ขอเสนอแนะการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีของจีน
ช ว งเวลาที่ ผ า นมา คณะรั ฐ มนตรี ข องจี น ได อ อกประกาศ“ข อ เสนอแนะการเร ง ดํ า เนิ น แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีของจีน” ซึ่งจะยอเปน “ขอเสนอแนะฯ” เพื่อใหประชาชนเขาใจ
“ขอเสนอแนะฯ”ดังกลาวไดมากยิ่งขึ้น โดยมีผูบริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชยของจีนไดมีการ
อธิบายความหมายและสรุปเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับ “ขอเสนอแนะฯ”ดังรายละเอียดตามตอไปนี้
1. ภูมหิ ลังและความหมายของการประกาศ “ขอเสนอแนะฯ”
การที่เรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีเปนเนื้อหาสําคัญของนโยบายการ
เปดสูโลกภายนอกของจีน โดยในการประชุมผูแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 18 ไดเริ่ม
เสนอใหประเทศจีนเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีโดยเนนประเทศเพื่อน
บานเปนหลัก และสรางเครือขายเขตการคาเสรีสูโลกที่มมี าตรฐานสูง ซึ่งปจจุบันนี้ เขตการคา
เสรีของทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จีนไดเขาสูยุคใหมโดยเนนทั้งการนําเขาและการออกไปสูภายนอก ซึ่งเปนทั้งโอกาสในการ
พัฒนาการคาตางประเทศและความทาทายอยูรวมกัน ดังนั้น การที่ประเทศจีนจะเรงดําเนิน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีเปนความตองการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจของทั่ว
โลก ภายใต ภู มิ ห ลั ง ดั ง กล า วข า งต น แล ว คณะรั ฐ มนตรี ฐ ของจี น จึ ง ได อ อกประกาศ“ข อ
เสนอแนะฯ”ดังกลาว ซึ่งเปนเอกสารฉบับแรกที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเขตการคา
เสรีของจีนอยางครบวงจร
2. ขอบเขตการพัฒนาเขตการคาเสรีของจีน
ในปจจุบันนี้ จีนไดลงนามในขอตกลงการสรางเขตการคาเสรี จํานวน 14 ฉบับแลว ไดแก
ประเทศในกลุมอาเซี ยน สิงคโปร ปากีสถาน นิ วซี แลนด ชิ ลี เปรู คอสตาริกา ไอซแลนด
สวิตเซอรแลนด เกาหลีใต ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังรวมขอตกลง Closer Economic
Partnership Arrangement ระหวางจีนแผนดินใหญกับเขตบริหารพิเศษฮองกงและมาเกา
และขอตกลง Economic Cooperation Framework Agreement ระหวางจีนแผนดินใหญ
กับไตหวันดวย ซึ่ง“ขอตกลงฯ”ดังกลาวที่ไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมแลวจํานวน 12
ฉบับ
นอกจากนี้ เขตการคาเสรีที่ประเทศจีนกําลังเจรจาอยู ไดแก Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) ข อ ตกลงการสรา งเขตการคา เสรี ร ะหวา งจีน กั บ
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ขอตกลงการสรางเขตการคา
เสรีระหวางจีนกับนอรเวย ขอตกลงการสรางเขตการคาเสรีระหวางจีนกับญี่ปุนและเกาหลีใต
ขอตกลงการสรางเขตการคาเสรีระหวางจีนกับศรีลังกา และขอตกลงการสรางเขตการคาเสรี
ระหวางจีนกับมัลดีฟส เปนตน
3. แนวทางการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี
การที่จะเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีตองปฏิบัติตามจิตวิญญาณของ

การประชุมผูแทนพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 18 ปฏิบัติตามคําสั่งจากพรรคคอมมิวนิสต
กลางและคณะรัฐมนตรีของจีนและการปฏิบัติตองวางแผนที่ครอบคลุมทั้งสี่ประการ ไดแก
ตองยึ ดมั่นวาตลาดมีบ ทบาทสําคั ญในการจั ดสรรทรัพยากรและสงเสริมบทบาทของรัฐให
เหมาะสม ต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ ของตลาดและทรั พ ยากรทั้ ง ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศอยางครบวงจร ตองยึดมั่นและสงเสริมนโยบาย One Belt One Road ให
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรสูโลกภายนอกอยางใกลชิด ตองยึดมั่นวาการเปดเสรีจะไมเกิดความ
เสียหายตอความปลอดภัยของประเทศชาติ โดยจีนจะเนนประเทศเพื่อนบานเปนหลัก และ
สรางเครือขายเขตการคาเสรีสูโลกที่มีมาตรฐานสูง
4. หลักการในการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี
การเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีควรปฏิบัติตาม 4 หลักการ ดังตอไปนี้
1) ยกระดับการเปดสูโลกภายนอกทั้งระดับคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งมีสวนรวมในการ
กํ า หนดกฏกติ ก าระหว า งประเทศในเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาตลาด
ภายในประเทศ
2) ใหความรวมมือกับเขตการคาเสรีตางๆ อยางเต็มรูปแบบ โดยเนนประเทศเพื่อนบานและ
ประเทศทีอ่ ยูบนเสนทาง One Belt One Road เปนหลัก
3) แสวงหาผลประโยชน ร ว มกั น เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาร ว มกั บ ประเทศต า งๆ โดยใช
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเขตการคาเสรี
4) การประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ขณะเดียวกัน ยกระดับ
ประสิ ทธิ ภ าพในการตรวจสอบและควบคุ มจากรั ฐ บาลกลาง สร างระบบกฎหมายที่
สมบูรณแบบซึ่งสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของการสรางเขตการคาเสรีและปองกัน
การผูกขาด
5. เปาหมายของการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี
เปาหมายในชวงระยะสั้นนี้ก็คือจะเริ่มผลักดันการสรางเขตการคาเสรีที่กําลังเจราจาอยูใหเปน
รู ป ธรรมและเพิ่ ม ระดั บ การเปด เสรี ให กับ เขตการค า เสรี ที่ไ ด ล งนามร ว มมื อ กั น แล ว และ
เปาหมายในชวงระยะยาวก็คือสรางเครือขายเขตการคาเสรีโดยเนนประเทศเพื่อนบานเปน
หลัก รวมทั้งกระจายไปยังประเทศที่อยูบนเสนทาง One Belt One Road และประเทศ
สําคัญในทวีปตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนในตางประเทศของจีน
6. รูปแบบการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี
รูปแบบการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเขตการคาเสรีสามารถวางแผนเปนสาม
ระดั บ ระดับ แรกไดแก เริ่มดํ าเนินการสรางเขตการคาเสรีกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางตอเนื่องและพัฒนาตลาดใหญในบริเวณรอบๆ
ระดับที่สองไดแกสงเสริมการสรางเขตการคาเสรีกับประเทศที่อยูบนเสนทาง One Belt One

