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ความสัมพันธ์ของเปรูกับกลุ่มประเทศอเมริกาใต้และประเทศอืน่ ๆ
1) ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market) หรือ
MERCOSUR ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 4
ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดยเปรูเป็นสมาชิก
สมทบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปิดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาค (Trade
Liberalization Program) 2) กําหนดนโยบายการค้าและอัตราภาษีศุลกากร
ต่อประเทศนอกกลุ่มในลักษณะเดียวกัน (Common External Tariff)
3) ประสานและสร้างความกลมกลืนด้านนโยบายเศรษฐกิจของชาติในระดับ
มหภาค (Gradual Coordination of Macroeconomic Policies) และ
4) การออกกฎระเบียบเพื่อนําปัจจัยและทรัพยากรการผลิตมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Adoption of Sectoral Agreements)
MERCOSUR ได้จัดทํา FTA กับประเทศต่างๆ เช่น ชิลี (2539) โบลีเวีย
(2539) และ อิสราเอล (2550) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาหรือแสดง
ความสนใจที่จะทํา FTA กับอีกหลายประเทศและกลุ่มประเทศ เช่น สหภาพ
ยุโรป สหภาพศุลกากรของแอฟริกาใต้ (SACU) อินเดีย อียิปต์ โมรอคโค
กลุ่ม Gulf Cooperation Council (GCC) และเกาหลีใต้ เป็นต้น
2) กลุ่มประชาคมแอนเดียน (ANDEAN Community) หรือกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในลาตินอเมริกา ประกอบด้วย เอกวาดอร์, โคลัมเบีย, โบลิเวีย
และเปรู มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศในแนวทางที่สอดคล้องกัน
โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการนําเข้า
จากประเทศนอกกลุ่ม
3) การจัดทํา FTA ของเปรูกับประเทศอื่น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์
จีน สหภาพยุโรป เม็กซิโก สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น รวมทั้ง ความตกลง Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement (TPP)
4) เปรูเป็นประเทศ 1 ใน 3 ของประเทศลาตินอเมริกา (เม็กซิโก ชิลี และเปรู) ที่
เป็นสมาชิกเอเปคเช่นเดียวกับไทย
5) เปรูเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก และสมาชิกกลุ่ม G20 เช่นเดียวกับไทย
โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ผลักดันให้ประเทศพัฒนาแล้วเปิดตลาดและ
ลด/ยกเลิกการให้การอุดหนุนภายในและยกเลิกอุดหนุนการส่งออก รวมทั้ง
ผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรเขตร้อนและเรื่อง S&D (Special and
Differential Treatment)
6) การจัดทํา FTA ไทยและเปรู: ไทยและเปรูได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วย
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Framework Agreement on
Closer Economic Partnership) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ครอบคลุม
เรื่องการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน การอํานวยความ
สะดวกทางการค้าและความร่วมมือด้านอื่นๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่ง
และต่อมาระหว่างปี 2548-2553 ได้จัดทําพิธีสาร 4 ฉบับ เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้า
สินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า อย่างไรก็ดี พิธีสารฯ ทุกฉบับยังไม่มี
ผลใช้บังคับ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องดําเนินกระบวนการภายในให้แล้วเสร็จก่อน
ดําเนินการแจ้งการมีผลผูกพันและกําหนดวันใช้บังคับของความตกลงฯ ต่อไป

ข้อมูลสําคัญ
• เปรูเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในลาตินอเมริกา
เฉลี่ยร้อยละ 7.12 (ปี 2549-2553) และร้อยละ 8.3 ในปี 2553
• มีทรัพยากรธรรมชาติมาก เช่น ทองแดง เงิน ทองคํา ปิโตรเลียม เหล็ก ถ่านหิน ประมง
ป่าไม้และก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นผูส้ ่งออกสินค้าประมงที่สําคัญของโลก เช่น ปลาป่น
สินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง กาแฟ ฝ้าย น้ําตาล ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด เนื้อไก่ ปลา
สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เหมืองแร่ สิ่งทอ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ประมง
• สาขาที่มีศักยภาพของเปรู ได้แก่ ด้านเหมืองแร่ ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว
ด้านโลจิสติกส์ ด้านก่อสร้าง
• เปรูให้ความสําคัญกับระบบการค้าเสรี นอกจากนี้ ในด้านการลงทุน รัฐบาลต้องการ
เพิ่มการลงทุนภาคเอกชนในสาขาที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ปี 2533 มีการวางรากฐานการเปิด
เสรี การลงทุน โดยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญหลายด้าน เช่น
โครงสร้างภาษี และกฎหมาย
ความสัมพันธ์กับไทย
1. ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี
ภาครัฐบาล
- ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (วันที่ 15 พ.ย. 2534)
- ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยเปรู (วันที่ 25 พ.ย. 2537)
- ความตกลงทางการค้า (วันที่ 16 ม.ค. 2539)
- ความตกลงระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยกับสถาบัน
การเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเปรู ทีจ่ ะให้สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวสําหรับการ
นําเข้าสินค้าจากประเทศไทย (วันที่ 16 ม.ค. 2539)
- กรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักร ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบาล (วันที่ 17 ต.ค. 2546)
ภาคเอกชน
- ลงนามระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสหพันธ์สถาบันภาคเอกชนของเปรู
เพื่อจัดตั้งสภาธุรกิจ (Business Council) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2539
- ลงนามความตกลงร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมแห่งเปรู เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2542
2. การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า: ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนใน
หลายระดับ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ได้แก่
2.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้นําผู้แทนไทย
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) เพื่อประชุมหารือกับประเทศ
บราซิล เปรู ชิลี และอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ย. 2553
2.2 ผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์) ได้นําผู้แทนจากส่วนราชการและ
เอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมการค้าต่างๆ เดินทางเยือนเปรูและ
เม็กซิโกอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือและขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน เมื่อวันที่ 21-30 ก.ย. 2553
1.3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเปรูป ระจํา
ประเทศไทย และสํานักงานผู้แทนการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา เรื่อง โอกาสทาง
ธุรกิจภายใต้ FTA ไทย-เปรู เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายมีการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2554 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ
การลงทุน: ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนระหว่างไทย-เปรูยังมีน้อยมาก โดยไทยเป็นประเทศ
แรกในเอเชีย ที่เปรูมาลงทุนในสินค้าน้ําอัดลม โดยบริษัทเปรูที่ลงทุนในไทย คือบริษัท อาเจ
ไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี ประกอบกิจการผลิตเพื่อจําหน่าย
เครื่องดื่ม ที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ําอัดลมภายใต้ชื่อ “Big Cola” เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ปัจจุบัน เปรูลงทุนในเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย และ
มีแผนจะลงทุนในฟิลิปปินส์และจีนในปี 2555

