สหรัฐและจีนบรรลุขอตกลงการคา Phase1
ความคืบหนาสถานการณ และแนวโนม
• วันที่ 13 ธ.ค. 62 ทางการสหรัฐฯ และจีนแถลงขาวยืนยันวาสหรัฐและจีนบรรลุเนื้อหาขอตกลงการคา Phase1 เรียบรอย
แลว สอดคลองกับการรายงานของสื่อตางประเทศกอนหนา โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนการทบทวนทางกฎหมาย ขัดเกลาถอยคำ
และแปลเนื้อหา เพื่อเตรียมการสูขั้นตอนการลงนามตอไป โดยอาจใชเวลาหลายสัปดาห และคาดวาจะสามารถลงนามได
ชวงตนป 63
• สำนั กงานผู แทนการคาสหรัฐฯ (USTR) เป ดเผยว าเนื้ อหาของข อตกลง Phase-1 Deal ประกอบด วยประเด็นสำคั ญเชิง
โครงสรางและการขยายการคาระหวางกัน ไดแก
 ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา อาทิ ความลั บทางการค า ทรั พย สิ นทางป ญ ญาในสิ นค ายา สิ่ งบ งชี้ ท างภู มิ ศาสตร (GI)
เครื่องหมายทางการคา และการติดตามและบังคับใชกฎหมายตอสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
 การถายทอดเทคโนโลยี ระบุแนวทางและขอผูกพันเพื่อแกไขปญหาการบังคับถายทอดเทคโนโลยีของจีน (ตามกรอบ
การสืบสวนมาตร 301) ที่มีความโปรงใสและเปนธรรม ตามหลักการของตลาด
 สินค าเกษตร ลดอุปสรรคทางการคาและสนั บสนุนการขยายตั วของสินคาสหรัฐฯ อาทิ อาหาร สินค าเกษตรและ
อาหารทะเล (เนื้อ สัตวปก อาหารทะเล ขาว ผลิตภัณฑนม อาหารสำหรับทารก พืชสวน อาหารสัตว และผลิตภัณฑ
เกษตรชีวภาพ) เพื่อสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการจางงานในแถบชนบทของสหรัฐฯ
 การบริการทางการเงิน ลดอุปสรรคทางการคาในกิจกรรมการเงิน สาขาการธนาคาร การประกันภัย หลักทรัพย และ
การจัดอันดับ ซึ่งรวมถึงการจำกัดการถือหุนของตางชาติ และการใชกฎระเบียบที่แตกตางกัน
 อัตราแลกเปลี่ยน เนนย้ำการดูแลนโยบายที่โปรงใส และหลีกเลี่ยงการจัดการคาเงินที่สรางความไดเปรียบทางการคา
อยางไมเปนธรรม อาทิ การลดคาเงิน และการตั้งเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน
 การขยายการคา ครอบคลุมสินคาอุตสาหกรรม อาหาร สินคาเกษตรและอาหารทะเล พลังงาน และภาคบริการ ทั้งนี้
มีการระบุวาจีนจะตองเพิ่มการนำเขาสินคาและบริการ มูลคาไมต่ำกวา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ภายใน 2 ป และ
รักษาแนวโนมการนำเขาตอเนื่องหลังจากป 2564 เพื่อสรางสมดุลทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
 กลไกการระงับขอพิพาท (Dispute Resolution) ระบุกำหนดกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางกันอยางยุติธรรม
และรวดเร็ว ผานความรวมมือและการหารือระหวางกัน (bilateral consultations) รวมถึงการดำเนินมาตรการที่
เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถหาขอยุติรวมกันได
• สหรัฐฯ และจีน เดินหนาสูการเจรจาขอตกลง Phase 2 ทันที โดยอาจมีการลดอัตราภาษีไดอีกในอนาคต (Tariff will roll
back in phases) เพื่อเปนแรงจูงใจการบรรลุขอตกลง

