ปิ ดฉาก ASEAN Summit : ปลดล็อกข้ อจากัด...ผลักดัน RCEP เดินหน้ าต่ อ
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
จบไปแล้ วกับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั ง้ ที่ 35 ที่ประเทศไทยในฐานะประธาน
และเจ้ าภาพการประชุมอาเซียนตลอดทังปี
้ 2562 ทาหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ในบรรดาหัวข้ อการเจรจาในครัง้ นี ้
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
ถือเป็ นจุดสนใจของนานาประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเคยเป็ นความตกลงที่เป็ นคู่เทียบกับ ความตกลงเขต
การค้ าเสรี สาคัญ อย่าง Trans-Pacific Partnership (TPP) ที่ เคยมีสหรั ฐฯ เป็ นหัวหอก แม้ ปัจจุบัน ถูกลดระดับ
ความสาคัญลงหลังจากสหรัฐฯ ถอนตัว จนปั จจุบนั บรรลุข้อตกลงภายใต้ ชื่อ Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ประกอบกับเศรษฐกิจโลกกาลังเผชิญสงครามการค้ าซึ่งถือเป็ น
แนวคิดที่ตรงกันข้ ามกับแนวคิดการค้ าเสรี โดยสิ ้นเชิง ความสาเร็ จในการเจรจาความตกลง RCEP ในครัง้ นี ้ จึงถือเป็ น
พัฒนาการสาคัญที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสงครามการค้ า และกระแสปกป้องทางการค้ า ที่ทั่วโลก
กาลังเผชิญอยู่
ความสาเร็ จที่ถือเป็ นไฮไลต์สาคัญ คือ การที่ ประเทศไทยสามารถผลักดันให้ เกิดผลสรุ ปของการเจรจา
ความตกลง RCEP ได้ ครบข้ อเจรจาทังหมด
้
20 บท จากช่วงต้ นปี 2562 ที่ได้ ผลสรุ ปเพียง 7 บท โดยเป็ นการบรรลุ
ข้ อ เจรจาระหว่างอาเซี ยน 10 ประเทศกับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิ จ 5 ประเทศ ได้ แก่ จี น ญี่ ปุ่น
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ยกเว้ นเพียงอินเดียที่ยงั ไม่พร้ อมในการเปิ ดเสรี การค้ าการลงทุนในบางรายการ
ตามความตกลง RCEP ซึ่งหลัง จากนีค้ ณะเจรจาต้ องไปจัดเตรี ยมข้ อกฎหมายเพื่อให้ พร้ อมสาหรับการลงนาม
ในปี 2563 สาหรับประเด็นที่น่าสนใจและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากความตกลง RCEP มีดงั นี ้
 การเจรจายังคงยึดมั่นในการให้ สมาชิก ซึง่ หมายถึงประเทศในอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ ทัง้ 6 ประเทศ สามารถดาเนินการโดยสมัครใจ และเคารพสิทธิของแต่ ละประเทศ
ผู้ ร่วมเจรจา โดยการยอมให้ อินเดีย ซึง่ ยังไม่พร้ อมในการเปิ ดเสรี การค้ าการลงทุนในบางรายการตามความตกลง
RCEP ถอนตัวออกก่อน แต่ยงั สามารถกลับมาเจรจาหาข้ อสรุ ปร่ วมกันได้ ในภายหลัง ทังนี
้ ้ คาดว่าโอกาสที่อินเดีย
จะกลับเข้ าสู่โต๊ ะเจรจามีความเป็ นไปได้ พอสมควร เพราะในเกมการต่อรองที่ไม่มีการกาหนดเวลาจบสิ ้นชัดเจน
เช่นการเจรจาในช่วงก่อนหน้ า ทาให้ การประเมินผลได้ /เสียเป็ นไปได้ ยาก ซึง่ เมื่อความตกลง RCEP เริ่ มเดินหน้ า
และก่อให้ เกิดประโยชน์ทงด้
ั ้ านการค้ าและการลงทุนอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น อินเดีย จะมีแรงจูงใจมากขึ ้นในการ
เข้ าร่ วมความตกลง
 กลุ่มประเทศภายใต้ ความตกลง RCEP กลายเป็ นแหล่ งลงทุนที่น่าสนใจยิ่งขึน้ ในมุมมองของ
นั กลงทุนต่ างชาติ โดยประเทศสมาชิ ก RCEP (ไม่รวมอินเดีย) มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึง 24.6 ล้ านล้ านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 29 ของขนาดเศรษฐกิจโลก ขณะที่มีประชากรรวมกันถึงราว 3.6 พันล้ านคน หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 30 ของจานวนประชากรโลก สาหรับประเทศไทย ด้ วยความพร้ อมของอุตสาหกรรมสนับสนุน และโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน ไปจนถึงนโยบาย EEC ซึ่งเป็ น New Engine of Growth ของประเทศไทยก็จะได้ ประโยชน์ จากการเป็ น
