สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที 5
ึ
างวันที
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที 5 (5th AITNC – WGI) มีขนระหว่
16-19 มีนาคม 2553 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
2. การประชุมในครังนีมีนาย Nik Rahmat Nik Taib, Senior Director, Sectoral Policy and
Industry Services Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia เป็ นประธานฝ่ าย
อาเซียน และนาย นาย Deepak Narain, Director, Department of Industrial Policy and Promotion,
Ministry of Commerce and Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ยกเว้ นกัมพูชาส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุมในครังนี
3. การประชุมครังนี เป็ นการหารื อเพือพยายามหาข้ อสรุปใน 1) แนวทางการเปิ ดเสรีการลงทุน 2) ร่างข้ อบท
ร่วมของความตกลงด้ านการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย (Draft consolidated text of the ASEANIndia Investment Agreement) ในประเด็นทีติดค้ างในวงเล็บ สรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี
แนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุน
4. ในการหารือภายในอาเซียน ทีประชุมรับทราบมติ AEM Retreat ครังที 16 ในเรืองแนวทางการเปิ ดเสรี
การลงทุนว่า ไทยจะร่วมกับอาเซียนอืนผลักดันให้ อนิ เดียยอมรับ Negative list approach แต่ขอสงวนสิทธิ
ทีจะใช้ Positive list approach หากอินเดียยืนยันต้ องการใช้ Hybrid approach
5. อินเดียยังคงยืนยันท่าทีเดิมทีต้ องการใช้ แนวทางการเปิ ดเสรี แบบ Positive list Approach และไม่ขดั ข้ อง
ทีความตกลงนีจะใช้ แนวทางเปิ ดเสรี แบบ Hybrid Approach ในขณะทีอาเซียนก็ยงั ยืนยันท่าทีเดิมที
ต้ องการให้ ทงอาเซี
ั
ยนและอินเดียใช้ แนวทาง Negative list approach ทําให้ ทงสองฝ่
ั
ายยังหาข้ อสรุปใน
ประเด็นนีไม่ได้ และต้ องหารื อกันต่อไป
6. ถึงแม้ วา่ ทังสองฝ่ ายยังไม่สามารถหาข้ อสรุปเรื องแนวทางการเปิ ดเสรี ได้ แต่จาก mandate ของทีประชุม
หัวหน้ าคณะเจรจาครังที 24 (24th AITNC) ทังสองฝ่ ายจึงได้ แลกเปลียนตารางข้ อสงวน/ข้ อผูกพัน เพือใช้
เป็ นตัวอย่างในการทําความเข้ าใจในท่าทีของอีกฝ่ ายและให้ เจรจาเรื องการเปิ ดตลาดมีความคืบหน้ า โดย
ไทยได้ สง่ ตารางข้ อผูกพันทีไทยเคยผูกพันในความตกลงอืนซึงใช้ Positive List Approach ให้ แก่ทีประชุม
ร่ างข้ อบทร่ วมของความตกลงด้ านการลงทุน
7. ทีประชุมหารื อร่างข้ อบทเพือพยายามหาท่าทีร่วม โดยสามารถปลดวงเล็บในร่างข้ อบทไปได้ คอ่ นข้ างมาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเด็นทีทังสองฝ่ ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ ทังนี อินเดียแจ้ งแก่อาเซียนว่า มี
3 ประเด็นทีถือเป็ น bottom line และอินเดียไม่มีความยืดหยุน่ ในประเด็นเหล่านี ได้ แก่
1) การมีข้อบทการให้ การปฏิบตั เิ ยียงชาติทีได้ รับความอนุเคราะห์ยงิ (Most-Favoured-Nation Treatment:
MFN)

2) การใช้ ถ้อยคํา “covered investment” ในความตกลงด้ านการลงทุน โดยอินเดียอธิบายว่า ไม่เคย
ยอมรับการใช้ ถ้อยคํานีในความตกลงใดมาก่อน ซึงเป็ นถ้ อยคําทีนํามาจาก NAFTA Model (North
American Free Trade Agreement: NAFTA) แม้ กระทังเม็กซิโก ซึงเป็ นภาคีของ NAFTA ทีมีความตกลง
FTA กับอินเดีย ก็ยอมรับทีจะไม่ใช้ ถ้อยคํานี
3) การให้ การปฏิบตั ทิ ีเป็ นพิเศษและแตกต่างแก่ประเทศ CLMV (Special and Differential Treatment for
the Newer ASEAN Member States) ซึงอินเดียเห็นว่า ในการเข้ าร่วมจัดทําความตกลงการค้ าเสรี ประเทศภาคี
ควรมี high ambition และมีความพร้ อมทีจะเปิ ดตลาด โดยอินเดียระบุวา่ ไม่ใช่เฉพาะประเทศ CLMV เท่านันที
อินเดียไม่พร้ อมจะให้ S & D แต่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึงระดับการพัฒนาค่อนข้ างตํา อินเดียก็ไม่มีความ
ตกลงส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุนด้ วย ยกเว้ นเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ เนืองจากอินเดียไม่สามารถให้ S &
D ตามทีประเทศเหล่านันเรียกร้ องได้
9. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที 6 จะมีขนในช่
ึ
วงเดียวกับการประชุม
AITNC ครังที 25 ระหว่างวันที 27-30 เมษายน 2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
-------------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
22 มีนาคม 2553

