มาเลเซียไม่ง้อความตกลง TPP
มาเลเซียเชื่อมั่นว่านโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดและการขยายตัวของการค้าจะช่วยให้มาเลเซียสามารถ
อยู่ ร อดได้แม้ ว่าจะมี ความไม่ แน่ น อนเรื่องความตกลง TPP ภายหลั ง นายโดนั ล ด์ ทรัม ป์ ชนะการเลื อกตั้ ง
ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ทั้ ง นี้ มาเลเซี ย มองว่ า ความตกลง Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) ซึ่งประกอบด้ วยประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ และประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ย
แปซิฟิกอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะเป็นช่องทางสาคัญ
ของมาเลเซียในการขยายมูลค่าการค้า การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน
2559 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,770,000 ล้านริงกิต เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีมูลค่า 1,071,000
ล้านริงกิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการค้าของมาเลเซีย และหากการเจรจา RCEP ได้ข้อสรุป
อย่างรวดเร็วก็จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากการล้มเลิกความตกลง TPP ได้
แม้ว่าความตกลง TPP จะมีปัญหา แต่มาเลเซียยังคงมองในแง่ดีว่าความตกลงดังกล่าวได้ช่วยให้ SMEs
ได้ มี ก ารเตรี ย มตั ว รั บ มื อ กั บ การแข่ ง ขั น จากต่ า งประเทศ รวมทั้ ง การออกไปแข่ ง ขั น ในตลาดโลก ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียเกิดความเข้มแข็ง ซึ่ง SMEs ของมาเลเซียก็พร้อมที่จะแข่งขันในทุกเวทีการค้าที่
เกิ ด ขึ้น จาก FTA ทุ ก กรอบที่ มี อี ก ทั้ งมาเลเซีย ยั งมี ค วามพร้อ มในการบุ กตลาดที่ มี ศั ก ยภาพ อาทิ รัส เซี ย
กลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกาอีกด้วย
ผลกระทบต่อประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากความ
ตกลง TPP ภายหลังการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม่ แต่มาเลเซีย ก็ได้เตรียมการ
รับมือโดยหันมาให้ความสาคัญกับความตกลง RCEP มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศไทยที่จะมีแนวร่วมในการ
ผลักดันการเจรจาความตกลง RCEP ให้มีความคืบหน้าหรือได้ข้อสรุปโดยเร็ว รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคี
ของทั้งความตกลง TPP และ RCEP อย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม บรูไน สิงคโปร์ ก็น่าจะมีแนวโน้ม
ที่จะสนใจ RCEP มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อกังวลหรือแรงกดดันต่อประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก TPP
เกี่ยวกับการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการค้าการลงทุนก็จะลดลงไปด้วย
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
1. ประเทศไทยควรเร่ งเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ แ ก่ ภ าคเอกชน โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการ SMEs
ในประเทศให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับ ความตกลง RCEP รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ
สินค้าและบริการของไทย ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP
2. แม้ ว่ามาเลเซีย จะไม่ส ามารถใช้ TPP เป็ น เครื่องมื่อที่ จะช่ว ยเข้าถึงตลาดประเทศสมาชิกภาคี
โดยเฉพาะตลาดที่มาเลเซียยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี อาทิ แคนาดา เม็กซิโก และเปรู แต่ก็คาดว่ามาเลเซีย
จะยังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิก TPP ผ่านช่องทางอื่นหรือผ่านการ
เจรจาในกรอบทวิภ าคีแทน เนื่ องจากการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงต้องพึ่ งพาการค้ า
ระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอยู่อย่างมาก หน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
มาเลเซีย มีการจั ดกิจ กรรมเพื่ อ เสริ มสร้ างความสั มพัน ธ์ทางการค้ากับ ประเทศสมาชิก TPP อย่างต่อเนื่อ ง
โดยเฉพาะประเทศที่ เป็ น ตลาดใหม่ ได้ แ ก่ ชิ ลี เปรู เม็ ก ซิ โก โดยมี ก ารจั ด คณะผู้ แ ทนการค้ า การลงทุ น
ภาคเอกชนเดินทางไปหาพันธมิตรธุรกิจ ประเทศไทยจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
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