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ทิศทางการดาเนินนโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี 2562
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯได้เผยแพร่รำยงำน 2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual
Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program ต่อรัฐสภำสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรำยงำน
สรุปภำพรวมกำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐฯในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ และทิศทำงกำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำสหรัฐฯประจำปี
2562 โดยสำระสำคัญของรำยงำนดังกล่ำวสรุปได้ ดังนี้
1. ภาพรวม
รำยงำนดังกล่ำวได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของกำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯนับตั้งแต่กำรเข้ำดำรง
ตำแหน่งของประธำนำธิบดีทรัมป์ที่ส่งผลให้ (1) เศรษฐกิจสหรัฐฯมีอัตรำกำรขยำยตัว ที่แข็งแกร่งจำกเพียงร้อยละ 1.6 ในปี 2559
เป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2560 และสูงสุดถึงร้อยละ 2.9 ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ และ (2) กำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4.8 ล้ำนคน โดย
เป็นกำรจ้ำงงำนในภำคกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น 450,000 คน ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนควำมสำเร็จดังกล่ำวให้ขยำยผลต่อไป กำรดำเนิน
นโยบำยกำรค้ำของสหรัฐฯในปี 2562 จะยังคงอยู่บนพื้นฐำนที่มุ่งเน้นกำรปรับควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำของสหรัฐฯให้มีควำมสมดุล
ยิ่งขึ้นเพื่อ ปกป้ องผลประโยชน์ แรงงำนและภำคธุร กิจของสหรัฐ ฯ (Rebalancing Trade Relationships for the Benefit of
American Workers and Businesses)
2. ประเด็นการค้าสาคัญที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯจะมุ่งเน้นในปี 2562
2.1 Obtaining Better Trade Deals and Pursuing New Trade Deals with Strategic Partners – สหรัฐฯ
จะเดินหน้ำต่อไปในกำรเจรจำจัดทำควำมตกลงกำรค้ำที่จะทำให้ สหรัฐ ฯได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำกำรลงทุนในระดั บที่
เทียบเท่ำและต่ำงตอบแทนยิ่งขึ้น ซึ่งในลำดับแรกสหรัฐฯจะผลั กดันให้สภำคองเกรสสหรัฐฯ เร่งผ่ำนควำมเห็นชอบควำมตกลง
United States – Mexico – Canada Agreement (USMCA) ให้ ส ำเร็จโดยเร็ว เนื่องจำกควำมตกลง USMCA ถือเป็นกรอบ
ควำมตกลงกำรค้ำใหม่ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงตลำดที่มีประสิทธิภำพ (market-efficient outcomes) และเป็นควำมตกลงที่ให้
ควำมสำคัญและยกระดับมำตรฐำนของประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของชำวอเมริกัน เช่น แรงงำน กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำร
แทรกแซงค่ำเงิน กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำยุคดิจิทัล เป็นต้น นอกจำกนี้ สหรัฐฯจะเปิดกำรเจรจำควำมตกลง
กำรค้ำกับญี่ปุ่น สหภำพยุโรป และสหรำชอำณำจักร ซึ่งจะช่วยขยำยโอกำสให้แก่แรงงำนและ ผู้ส่งออกของสหรัฐฯ
2.2 Aggressive Enforcement of U.S. Trade Laws – ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯจะยังคงใช้ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่
อยู่ในอำนำจของสหรัฐฯเป็นเครื่องมือและอำนำจในกำรต่อรองเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้ำยุติกำรปฏิบัติทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม
โดยเป้ำหมำยหลักในปี 2562 ยังคงเป็นเรื่องของ (1) กำรเจรจำกับจีนเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่มีกำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำงของจีนอย่ำง
เป็นรูปธรรมในประเด็นกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
ที่ไม่ใช่ภำษี กำรโจรกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำภำคบริกำร และกำรเกษตร (2) กำรลดกำรขำดดุลกำรค้ำของสหรัฐฯ โดยฝ่ำยบริหำร
สหรัฐฯจะยังคงผลั กดัน ให้ ประเทศคู่ค้ำแก้ไขนโยบำยและมำตรกำรที่ ก่อให้เกิดควำมไม่ส มดุ ล ทำงกำรค้ำกับสหรัฐ ฯ (3) กำร
คุ้มครองนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจและกำรป้องกันประเทศ (national defense and security)
รวมถึงกำรสงวนสิทธิของสหรัฐฯในกำรรักษำผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงของชำติ
2.3 Defending U.S. Interests at the WTO – สหรัฐฯจะยังคงใช้กระบวนกำรยุติข้อพิพำทภำยใต้องค์กำรกำรค้ำ
โลก (WTO) ในกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำที่มีผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ตำม สหรัฐฯ
ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะสงวนสิ ท ธิ ใ นกำรปกป้ อ งอ ำนำจอธิ ป ไตยของสหรั ฐ ฯในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรค้ ำ (defending national
sovereignty over trade policy) หำกกำรปฏิบัติตำมผลกำรตัดสินของ WTO ขัดหรือแย้งกันกับกฎหมำยภำยในประเทศของ
สหรัฐฯ และ/หรือบั่นทอนสิทธิและประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลผูกพันเพิ่มต่อสหรัฐฯ

3. แนวโน้ม
ทิศทำงกำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐฯในปี 2562 ยังคงเป็นกำรดำเนินกำรตำมกรอบนโยบำยเดิมต่อเนื่องจำกปี
2561 อย่ำงไรก็ตำม หนึ่งในประเด็นที่น่ำจับตำมอง ได้แก่ กำรดำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯเพื่อผลักดันให้สภำคองเกรสผ่ำน
ควำมเห็นชอบควำมตกลง USMCA ซึ่งในประเด็นนี้ นำย Robert Lighthizer ผู้แทนกำรค้ำสหรัฐฯ ได้กล่ำวในกำรรำยงำนและ
ตอบข้อซักถำมต่อคณะกรรมำธิกำร House Ways and Means เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ว่ำหำกสภำคองเกรสไม่สำมำรถ
ให้ ควำมเห็ น ชอบควำมตกลง USMCA ได้ กำรดำเนินนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐ ฯในด้ำนอื่น รวมถึงกำรเจรจำกับจีนจะไม่ มี
ควำมหมำยอีกต่อไป (There is no trade program in the United States if we don’t pass the USMCA. If the Congress
doesn’t see fit to pass that, then everything else is kind of like a footnote.) เนื่องจำกจะเป็นกำรบ่งชี้ถึงควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำคองเกรสที่ไม่สำมำรถประนีประนอมและทำงำนร่วมกันได้ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์โดยรวม
ซึ่งประเทศคู่ค้ำอำจมองว่ำสหรัฐฯขำดควำมมุ่งมั่นและน่ำเชื่อถือและกำรเจรจำอำจไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลง
สำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
5 มีนำคม 2562

