สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 6
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริ การอาเซียน – อินเดีย ครัง้ ที 6 มีขึ ้นระหว่างวันที 22 - 24
กุมภาพันธ์ 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็ นการประชุมเจรจากับอินเดียในวันที 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2553
และเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 22-24 กุมภาพันธ์ 2553
2. การประชุมในครัง้ นี ้มีนาย Peter Govindasamy, Deputy Director, Ministry of Trade and
Industry, Singapore เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน และนาง Aparna Sinha, Joint Director, Ministry of
Commerce & Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย โดยมีผ้ แู ทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศเข้ าร่วมการประชุม
3. ทีประชุมได้ หารื อใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การเจรจาร่างข้ อบทความตกลงการค้ าบริ การอาเซียนอินเดีย (2) การเจรจาต่อรองเรื องการเปิ ดตลาดการค้ าบริการ และ (3) จํานวนข้ อผูกพันเปิ ดตลาด
การค้ าบริการ (modality) โดยให้ ความสําคัญกับการเจรจาต่อรองเรื องการเปิ ดตลาดการค้ าบริ การเป็ น
หลัก
การเจรจาร่ างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ
4. การเจรจาร่างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการในการประชุมครัง้ นี ้ มีความคืบหน้ าค่อนข้ างน้ อย
เนืองจากข้ อบททียังไม่สามารถตกลงได้ เป็ นข้ อบททีแต่ละฝ่ ายให้ ความสําคัญ แต่มีทา่ ทีแตกต่างกันอย่าง
มาก ได้ แก่ ข้ อบทกฎระเบียบภายใน (Domestic Regulations) ข้ อบทการยอมรับ (Recognition) ข้ อบท
การปฏิเสธการให้ ประโยชน์ (Denial of Benefit) ข้ อบทมาตรการปกป้ อง (Safeguard Measures)
ภาคผนวกการเคลือนย้ ายบุคลากร (Annex on Movement of Natural Person) และภาคผนวกสาขา
การเงิน (Financial Services Annex) ซึงมีมาตรการการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและอัตรา
แลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability)
5. ภาคผนวกการเคลื่อนย้ ายบุคลากร (Annex on Movement of Natural Person) อินเดียให้
ความสําคัญกับภาคผนวกนี ้มาก และคงจะผลักดันจนถึงทีสุด เพราะอินเดียเป็ นผู้สง่ ออกหลักของโลก
ด้ านบริ การโดยบุคคล
6. ภาคผนวกสาขาการเงิน (Financial Services Annex) ในการประชุมครัง้ นี ้ อินเดียปฏิเสธข้ อเสนอของ
อาเซียนทีจะมี ภาคผนวกสาขาการเงิน ซึงมีมาตรการการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและอัตรา
แลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability) โดยอ้ างว่าผู้เชียวชาญ
ด้ านการเงินของอินเดีย เห็นว่า ข้ อเสนอของอาเซียนทีเพิมมาตรการการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และอัตราแลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability) ไม่มีความ
จําเป็ น เพราะถ้ อยคําในภาคผนวกสาขาการเงินในกรอบองค์การการค้ าโลกภายใต้ ความตกลงทัวไปว่าด้ วย
การค้ าบริ การ (GATS) มีความครอบคลุมเพียงพอทีจะทําให้ ธนาคารกลางสามารถดําเนินมาตรการ
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เหล่านันได้
้ อยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ดี ฝ่ ายอาเซียนเห็นว่า ถ้ อยคําของอาเซียนยังคงจําเป็ นอยูแ่ ละจะผลักดันให้ มี
ถ้ อยคํานี ้ในความตกลงการค้ าบริ การอาเซียน – อินเดีย โดยจะนําเรื องนี ้เจรจาต่อไปในการประชุมครัง้ หน้ า