สรุปประเด็นขอตกลง Phase 1 Deal ระหวางสหรัฐฯ และจีน
สหรัฐฯ
จีน
1. ยกเลิกการขึ้นภาษี 1.6 แสนลานดอลลารสหรัฐ ในวันที่ 15 1. ซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้นจากจากสหรัฐฯ มูลคาไมต่ำ
ธ.ค. 62 (ครอบคลุมสินคาประเภทโทรศัพทมือถือ แล็ปท็อป กวา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ในเวลา 2 ป สอดคลองกับ
ความตองการตลาดและเปนไปตามขอตกลงภายใต WTO
คอมพิ วเตอร เครื่ อ งเล น วิ ดี โอเกมส โทรทั ศน วิ ท ยุ
จอคอมพิวเตอร และสินคาอื่นๆ เชน นาิกา ของเลน รองเทา อาทิ ถั่วเหลือง สุกร และสินคาเกษตรอื่นๆ รวมถึงสินคา
พลังงานและสินคาอุตสาหกรรม
และเครือ่ งแตงกาย)
2. ปรับลดภาษีในสินคา 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ที่มีผล - วงเงินเดิมสำหรับสินคาเกษตร คือ 40,000 -50,000 ลาน
บั งคับใชแลว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 62 เหลืออัตรา7.5% (จาก ดอลลารสหรัฐ ตอป (เพิ่มจากป ละ 24,000 ล านดอลลาร
สหรัฐ ในป 2560)
เดิม 15%)
3. คงอั ตราภาษี 25% สำหรั บสิ นค ากลุมมู ลค า 2.5 แสนล าน - ทั้ งนี้ สหรั ฐฯ ต องการให มี การระบุ มู ลค าการซื้ อขายที่
ชัดเจน และทำ quarterly review การันตีวา ยอดซื้อจะ
ดอลลารสหรัฐ
4. อาจมีการลดอัตราภาษีไดอีกเปนระยะ สำหรับการเจรจาใน ไมลดลงมากกวา 10% ในแตละไตรมาส
2. ลดอุปสรรคทางการคาในภาคการบริการการเงิน สาขาการ
อนาคต
ธนาคาร การประกันภัย และหลักทรัพย
3. แก ไขข อกำหนดเกี่ ยวกั บการบั งคั บถ ายทอดเทคโนโลยี
และละเว นการส งเสริ มการลงทุ นในต างประเทศเพื่ อการ
ครอบครองเทคโนโลยีตางชาติ
4. ละเวนการดำเนิ นนโยบายค าเงินที่ สรางความได เปรียบ
ทางการคาอยางไมเปนธรรม
ขอคิดเห็น/การวิเคราะห
• ความสำเร็จของการเจรจา Phase 1 Deal เปนเพียงสวนหนึ่งของขอเรียกรองที่สหรัฐฯ ผลักดันใหจีนแกไข 1 สาเหตุของ
การตัดสินใจของปธน. ในครั้งนี้ มีความเปนไปไดจาก
1. ความตองการเรงประกาศผลงานตามที่ไดใหไว ตอเนื่องจากความสำเร็จของขอตกลง USMCA ที่สภาคองเกรสมีแนวโนม
ใหสัตยาบันไดภายในป 63 เพื่อเรียกคะแนนนิยมกลับมาและกลบกระแสการถอดถอนประธานาธิบดี
2. เก็บเกี่ยวผลประโยชนในระยะสั้น และตองการสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตรสำคัญของสหรัฐฯ ที่ลดลงอยางตอเนื่อง
ทามกลางสงครามการคา
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และผลกระทบตอธุรกิจและผูบริโภค
 ผลกระทบตอธุรกิจ ที่ผานมา สหรัฐฯ มีรายไดภาษีจากสินคาจีนเพิ่มขึ้นเดือนละ 5,000 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้น
ขอตกลง Phase 1 จะชวยลดภาระภาษีนำเขาแกผปู ระกอบการสหรัฐฯ
 ผลกระทบตอผูบริโภค สินคาสวนที่เหลือมูลคา 1.6 แสนลานดอลลารสหรัฐ สวนใหญเปนสินคาผูบริโภคที่สหรัฐฯ
พึ่งพาจีนมากกวา 70% และหาแหลงนำเขาทดแทนไดยาก ดังนั้น การยกเลิกภาษีในกลุมนี้ จะชวยลดแรงกดดัน
ดานราคาตอผูบริโภค
0

