สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครั งที 8
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครังที 8 จัดขึนพร้ อมกับการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้ าอาเซียน – อินเดีย ครังที 26 ซึงมีขนระหว่
ึ
างวันที 15 – 18 มิถนุ ายน 2553 ณ
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 15 มิถนุ ายน 2553 และเป็ นการ
ประชุมเจรจากับอินเดียในวันที 16 – 18 มิถนุ ายน 2553
2. การประชุมในครังนีมีนาย Wong Toon Joon, Deputy Director, Ministry of Trade and Industry,
Singapore เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน และนาง Aparna Sinha, Joint Director, Department of
Commerce, Ministry of Commerce & Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย โดยมีผ้ แู ทนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเข้ าร่วมการประชุม
3. ทีประชุมได้ หารื อใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การเจรจาร่างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการอาเซียนอินเดีย (2) ข้ อเสนอเปิ ดตลาดการค้ าบริการ และ (3) รูปแบบการเปิ ดตลาดการค้ าบริการ (modality)
การเจรจาร่ างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ
4. ความคืบหน้ าการเจรจาร่างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการมีความคืบหน้ าในระดับหนึง แต่มีข้อบททียัง
ึ นข้ อบททีแต่ละฝ่ ายให้ ความสําคัญ ได้ แก่ ข้ อบทกฎระเบียบภายใน (Domestic
ไม่สามารถตกลงได้ ซงเป็
Regulations) ข้ อบทการยอมรับ (Recognition) ข้ อบทมาตรการปกป้ อง (Safeguards) ข้ อบทการยกเว้ น
เรื องความปลอดภัย (Security Exceptions) ข้ อบทการปฏิเสธการให้ ประโยชน์ (Denial of Benefit)
ภาคผนวกสาขาการเงิน (Financial Services Annex) ซึงมีมาตรการการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและอัตราแลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability) และ
ภาคผนวกการเคลือนย้ ายบุคลากร (Annex on Movement of Natural Person)
5. ในเรื องภาคผนวกการเคลือนย้ ายบุคลากร (Annex on Movement of Natural Person) อินเดียยังคง
ยืนยันว่าภาคผนวกการเคลือนย้ ายบุคคล (Movement of Natural Person: MNP) เป็ นสิงทีจําเป็ นสําหรับ
การเจรจา FTA และได้ เรี ยกร้ องให้ อาเซียนเริมเจรจาเรื องนีกับอินเดีย โดยอาจจะพิจารณาจากความตกลง
การค้ าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ หรื อร่างข้ อเสนอของอินเดียทีมีอยูก่ ็ได้
6. สําหรับเรื องมาตรการการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและอัตราแลกเปลียน (Prudential
Measures, Exchange Rate and Financial Stability) ในการประชุมครังนี ผู้เชียวชาญด้ านการเงินของ
อินเดียและอาเซียน (คือ ไทยและฟิ ลิปปิ นส์) ได้ หารื อกัน และมีความเห็นร่วมกันว่ามีความจําเป็ นด้ าน
นโยบายในการใช้ มาตรการรักษาเสถียรภาพเพือรักษาความมันคงทางระบบการเงินและอัตราแลกเปลียน
แต่ฝ่ายอินเดียก็ยงั ไม่ยอมรับถ้ อยคําร่างข้ อบทของอาเซียน และเสนอให้ มีการแลกเปลียนความเห็นและ
ร่างข้ อบทใหม่ในเรื องนีระหว่างกันต่อไป

ข้ อเสนอ (Offer)
7. อินเดียได้ ยืนข้ อเสนอปรับปรุงให้ อาเซียน รอบที 2 เรี ยกว่า 2nd revised offer ซึงข้ อเสนอนีอินเดียได้ เปิ ด
ตลาดเพิมเติมให้ เฉพาะประเทศพม่า ลาว กัมพูชา อินเดียยังคงไม่พอใจข้ อเสนอของประเทศเวียดนาม
บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซียและเรี ยกร้ องให้ แต่ละฝ่ ายเปิ ดตลาดกันมากขึน
8. ในการประชุมครังนี อินโดนีเซีย ลาว และไทย ได้ ยืนข้ อเสนอปรับปรุงรอบที 2 ให้ กบั อินเดียด้ วย
รู ปแบบการเปิ ดตลาด
9. อาเซียนต้ องการให้ อินเดียมี 1 ตารางข้ อผูกพันเปิ ดตลาดทีจะใช้ กบั อาเซียน 10 ประเทศ แต่ขณะนี
อินเดียได้ ยืนข้ อเสนอเปิ ดตลาดให้ อาเซียนแต่ละประเทศไม่เท่ากัน แม้ อินเดียจะยืนข้ อเสนอมา 1 ตาราง
แต่ภายในตารางเปิ ดตลาดให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่เท่ากัน (geographical carve out) ซึงมีผล
เหมือนกับว่าอินเดียมี 10 ตารางข้ อผูกพันเปิ ดตลาดทีจะใช้ กบั แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
10. เพือเป็ นการโน้ มน้ าวให้ อินเดียเปิ ดตลาดให้ อาเซียนเท่ากันทุกประเทศ (มี 1 ตารางใช้ กบั อาเซียนทุก
ประเทศ) หัวหน้ าคณะเจรจา (TNC: Trade Negotiating Committee) ได้ เสนอให้ อาเซียนนําข้ อผูกพันที
อาเซียนได้ เคยเปิ ดตลาดให้ กบั ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์แล้ ว มาเป็ นพืนฐานในการเปิ ดตลาดการค้ าบริ การ
ให้ กบั อินเดีย อินเดียได้ แจ้ งความเห็นในเบืองต้ นว่า ข้ อเสนอเปิ ดตลาดการค้ าบริการภายใต้ ความตกลง
การค้ าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย นิวซีแลนดื อาเซียนแต่ละประเทศก็มีระดับการเปิ ดตลาดทีแตกต่างกัน
และอินเดียไม่แน่ใจว่าสาขาบริ การภายใต้ ความตกลงดังกล่าวจะตอบสนองต่อข้ อเรี ยกร้ อง (request) ของ
อินเดียมากน้ อยเพียงไร
11. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน-อินเดีย ครังที 9 จะมีขนระหว่
ึ
างวันที 13-16
กรกฎาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
--------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
2 กรกฎาคม 2553