Road สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในดานอุตสาหกรรมการผลิต สรางเปนตลาดใหญ
ที่อยูบนเสนทาง One Belt One Road ระดับที่สามไดแกยกระดับสรางเครือขายเขตการคา
เสรีสูโลกที่มีมาตรฐานสูง โดยจะรวมมือกันสรางตลาดใหญกับกลุมประเทศเศรษฐกิจที่เกิด
ใหม ประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศทีพ่ ัฒนาแลว
7. มาตรการตางๆ ของการเรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรี
1) ยกระดับการเปดเสรีใหกับการคาระหวางประเทศ โดยจะลดภาษีศุลกากรและลดการกีด
กันทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barrier) รวมกันเปดตลาดการคาสินคา
แสวงหาผลประโยชนรวมกัน
2) ขยายการเปดสูโลกภายนอกของธุ รกิจ ทางดานบริการ อาทิ ธุรกิจ การเงิน การศึกษา
วัฒนธรรมและทางการแพทย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังไดอนุมัติใหนักลงทุนตางประเทศเขามา
ลงทุนในธุรกิจการเลี้ยงเด็กและผูสูงอายุ ธุรกิจการออกแบบและการกอสราง ธุรกิจการ
ตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโลจิสติกสและการคา ธุรกิจ E-commerce เปนตน ภายใตความ
ตกลงและความรวมมือตางๆ แลว จึงคอยๆ เจรจาลดขอจํากัดของเขตการคาเสรีลง
3) ผอนคลายนโยบายซึ่งทําใหทุนตางประเทศเขามาในตลาดจีนไดงายขึ้น สงเสริมการเปด
เสรีของตลาดการลงทุนและการปฏิรูประบบการบริหารใหกับทุนตางประเทศอยางเต็มที่
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการลงทุนใหดีขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหนักลงทุนของทั้งสอง
ฝาย ทั้งนักลงทุนตางชาติที่จะเขามาลงทุนในจีนหรือเปนนักลงทุนจีนที่จะเดินทางออกไป
ในตางประเทศ
4) ส ง เสริ ม การเจรจาในด า นกฎหมายและกฏระเบี ย บต า งๆ โดยเฉพาะกฏระเบี ย บที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศจีน อาทิ การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
การอนุรักษสิ่งแวดลอม E-commerce นโยบายการแขงขันอยางเปนธรรมและการจัดซื้อ
จัดจางของรัฐบาล เปนตน
5) ยกระดับและอํานวยความสะดวกดานการคาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ใหความสําคัญแกการ
ออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate Of Origin) ปรับปรุงระบบการบริหารของ
ศุลกากรรวมทั้งการตรวจสอบและกักกันโรคใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจีนจะลดขั้นตอน
การนําเขาจากตางประเทศและเพิ่มความรวมมือในดานการตรวจสอบในดานศุลกากร
6) เพิ่มความรวมมือในดานแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันกับเขตการคาเสรีตางๆ เพื่อสราง
ระบบการควบคุม วิธีการบริหารและมาตรฐานตางๆ ที่คลายคลึงกัน ลดตนทุนการคา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
7) อํานวยความสะดวกใหแกบุคลที่จะเดินทางออกไปลงทุนในตางประเทศหรือใหกับนัก
ลงทุนตางชาติที่จะเดินทางเขามายังจีน
8) เพื่ มความร ว มมื อในด า นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม สงเสริมความรว มมื อ
ระหวางกันอยางแทจริง

นอกจากนี้ การที่เรงดําเนินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตการคาเสรีตองมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยและกลไกที่สมบูรณแบบ จีนจะสรางระบบรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) สรางโครงการนํารองเพื่อสํารวจรูปแบบการเปดการคาเสรีที่ดีที่สุดเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการเจราจากับหนวยงานที่จะเขามาลงทุนจากตางประเทศ
(2) สรางกฏหมายและกฏระเบียบที่สมบูรณแบบ เสถียรภาพและโปรงใสใหกับนักลงทุน
ตางชาติ ดําเนินการในรูปแบบการบริหารเสมือนลงนามในขอตกลงการสรางเขตการคาเสรีแลว
(Pre-Establishment National Treatment) และลดขอจํากัดตางๆ ลง (Negative List)
แลว

(3) สรางระบบพื้นฐานที่สามารถควบคุมไดในเมื่อดําเนินงานและหลังจากที่ดําเนินงานไป

(4) อํานวยความสะดวกในการเยียวยาทางการคา รักษาสิทธิประโยชนที่ถูกตองใหกับธุรกิจ
ของจีน
(5) ศึกษากลไกความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือปรับลดภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจของจีน
---------------------------------------------------สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
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