China 7 Deadly sins (Peter Navarro) 1. Stop stealing IP 2. Stop forcing technology transfers 3. Stop hacking our computers to steal our
trade secret 4. Stop dumping into our markets and putting our companies out of business 5. Stop their state-owned enterprises from
(receiving) heavy subsidies 6. Stop the fentanyl 7. Stop the currency manipulation
1

•

•

อยางไรก็ตาม มีเสียงคัดคานในประเด็นการลดภาษี โดยมองวาสหรัฐฯ จะเสียแตมตอในการตอรองประเด็นสำคัญเชิงโครงสราง
ที่เหลืออยู ทั้งนี้ คาดวาสหรัฐฯ สามารถ “snapback provision” ในขอบทกลไกการระงับขอพิพาท ที่เปดชองใหสหรัฐฯ
สามารถขึ้นภาษีกลับสูระดับเดิมได หากจีนไมปฎิบัติตามขอตกลง ประเด็นทางโครงสรางสำคัญที่ตองเจรจาในระยะถัดไป อาทิ
1) การอุดหนุนธุรกิจของรัฐบาล เชน การเรียกเก็บคาไฟฟาและใหกูยืมในราคาต่ำ
2) การจำกัดการเขาถึงธุรกิจที่กำลังเติบโตสูงอยาง cloud computing
ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก และการคาไทย
 ขอตกลงระยะแรก จะชวยใหบรรยากาศทางการคาดีขึ้น และคลายความกังวลวาสถานการณจะไมลุกลามไปถึงการ
ขึ้นภาษีนำเขาเต็มจำนวน
 นักวิเคราะห คาดวาการลดภาษีนำเขาจากจีนจะทำใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวสูงขึ้น 0.2% และชวยกระตุน
ให GDP โลกและการสงออกไทยขยายตัวไดมากกวาที่เคยประเมินไว
 การที่ สหรั ฐฯ ลดภาษี นำเข าจากจี น (Rollback) อาจทำให ไทยได ประโยชน ลดลงจากการเบี่ ยงเบนทางการค า
(Trade Diversion) อยางไรก็ตาม ไทยควรกระชับมิตรผูนำเขา ควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการเพื่อรักษาสวน
แบงตลาดให คงอยูถาวร โดย 3 ไตรมาสแรก ป 62 สหรัฐฯ นำเขาจีนลดลง 14% ขณะที่นำเขาจากไทยเพิ่มขึ้น
2.9% กลุมสินคาสงออกไทยที่ทดแทนสินคาจีนไดดี ไดแก สินคาเกษตรกรรม อาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป เคมีภัณฑ
และเม็ดพลาสติก ยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักร เครื่องมือ และสวนประกอบ เหล็กและอลูมิเนียม และของใชใน
บานและสำนักงาน
 นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา ขอตกลงระยะแรกไมมีการระบุเงื่อนไขใหจีนลดภาษีนำเขาสินคาสหรัฐฯ ไทยจึงควรเรงใช
โอกาสในการทดแทนสินคาสหรัฐฯ ตอไป โดยในชวง 3 ไตรมาสแรก ป 62 พบวา ไทยสามารถทดแทนสินคาสหรัฐฯ
ในจีนไดดี สะทอนจากจีน นำเขาสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 31.9 ขณะที่นำเขาจากไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 กลุมสินคาที่ไทย
สามารถทดแทนสิ น ค า สหรั ฐ ฯ ได ดี ได แ ก อาหารทะเลแช แ ข็ งและแปรรู ป อาหารแปรรู ป และเครื่ อ งดื่ ม
สิ่งทอ เครื่องนุงหมและรองเทา เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง และสิ่งมีชีวิต/สวนประกอบของสิ่งมีชีวิต
------------------------------------------------สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย
14 ธันวาคม 2562