แหล่งลงทุนที่น่าสนใจมากขึ ้นเช่นกัน
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 ความตกลง RCEP จะช่ วยสนับสนุนการส่ งออกของไทยในระยะข้ างหน้ า แม้ วา่ เดิมทีอาเซียนมี
การทา FTA กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเป็ นรายประเทศอยู่แล้ ว แต่คาดว่าจะมีสินค้ าส่งออก
ของไทยที่จะได้ ประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลง RCEP โดยก่อนหน้ านีก้ ระทรวงพาณิชย์ได้ เคยประเมินว่าสินค้ า
ในหมวดเครื่ องจัก รและอุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า พลาสติก และเคมีภัณ ฑ์ ยานยนต์ แ ละชิ น้ ส่วน ยางล้ อ เส้ น ใย สิ่ งทอ
เครื่ องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลัง และกระดาษ จะเป็ นกลุ่มสินค้ าที่ได้ ประโยชน์ เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้ องรอรายละเอียดความตกลง RCEP ที่ชดั เจนเพื่อประเมินสินค้ าที่จะได้ ประโยชน์อีกครัง้ หนึ่ง ประกอบกับ
การที่อินเดียยังไม่ได้ ร่วมความตกลง RCEP อาจทาให้ กลุม่ สินค้ าที่ได้ รับประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป
 การที่อินเดียยังไม่ เข้ าร่ วม RCEP ไม่ ได้ บ่ ันทอนการค้ าระหว่ างไทยและอินเดียแต่ อย่ างใด
เนื่ องจากไทยและอาเซี ย นยังคงมีข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ร่ ว มกับ อิน เดี ย ภายใต้ Thailand-India Free Trade
Agreement (TIFTA) และ ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) ขณะเดียวกันอินเดียนับเป็ นตลาด
เป้าหมายใหม่สาหรับผู้ประกอบการไทย ซึง่ ภาครัฐให้ ความสาคัญและพร้ อมสนับสนุนในการเปิ ดตลาด โดยในช่วง
5 ปี ที่ผ่านมา การส่งออกของไทยไปอินเดียขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 9 ต่อปี เทียบกับการส่งออกของไทยโดยรวมที่
ขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 2
แม้ ว่า RCEP จะยังไม่สาเร็ จ ผลอย่างเต็มรู ปแบบ แต่ก็เป็ นสิ่งที่ สามารถคาดการณ์ และมีเวลาในการ
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรุ กโอกาสการค้ าการลงทุนที่กาลังจะเกิดขึ ้น ผู้ประกอบการไทยจึงจาเป็ นต้ องเตรี ยมกลยุทธ์ให้ พร้ อม
โดยเฉพาะด้ านการลงทุนที่เปิ ดกว้ างขึน้ จากความตกลง RCEP ซึ่งสาหรั บผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมในการ
ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ควรศึกษาลู่ทางและแสวงหาโอกาสลงทุนในประเทศสมาชิก RCEP โดยอาศัย
จุดแข็งของประเทศนัน้ อาทิ ความพร้ อมด้ านแรงงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง
ของกิจการ ส่วนผู้ประกอบการไทยที่ยงั ไม่มีความพร้ อมด้ านการลงทุนในต่างประเทศหรื อ ยังไม่มีแผนการลงทุน
ในต่างประเทศ ควรเตรี ยมกลยุทธ์ รับมือกับแนวโน้ มการแข่งขัน ในประเทศที่อาจรุ นแรงขึน้ จากการเข้ ามาของ
ผู้ประกอบการต่างชาติในอนาคต โดยผู้ประกอบการในภาคการผลิตจาเป็ นต้ องเร่ งยกระดับศักยภาพของธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง หรื อผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้ องกับตลาดผู้บริ โภคยุคใหม่
ไปจนถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
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