ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit

ข้อเท็จจริงข่าว นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นพร้อมเปิดรับสหราชอาณาจักร
เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก (Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans Pacific Partnership หรือ CPTPP) ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจาก EU นอกจากนี้
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยังได้เรียกร้องให้สหราชอาณาจักร และ EU ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการเจรจา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ออกจาก EU โดยปราศจากข้อตกลง โดยยังหวังว่าผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงธุรกิจของญี่ปุ่น
จะมีน้อยที่สุด
ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรรายสาคัญ ซึ่งมีบริษัท ญี่ปุ่นดาเนินธุรกิจกว่า
800 บริษัท รวมทั้งมีการจ้างงานกว่า 100,000 คน โดยภายหลังการลงประชามติ Brexit บริษัทด้านการเงินของญี่ปุ่น
หลายบริษัท ตลอดจนบริษัท Panasonic พิจารณาการย้ายสานักงานใหญ่ในยุโรปจากสหราชอาณาจักรไปยังเมืองอื่น
ในยุโรป
ทางด้าน นาย Liam Fox รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษ แสดงความ
ยินดีต่อคาเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ นาย Liam Fox เคยให้สัมภาษณ์
เมื่ อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า สหราชอาณาจักรไม่ ปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP อย่างไรก็ตาม สหราช
อาณาจักรขอศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากความตกลงดังกล่าว
ก่อนการตัดสินใจ
ที่มา: BBC News และ Verdict.co.uk
ข้อมูลเพิ่มเติม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เป็นความตกลงการค้า
เสรีระหว่างประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ชิลี นิวซีแลนด์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย
แมกซิโก เปรู และ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจให้สหรัฐอเมริกาออกจากการ
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-2เป็นสมาชิกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากหลายฝ่ายกังวลว่า การเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของสหรัฐอเมริกา
จะทาให้เกิดการย้ายฐานผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีค่าแรงต่า เช่น เวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการว่างงานในประเทศ
ความตกลง CPTPP มุ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
ผ่านการลดภาษีศุลกากร และส่งเสริมการค้าระหว่างกันในลักษณะเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป โดยความตกลงดังกล่าว
ยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากอยู่ระหว่างการให้สัตยาบันจากประเทศสมาชิก ซึ่ง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2562
การเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่สหราชอาณาจักรในการทาการค้ากับประเทศอื่นๆ นอก EU
โดยเฉพาะประเทศทางฝั่งตะวันออก โดยภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกจะลดลงอย่างมาก หรืออาจได้รับการ
ยกเว้นทั้งหมดในสินค้าบางชนิด ซึ่งเป็นการทดแทนการสูญเสียการเข้าถึงตลาดยุโรปโดยเสรีของสหราชอาณาจักร
หลังจากออกจาก EU ได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม บางฝ่ายเห็นว่า ความตกลง CPTPP หรือ ความตกลงทางการค้าอื่นใด
ก็ไม่สามารถทดแทนความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สหราชอาณาจักรจะได้รับจากการถอนตัวจาก EU เนื่องจากมูลค่าการค้า
ที่สูงระหว่างสหราชอาณาจักร และ EU โดยสหราชอาณาจักรมีการส่งออกไปยัง EU เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 44 ของการ
ส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 2.74 แสนล้านปอนด์ และมีการนาเข้าจาก EU ถึง 3.41 แสนล้านปอนด์ ในขณะที่
สหราชอาณาจัก รมี มูล ค่าการส่งออกไปยังกลุ่ม ประเทศสมาชิก CPTPP เพียงร้อยละ 8 โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่
สหราอาณาจักรมีการส่งออกสินค้าและบริการมากที่สุด แต่เป็นสัดส่วนเพียง ร้อยละ 1.6 คิดเป็นมูลค่า 9.9 พันล้าน
ปอนด์ อันดับที่ 2 คือ ออสเตรเลีย มูลค่าการส่งออก 8.6 พันล้านปอนด์ และอันดับที่ 3 คือ แคนาดา มูลค่าการส่งออก
8.2 พันล้านปอนด์
ข้อคิดเห็นของ สคต. การเข้าร่วมความตกลง CPTTP เป็นอีกหนึ่งโอกาสสาหรับสหราชอาณาจักรใน
การทาข้อตกลงการค้าเสรีใหม่กับประเทศอื่นๆ ภายหลังออกจาก EU อย่างไรก็ตาม มีหลายฝ่ายเห็นว่า การเข้าร่วม
ความตกลง CPTPP นั้น สหราชอาณาจักรอาจจะเสียเปรียบในการเจรจาข้อตกลงกับกลุ่มประเทศสมาชิก เนื่องจาก
ข้อตกลงต่างๆ ได้รับการเห็นชอบจากกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้ว และมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มประเทศ
สมาชิก จะไม่ ท าการเจรจาข้อ ตกลงร่วมกั นใหม่ ในบางประเด็น เพื่อปรับ ให้เ หมาะสมกั บ ฝ่ายสหราชอาณาจัก ร
นอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศสมาชิก CPTPP ไม่เพียงพอในการทดแทนความ
สูญเสียทางเศรษฐกิ จที่สหราชอาณาจัก รจะได้รับ จากการถอนตัวจาก EU ซึ่งสหราชอาณาจักรยัง คงอยู่ ร ะหว่ าง
การศึกษาถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP โดยผลของการเจรจาความสัมพันธ์
ระหว่างสหราชอาณาจักร และ EU ก็ถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP นี้ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ
ไทย ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และผลกระทบ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมความ
ตกลง CPTPP ต่อไป
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