ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit

ข้อเท็จจริงข่าว นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อตกลงทางการค้าที่ EU
ได้เ สนอให้กับสหราชอาณาจัก รเมื่อ ช่วงต้นปีที่ ผ่ านมา ซึ่ง เป็นรูปแบบเดียวกับ ที่ EU ได้ท ากั บ Canada ว่า “เป็น
ข้อตกลงที่แย่กว่าการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับ EU ได้ อีกทั้ง ยังเป็นการแบ่งแยกสหราชอาณาจักร” โดยนาง
เทเรซ่า เมย์ เห็นว่า ข้อเสนอ Brexit (Chequers Plan) ที่สหราชอาณาจักรได้เสนอนั้น เป็นข้อเสนอที่ดี และไม่ทาให้
เกิดพรหมแดนที่เข้มงวด (Hard Border) ระหว่างไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ อีกทั้ง สหราชอาณาจักรยังสามารถ
ทาการค้ากับ EU และประเทศอื่นๆ นอก EU ได้ ซึ่งสมาชิกในคณะรัฐบาลหลายคนเห็นว่าสหราชอาณาจักร ควรนา
ข้อตกลงเช่นเดียวกับ Canada หรือ Canada+ มาใช้แทนแผนการ Chequers Plan ของนางเทเรซ่า เมย์
ตารางเปรียบเทียบ Chequers Plan และ Canada+

การข้ามผ่านแดน

พรหมแดนระหว่าง
ไอร์แลนด์เหนือและ
ไอร์แลนด์
กฎระเบียบการค้า
ระหว่าง UK และ EU

Chequers Plan

Canada+

ชาว EU สามารถข้ามผ่านแดนสหราชอาณาจักร
ได้อย่างเสรีจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition
Period)
UK พยายามหลีกเลี่ยง Hard Border เพือ่ ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการค้า โดยปฎิบัตติ าม
กฎระเบียบของ EU

UK มีอิสระในด้านนโยบายคนเข้าเมือง แต่
จะทาให้เกิดข้อจากัดในการเข้าถึงตลาดของ
EU
UK จะอยู่นอกระบบ Customs Union แต่
สามารถทาข้อตกลง Free Trade กับ EU ได้
ซึ่งจะลดการตรวจสอบระหว่างพรหมแดน
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้
UK สามารถเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าได้ง่าย
โดยการตกลงร่วมกันระหว่าง UK กับ EU

UK จะนากฎระเบียบของ EU (Common
Rulebook) ในด้านการค้าสินค้า และสินค้า
เกษตร มาปรับใช้
การทาข้อตกลงการค้า UK สามารถทาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศ
เสรีกับประเทศอื่น
นอก EU ได้ แต่การที่ UK ยังคงต้องปฎิบตั ิตาม
กฎระเบียบการค้าของ EU นั้นจะเป็นข้อจากัดใน
การทาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆ

UK ออกจากระบบ Customs Union และ
ไม่ต้องปฎิบัตติ าม Common Rulebook
ของ EU ซึ่งทาให้ UK มีอิสระในการทา
ข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆ
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ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป ไม่มีอานาจด้าน
มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบ Joint
กฎหมายเหนือ UK อย่างไรก็ตาม ศาลของ UK
Committee
ยังคงต้องนาคาพิพากษาที่มีมาก่อนหน้านี้ มาปรับใช้
ที่มา: BBC News และ The Telegraph

ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประเทศแคนาดา และ EU ได้ ล งนามความตกลงด้ า นการค้ า ระหว่ า งกั น ที่ เ รี ย กว่ า
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) เมื่อเดือนตุลาคม 2016 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
กันยายน 2017 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอทุกประเทศใน EU ลงนามให้สัตยาบัน โดยความตกลง CETA นั้น ได้ยกเว้น
ภาษีศุลกากรในสินค้า ที่ส่งออกระหว่างแคนาดา และ EU กว่าร้อยละ 98 ซึ่งภายใน 7 ปี สินค้าที่เหลือจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มโควต้าการส่งออกสินค้าบางอย่าง เช่น ชีส จาก EU ส่งออกไปยัง แคนาดา จากเดิม
18,500 ตัน เป็น 31,972 ตัน และ ข้าวโพดหวาน จากแคนาดา ส่งออกไปยัง EU จากเดิม 0 ตัน เป็น 8,000 ตัน ภายใน 5 ปี
ในด้านการค้าบริการภายใต้ความตกลง CETA จะทาให้มีความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น ทั้งนี้
จะมี ความร่วมมื อด้านมาตรฐานสินค้า โดยสินค้าที่มี การผลิตใน EU และผ่านการตรวจสอบแล้ว ไม่ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบอีกในแคนาดา เช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตในแคนาดา ส่งออกไปยัง EU อย่างไรก็ดี ความตกลง CETA ไม่ใช่
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบสหภาพศุลกากร (Custom Union) หรือ ตลาดร่วม (Single Market) ซึ่งมีข้อจากัด ดังนี้
1. ยังคงมีการตรวจสอบการข้ามผ่านแดน (Border Control) แต่จะมีการนาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการ
ตรวจสอบเพื่อความรวดเร็วในการออกของ
2. สินค้าบางอย่างยังคงมีอัตราภาษี เช่น เนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว และ ไข่ โดย สินค้าเกษตรบางอย่างจะมีโค้วต้าในการส่งออก
3. EU มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ซึ่งต้องไม่มีการใช้ฮอร์โมน และการควบคุมอย่ าง
เข้มงวดในผลิตภัณฑ์ Cereals ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GM)
นักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าความตกลง CETA นั้น ส่งผลดีต่อการค้า โดยเห็นได้จากการส่งออกของแคนาดามายัง EU ในช่วง
6 เดือน ถึงกรกฎาคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 เป็น 1.16 หมื่นล้านปอนด์ และ การส่งออกของ EU มายังแคนาดา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7
ข้อคิดเห็นของ สคต. เมื่อต้นสัปดาห์นางเทเรซ่า เมย์ ได้กล่าวในที่ประชุมประจาปีพรรค Conservative ถึง
อนาคตของสหราชอาณาจักรภายหลัง Brexit ว่าเป็นอนาคตที่สดใส และยังคงเชื่อมั่นว่าแผนการ Chequers Plan จะ
ทาให้สหราชอาณาจักรยังคงมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แนบแน่นกับ EU ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นอย่างมาก และไม่ เ ป็นที่ ยอมรับ ทั้ งจากสหภาพยุโ รป และสมาชิก ในคณะรัฐบาลจ านวนหนึ่ง ได้เ รียกร้องให้
นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ Brexit ดังกล่าว หรือนารูปแบบข้อตกลง Canada+ มาใช้เนื่องจาก
มี ความยืดหยุ่น และท าให้ส หราชอาณาจัก รมีอิสระในด้านการค้า มากขึ้น อย่างไรก็ ดี มี การตั้งข้อสังเกตถึงความ
เหมาะสม เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับEU และ ระหว่าง EUกับแคนาดา มีความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมูลค่าการค้าและบริการ โดย EU เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คิด
เป็น ร้อยละ 43 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่แคนาดาส่งออกสิน ค้าไปยังประเทศสหภาพยุโรปเพียงร้อยละ 10
ทั้งนี้ ข้อตกลงรูปแบบ Canada+ อาจจะทาให้เกิดปัญหาพรหมแดนระหว่างไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือได้ ซึ่งเป็นประเด็น
สาคัญที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
สรุปโดย สคต. ลอนดอน