ความสัมพันธ์ของเปรูกับกลุ่มประเทศอเมริกาใต้และประเทศอืน่ ๆ

Population (m)
GDP ( U$$ bn )
GDP per capita (U$$)
Real GDP growth ( %)
Inflation (%)

เปรู
30
154.0
5,135
8.8
1.5

ความสัมพันธ์กับไทย

การท่องเที่ยว: ในปี 2553 มีชาวเปรูเดินทางมาประเทศไทยจํานวน 2,641 ราย เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2552 ที่จํานวน 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15 ในขณะที่มีชาวไทยเดินทางไปเปรู
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศมีความสะดวก
มากขึ้น เนื่องจากไทยและเปรูได้ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูต ราชการ และธรรมดาตั้งแต่ปี 2542
ข้อมูลเศรษฐกิจเปรู ประเทศในภูมิภาค และไทย (ปี 2010)
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
โคลอมเบีย
ชิลี
ไทย
190.8
28.6
40.5
46.9
17.1
67.6
2,087.9
242.4
370.3
288
203.4
318.9
10,945
8,466
9,138
6,138
11,901
4,992
7.5
-1.4
4.5
4.3
5.2
3.5
5.0
28.2
10.5
2.3
1.4
3.3

การค้าเปรู– โลก ปี 2553 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 34,909
มูลค่าการนําเข้า 30,126
สินค้าส่งออก
ทองคํา หินมีค่า ทองแดง สังกะสี
สินค้านําเข้า เครื่องจักรกล น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ยานยนต์
ลําดับตลาดส่งออกที่สําคัญ 1.สหรัฐฯ (16.2%) 2. จีน (15.5%)
พลาสติก
3. สวิตเซอร์แลนด์ (10.9%) 4. แคนาดา (9.5%) 5. ญี่ปุ่น (5 %)และ 32.ไทย (0.28%) แหล่งนําเข้าที่สําคัญ 1.สหรัฐฯ (19.3%) 2. จีน (17.0%) 3. บราซิล (7.2%)
30. ฟิลิปปินส์ (0.35) 60. มาเลเซีย (0.02) 66. สิงคโปร์ (0.02)
4. เอกวาดอร์ (4.7%) 5. ญี่ปุ่น (4.6%) และ 17. ไทย (1.24% ) 29.มาเลเซีย (0.53)
30. อินโดนีเซีย (0.40) 46. สิงคโปร์ (0.13)
การค้าไทย-ลาตินอเมริกา ปี 2553 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนําเข้า
ดุลการค้า
สัดส่วนต่อการค้าโลก (%)
9,244.06
5,801.35
3,442.71
2,358.64
2.45
การค้าไทย – เปรู ปี 2553 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการนําเข้า 105.62
มูลค่าการส่งออก 309.24
สินแร่โลหะอื่นๆ สัตว์น้ําสดแช่เย็นแช่แข็ง ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้
สินค้าส่งออก
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้า เม็ดพลาสติก สินค้านําเข้า
สัตว์และผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ อัญมณี พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เครื่องจักรกลและ
ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก เนื้อสัตว์สําหรับบริโภค
ส่วนประกอบเครื่อง เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ลําดับตลาดนําเข้าที่สําคัญ 56 และเป็นลําดับที่ 4 ในภูมิภาคอเมริกาใต้
เปรูเป็นคู่ค้าลําดับที่ 5 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้รองจากบราซิล
อาร์เจนตินา ชิลีและโคลอมเบีย
ลําดับตลาดส่งออกที่สาํ คัญ 54 และเป็นลําดับที่ 6 ในภูมิภาคอเมริกาใต้
สถิติการค้าไทย – เปรู (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ปี
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนําเข้า
ดุลการค้า
2550
2551
2552
2553
2553 (ม.ค.-ก.ย.)
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

202.6 (+35.8%)
327.9 (+61.9%)
132.4 (-59.6%)
414.86 (+213.28%)
309.04(+250.40%)
455.54 (+47.41%)

116.4 (+101.7%)
258.7 (+122.3%)
96.2 (-62.8%)
309.24 (+221.58%)
233.46 (+315.21%)
239.79 (+2.71%)

ที่มา: Economist Intelligence Unit; World Trade Atlas; Ministry of Commerce

86.2 (-5.8%)
69.2 (-19.7%)
36.3 (-47.6%)
105.62 (+191.27%)
75.58 (+136.42%)
215.76 (+185.47%)

30.2
189.6
59.9
203.63
157.88
24.03
October 2011

