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อนาคตความตกลง NAFTA 2.0 ที่ยังไม่สิ้นสุด 

หากมองถึงประเด็นการค้าของแคนาดาในปีที่
ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่สร้างความกังวลให้กับ
ผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ และนักลงทุน
แคนาดาไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียว โดย
ประเด็นส าคัญๆ คือเรื่องความไม่แน่นอนของ
ความตกลงการค้า NAFTA 2.0 ที่ยืดเยื้อกันมา
นาน รวมทั้งการออกมาตรการก าแพงภาษี
เหล็กและอะลูมิเนียมระหว่างแคนาดาและ
สหรัฐฯ ไปถึงสถานการณ์ต่างประเทศอ่ืน ๆ ที่
น่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าแคนาดา อาท ิ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หรือ
ประเด็นเรื่อง Brexit ที่ยังมีการต่อรองของส
หราชอาณาจักรอยู่เป็นระยะ เป็นต้น  

เปิดศักราชมาในปี 2019 ประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนแคนาดาจับตามมองมากสุดคงไม่พ้นเรื่องของ
การให้สัตยาบันของความตกลง NAFTA 2.0 จากรัฐบาลสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดาจะสามารถเกิดขึ้นได้
หรือไม?่ ก่อนที่ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าผู้น าทั้ง 3 ฝ่ายได้ลงนามเห็นพ้องไปตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 
2561 โดยจะใช้ชื่อความตกลงใหม่ว่า U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA) ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ส าเร็จแล้วทีเดียว โดยขั้นตอนถัดไปจะต้องให้รัฐสภาของสมาชิกท้ังสามประเทศเห็นชอบและออกกฎหมายให้ใช้ได้ 
ทั้งนี้ สถานการณ์ความตกลง NAFTA 2.0 ล่าสุดเสมือนว่าจะไม่เรียบง่ายอย่างที่คาดไว้ โดยมาจากปัจจัยเสี่ยง
การเมืองภายในสหรัฐฯ และจากการเลือกตั้งใหม่ของเม็กซิโกเอง  

ทางฝั่งแคนาดานั้นเชื่อว่าเริ่มต้นปี 2019 ยังคงต้องเผชิญอุปสรรคการค้าตามปีที่ผ่านมา เพราะตราบใดที่ทุกฝ่ายไม่
มีการให้สัตยาบัน (Ratify) ความตกลง NAFTA 2.0 ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ นอกเหนือจากนั้นการที่สหรัฐฯ 
ประกาศมาตรการก าแพงภาษีสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมในอัตรา 25% และ 10% เมื่อกลางปีก่อนก็ได้สร้างความ
สั่นคลอนให้กับธุรกิจการค้าของแคนาดารวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มากก็น้อย เชื่อว่าจะส่งผล
กระทบมากขึ้นในปีนี้ตามกันไป อย่างไรก็ตาม นาย Werner Antweiler นักวิเคราะห์เศรษฐกิจประจ าภาควิชา
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย British Columbia’s Sauder School of Business เห็นว่า รฐับาลแคนาดาจะเห็นชอบและ
ลงนามความตกลง USMCA อย่างแน่นอน และหลังจากนั้นน่าจะใช้กลยุทธ์หน่วงระยะเวลาไม่เร่งรัดคู่ค้าฝ่าย

      นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน   

ภาพจาก https://www.foodbusinessnews.net/ 
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สหรัฐฯ มากนัก เพ่ือให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมยุติมาตรการก าแพงภาษีสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมไปในที่สุด ซ่ึง
อาจนานออกไป 1-2 ปีกเ็ป็นได้ 

ในขณะที่ทางรัฐบาลทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ก็ก าลังเผชิญปัญหาการเมืองภายในประเทศ หลังจากที่พรรคฝั่ง Democrat 
ซึ่งเพ่ิงชนะการเลือกตั้งมิดเทอมและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ส าเร็จ  โดยฝ่ายทรัมป์ก าลังผลักดันให้
ความตกลงฯ ผ่านสภาคองเกรสอนุมัติก็ดูเหมือนไม่ง่ายอย่างที่คิดเช่นกัน เพราะนโยบายพรรค Democrat ที่เน้น
การรับฟังเสียงจากภาคแรงงานสหรัฐ ฯ เพ่ือเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจ และเชื่อว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับฟัง
ความคิดเห็นเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ หากสภาคองเกรสไม่ด าเนินการเห็นชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประธานาธิบดีทรัมป์ไดข้่มขู่ที่จะถอนสหรัฐฯ ออกจาก NAFTA โดยสามารถใช้อ านาจตนเองในการบังคับได ้แต่ก็
จะเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแคนาดาและเม็กซิโกในอนาคต     

ด้านฝั่งเม็กซิโก การใหส้ัตยาบัน (Ratify) ความตกลง USMCA ทางฝ่ายรัฐบาลเม็กซิโกชุดใหม่ดูเหมือนจะง่ายกว่า
ทางฝ่ายสหรัฐฯ แต่ก็มีอุปสรรคจากนโยบายการค้าของนาย Andrés Manuel López Obrador ประธานาธิบดี
คนใหม่ท่ีขึ้นด ารงต าแหน่งไปเมื่อ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีความขัดแย้งกับของผู้น าคนเก่า โดยนาย Obrador เคย
กล่าวในช่วงปราศรัยก่อนการเลือกตั้งไว้ว่า จะไม่ยอมลงนามความตกลง USMCA หากก าแพงภาษีระหว่างประเทศ
สมาชิกยังคงบังคับใช้อยู่ 

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ภายในประเทศต่าง ๆ ก าลังเกิดข้ึน ทีมที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศกลุ่ม 
Livingston International เห็นว่า ความตกลง USMCA น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นใช้ต่อไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ มากนัก ประเทศสมาชิกทั้งสามชาตินั้นจะก าหนดช่วงเวลาในไตรมาส 2 ของปี 2019 เพื่อให้สภานิติบัญญัติ
แต่ละชาติผ่านร่างกฎหมายเห็นชอบความตกลงการค้าออกมาก่อนจะสามารถบังคับใช้ในปี 2020 ต่อไป 

ที่มา :: https://biv.com/article/2019/01/nafta-20s-rocky-road-ahead 

ข้อคิดเห็นของส านักงาน : ความตกลงการค้านาฟตาถือเป็นหัวใจการค้าของแคนาดา เนื่องด้วยมูลค่าการค้า
แคนาดาอิงกับประเทศสมาชิกเป็นหลักซ่ึงทุกวันนี้แคนาดาส่งออกสหรัฐฯ มีสัดส่วนกว่า 75% ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด แต่นับจากนี้ผู้ประกอบการแคนาดาเองจะต้องเริ่มเรียนรู้ และคุ้นเคยกับการค้ากับประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว โดยทางรัฐบาลฯ ก็พยายามสนับสนุนการค้ามากขึ้น อาทิ การเร่งลงนาม 
Free Trade กับชาติต่าง ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะกับจีนและสหภาพยุโรป หรือการจัดตั้งรัฐมนตรี/กระทรวงด้าน
การค้าเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
เสี่ยงทางการค้าของแคนาดาในปี 2019 ยังต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า และยังมีการประเมินปริมาณการค้าอาจมี
แนวโน้มขยายตัวที่ลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก พร้อมกับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของสงครามการค้าที่ตามมา 
ดังนั้นผู้ประกอบการทุกฝ่ายทั้งแคนาดาและไทยเองจึงควรจับตาเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้
สามารถปรับตัวและตั้งรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อไปได้ 
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