเทียมกน
ประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์ได้กล่าวย้าอยู่บ่อย ๆ ว่าภาษีนาเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมน้นถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนกดดนเพื่อให้เม็กซิโกและแคนาดามาเจรจาเรื่องกรอบข้อตกลง NAFTA กนใหม่น่นเอง
บทวิเคราะห์: นโยบายแข็งกร้าวทางภาษีนาเข้าเป็นอานาจของประธานาธิบดีที่ส่งซ้ายหนขวาหน
ได้โดยไม่ต้องขอสภา ในสมยนี้จึงเห็นการนาเอามาตรการทานองนี้มาใช้อยู่บ่อยคร้ง วตถประสงคหลกน้น พอจะ
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อนมานได้ว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ และสร้างความหวาดหว่นให้บรรดาคู่ค้า ซึ่งสหรฐฯ น้นอยู่ในฐานะผู้
นาเข้ารายใหญ่ที่สดในหลาย ๆ อตสาหกรรม การกีดกนสินค้าแต่ละคร้งย่อมส่งผลรนแรงกบผู้ส่งออกรายใหญ่ที่
ส่งออกสินค้าที่ได้รบผลกระทบเข้ามายงสหรฐฯ ประเทศผู้ส่งออกรายย่อยลงมาก็รบผลกระทบลดหล่นกนลงมา
เมื่อใช้มาตรการเช่นนี้แล้ว ก็จาเป็นอยู่ เองที่ผู้ส่งออกสินค้าเหล่าน้นจะต้องดิ้นรน เรียกร้องและอาจถึงข้นกดดน
รฐบาลตนเองให้เร่งเจรจา การเจรจาหลงมาตรการรนแรงทางภาษีย่อมยกให้สหรฐฯ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่า
หลาย ๆ รฐบาลจึงมกเริ่มกระบวนการด้วยการประกาศมาตรการตอบโต้ แล้วค่อยเจรจากนลบหลงสื่อ ท้งนี้ก็
เพราะการตอบโต้ด้วยมาตรการกีดกน หรือสงครามการค้าไม่เคยจบลงด้วยดี มกจะต้องเจ็บตวกนท่วหน้าทกฝ่าย
เสมอ และอาจเลวร้ายถึงข้นก่อวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้ หากยืดเยื้อยาวนานต่อไป
ประธานาธิบดีโดนลด ทรมป์ยอมรบเองว่าการใช้มาตรการภาษีคร้งนี้มีวตถประสงคหลกเพื่อจูงใจให้
เม็กซิโกและแคนาดาสรปการเจรจาในกรอบ NAFTA ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปได้ว่าหากการเจรจาดงกล่าวสรปจบ
แล้ว อาจมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงบ้างสาหรบประเทศคู่ค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเจรจา
ระดบทวิภาคีซึ่งสหร ฐฯ จะอยู่ ในฐานะได้เปรียบในการเจรจาอย่างแน่นอน รฐบาลประเทศคู่ ค้าต่ าง ๆ ที่ได้ร บ
ผลกระทบคงมีการเตรียมการเพื่อเจรจากบสหรฐฯ พร้อมข้อเสนอที่สหรฐฯ เป็นฝ่ายได้ผลประโยชนเพิ่มขึ้นบ้าง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: สาหรบผู้ประกอบการไทยในรายสินค้าที่ได้รบผลกระทบน้น แม้จะดูน่า
ตกใจหากต้องเสียภาษีสูงขึ้นในอตรา 25% ดงที่สหรฐฯ กาหนดเพิ่มขึ้นน้น แต่ในความเป็นจริง การใช้มาตรการ
ดงกล่าวน้นถูกประกาศใช้แบบไม่เลือกปฏิบติ สาหรบประเทศคู่ค้าทกประเทศ เท่ากบว่า มาตรการดงกล่าวน้นไม่ได้
เพิ่มหรือลดความสามารถในการแข่งขนของประเทศคู่ค้าใด ๆ เป็นการเฉพาะเลย (ซึ่งต่างจากกรณีที่สหรฐฯ ใช้
มาตรการทางภาษีกบสินค้านาเข้าจากจีนโดยเฉพาะ) ในขณะที่ผู้จดจาหน่ายในสหรฐฯ เองก็มีแนวโน้มที่จะนาเข้า
สินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ได้รบผลกระทบเหล่านี้ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า เพิ่มขึ้น ดงน้นมาตรการดงกล่า วอาจส่งผลให้
ดชนีราคาสินค้าปลายน้าของอตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบย้อนกลบมาที่บรรดา
ผู้บริโภคในสหรฐฯ เองซึ่งทาให้น่าเชื่อว่าการใช้มาตรการก้าวร้าวเช่นนี้ ไม่น่าจะยืดเยื้อยาวนานนก หากรฐบาล
สหรฐฯ พอจะมีผลงานที่นบเป็นความสาเร็จได้บ้าง ก็น่าจะเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายลงบ้าง
ดงน้นผู้ประกอบการจึงควรเน้นความสมพนธที่ใกล้ชิดกบลูกค้า หาตลาดเพิ่มและพยายามพฒนา
สิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้นเท่าที่จะทาได้ตามปกติ และพร้อมที่จะให้ ข้อมูลและการสนบสนนต่อภาครฐฯ เพื่อให้
อตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากการเจรจา แรงกดดนต่อภาครฐฯ รงแต่จะทาให้
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รฐบาลไทยต้องตกอยู่ในฐานะที่จะต้องจายอมเพื่อให้ยติมาตรการเหล่าน้นโดยเร็ว ในทางตรงกนข้าม หากผู้นาเข้า ผู้
จดจาหน่ายสินค้าที่ได้รบผลกระทบท้งต้นน้าและปลายน้าในสหรฐฯ ผู้ซึ่งจะได้รบผลกระทบเองโดยตรงจากมาตรการ
ดงกล่าว น่าจะต้องสร้างแรงกดดนให้รฐบาลสหรฐฯ เอง ซึ่งก็อาจช่วยให้การใช้มาตรการและท่าทีที่แข็งกร้าวไม่ยืดเยื้อ
ยาวนานจนเกินไป
*********************************************************
ที่มา: Business Insider
เรื่อง: “The US and Mexico struck an agreement on key parts of NAFTA, moving a step closer to reshaping the
massive trade deal”
โดย: Bob Bryan
จัดทาโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ
สคต. ไมอามี /วันที่ 31 สิงหาคม 2561
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