และเรี ยกร้ องให้ ผ้ เู ชียวชาญด้ านการเงินของแต่ละประเทศมาแลกเปลียนความเห็นเพือหาท่าทีร่วมกัน
อาเซียนได้ เรี ยกร้ องให้ อนิ เดียนําผู้เชียวชาญด้ านการเงินมาหารื อในการประชุมช่วงเดือนมิถนุ ายน 2553 ณ
ประเทศอินเดีย
การเจรจาเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
7. ในการเจรจาเรื องการเปิ ดตลาดการค้ าบริ การ ทีประชุมตกลงให้ มีการหารื อทวิภาคีระหว่างอินเดียกับแต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียน ทีได้ แลกเปลียนข้ อเสนอเปิ ดตลาดการค้ าบริการกับอินเดียแล้ ว (ยกเว้ นกัมพูชา
พม่า และฟิ ลิปปิ นส์) เพือเรี ยกร้ องให้ อีกฝ่ ายหนึงปรับปรุงข้ อเสนอเปิ ดตลาดการค้ าบริ การในการเจรจารอบ
ต่อไป
8. ฝ่ ายอาเซียนแจ้ งแก่อนิ เดียว่า ในภาพรวม ข้ อเสนอเปิ ดตลาดเบื ้องต้ นของอินเดียค่อนข้ างตํา และไม่
ตอบสนองต่อข้ อเรี ยกร้ องของอาเซียนเท่าทีควร รวมทังระดั
้ บการเปิ ดตลาดยังตํากว่าข้ อเสนอปรับปรุง
(revised offer) ของอินเดียในการเจรจาภายใต้ องค์การการค้ าโลก รอบโดฮา นอกจากนี ้ ข้ อเรี ยกร้ องของ
อินเดียทีจะให้ อาเซียนเปิ ดตลาดใน mode 4 (การเคลือนย้ ายบุคคลากร) เป็ นเรื องยากสําหรับอาเซียน
เพราะเป็ นเรื องค่อนข้ างอ่อนไหวสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
9. อินเดียเน้ นยํ ้าว่าตนมีเป้าหมายให้ ประเทศภาคีมีการเปิ ดตลาดอย่างจริ งจัง แต่อาเซียนเคยแจ้ งว่า จะยืน
ข้ อเสนอเบื ้องต้ นโดยใช้ ระดับการเปิ ดตลาดรอบอุรุกวัยเป็ นพื ้นฐาน ข้ อเสนอเบื ้องต้ นของอินเดียทีเสนอให้
อาเซียนมีระดับการเปิ ดตลาดอยูร่ ะหว่างข้ อเสนอเบื ้องต้ น (initial offer) และข้ อเสนอปรับปรุง (revised
offer) ในการเจรจาภายใต้ องค์การการค้ าโลก รอบโดฮา อย่างไรก็ดี อินเดียจะกลับไปปรับปรุงข้ อเสนอเปิ ด
ตลาดการค้ าบริ การของตนให้ ตอบสนองต่อข้ อเรี ยกร้ องของอาเซียน พร้ อมกับเรียกร้ องให้ อาเซียนเปิ ด
ตลาดมากขึ ้นทังในแง่
้
จํานวนสาขาบริการและระดับการเปิ ดตลาดในแต่ละ mode โดยเฉพาะใน mode 1
และ 4
10. ทีประชุมตกลงกันว่าแต่ละประเทศต้ องจัดทําข้ อเสนอปรับปรุง (revised offer) เพือแลกเปลียนระหว่าง
กันภายในวันที 20 เมษายน 2553
จํานวนการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
11. ในเรื องจํานวนข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ (modality) อินเดียยังคงยืนยันหลักการเปิ ดตลาดให้
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไม่เท่ากัน เพือตอบสนองต่อระดับการเปิ ดตลาดของแต่ละประเทศอาเซียน
อย่างไรก็ตาม เพืออํานวยความสะดวกในการเจรจา อินเดียจะจัดทําทังตาราง
้
2 แบบ คือ (1) รูปแบบ
10:10 (อินเดียจัดทํา 10 ตารางให้ แต่ละประเทศอาเซียนและอาเซียนจัดทํา 10 ตารางให้ อนิ เดีย) และ (2)
รูปแบบ 1:10 โดยตารางข้ อผูกพันของอินเดีย 1 ตารางแต่เปิ ดตลาดให้ แต่ละประเทศอาเซียนแตกต่างกัน
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(geographical carve out) อย่างไรก็ดี ฝ่ ายอาเซียนได้ ยืนยันท่าทีแก่อินเดียว่า ต้ องการให้ แต่ละประเทศมี
1 ตารางข้ อผูกพันทีจะใช้ บงั คับกับอีก 10 ประเทศทีเหลือ คือ หลักการ 1: 10 (อาเซียน 10 ตาราง และ
อินเดีย 1 ตารางแต่ตารางของอินเดียให้ ใช้ กบั ทุกประเทศ เหมือนในความตกลงการค้ าเสรี อาเซียนกับคู่
เจรจาอืน ๆ ทีเคยทํามา)
12. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน-อินเดีย ครัง้ ที 7 จะมีขึ ้นระหว่างวันที 26-30
เมษายน 2553 ทีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
25 กุมภาพันธ์ 2553

