การประชุมสุดยอดวาดวยความรวมมือระหวางประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง ครั้งที่ 2
------------------------------------การประชุมสุดยอดวาดวยความรวมมือระหวางประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (Belt and Road
Forum for International Cooperation : BRF) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2562
ณ กรุงปกกิ่ง มีประมุขและผูนําสูงสุดจาก 37 ประเทศ ไดแก ทวีปเอเชีย 18 ประเทศ (อินโดนีเซีย เมียนมา
บรูไน ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว มองโกเลีย ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน อุซเบกิซสถาน
คาซัคสถาน ปากีสถาน เนปาล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) ทวีปยุโรป 12 ประเทศ (รัสเซีย เบลารุส ออสเตรีย
ไซปรัส ฮังการี กรีก โปรตุเกส สวิสเซอรแลนด เซอรเบีย สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี อาเซอรไบจาน) ทวีปแอฟริกา
5 ประเทศ (เคนย า อี ยิ ป ต คิ บู ติ เอธิ โ อเป ย โมซั ม บิ ค ) ทวี ป โอเชี ย เนี ย 1 ประเทศ (ปาป ว นิ ว กี นี ) และ
ทวีปอเมริกาใต 1 ประเทศ (ชิลี) รวมถึงเลขาธิการใหญสหประชาชาติ (UN) ผูอํานวยการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) และผูแทนตางชาติกวา 5,000 คน เขารวมประชุม
การประชุมครั้งนี้ มีการประชุม 12 ฟอรั่ม การประชุมสมัชชาใหญของนักธุรกิจ พิธีเปดการประชุม
ระดับสูง และการประชุมสุดยอดผูนําโตะกลม โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลาวสุนทรพจนในพิธีเปดการประชุม หัวขอการทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่สดใสของหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง
(Working Together to Deliver a Brighter Future For Belt and Road Cooperation) เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของทางดานเศรษฐกิจการคา ดังนี้
ขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (BRI) มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงและกระชับความรวมมือที่เปน
รูปธรรม เพื่อใหบรรลุประโยชนและไดรับชัยชนะรวมกัน ขณะนี้มีกวา 150 ประเทศและองคการระหวาง
ประเทศไดลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมือหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางกับจีนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของประเทศตางๆ ฉะนั้น การรวมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง จึงเปนการเปดโอกาสใหมใหกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโลก สรางเวทีใหมเพื่อการลงทุนและการคาระหวางประเทศ การบริหารจัดการทั่วโลกใหมี
ความสมบูรณแบบ เพิ่มความผาสุกของประชาชน เปนโอกาสความรวมมือและความเจริญรุงเรือง ดําเนินการ
ตามกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบบริหารจัดการทั่วโลก และขอเรียกรองของประชาชนที่
ตองการดํ ารงชีวิตที่ ดีขึ้น มุงสูการพัฒนาแหงคุณภาพสูง ยึ ดมั่นหลักการแหงการรวมหารือและสรางสรรค
ดําเนินความรวมมือทุกรูปแบบ ยืนหยัดการเปดสูภายนอก รักษาสิ่งแวดลอม สรางความสุจริตโปรงใส ไมปด
กั้น/ดําเนินการภายใตมาตรฐานเดียวกัน ตองพยายามบรรลุเปาหมายที่มีมาตรฐานสูง เปนประโยชนตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและยั่งยืน นํากฎเกณฑและมาตรฐานทั่วไปที่ทุกฝายสนับสนุนมาใช สงเสริ ม
วิสาหกิจใหปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการ การเปดรับและการ
ประมู ล แข งขั น กัน เป นต น รวมทั้ งเคารพกฎหมายและขอบังคับ ของประเทศตางๆ ยึดมั่น การพัฒ นาที่ถือ
ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง มุ ง ขจั ด ความยากจน เพิ่ ม ตํ า แหน ง งาน ยกระดั บ ชี วิ ต ความเป น อยู ส ง มอบ
ผลประโยชนที่แทจริงแกประชาชนของประเทศที่เขารวมหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง
จุดสําคัญของการรวมสรางหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง คือ การสรางความสัมพันธแบบหุนสวนที่มีการ
เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองรวมกัน โดยมีโครงสรางพื้นฐานเปนรากฐาน
แหงการเชื่อมโยงกัน การสรางระเบียงเศรษฐกิจ การขนสงทั้งชองทางบกและทางทะเล ทางดวนสารนิเทศ
(Information Expressway) ทางรถไฟ ทาเรือ เครือขายทอน้ํามันกับกาซ สนับสนุนทางการเงิน สงเสริมความ
รวมมือดานการตลาดแบบภาคีหลายฝาย เพื่อบรรลุเปาหมายที่ใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกันผานรูปแบบที่
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ใหทุกฝายมีสวนรวม ฉะนั้น การไหลเวียนของสินคา กองทุน เทคโนโลยี และบุคคล จึงเปนแรงขับเคลื่อนและ
โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
จี นจะส งเสริ มเสรี ภาพและความสะดวกทางการค าและการลงทุ น การพั ฒนาเศรษฐกิ จเป นไปตาม
แนวทางที่เปดกวาง เกื้อกูลกัน เปนประโยชนตอทุกฝาย อยางสมดุลและมีชัยชนะรวมกัน โดยจะทําขอตกลงการคา
เสรีที่มีมาตรฐานสู งกับตางประเทศมากขึ้น เสริมสรางความรวมมือดานดานศุลกากร การจั ดเก็บภาษี และการ
ตรวจสอบ สรางกลไกความรวมมือการจัดเก็บภาษี เรงขยายความรวมมือในการรับรองคุณสมบัติของผูประกอบการ
ระหวางประเทศ และจีนไดรางกฎระเบียบเกี่ยวกับความรวมมือในการระดมเงินทุนหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง การจัด
งานมหกรรมนําเขาสินคานานาชาติครั้งที่ 2 สรางชองทางใหทุกฝายสะดวกในการเขาสูตลาดจีนมากขึ้น
นวัตกรรมเปนพลังการผลิต สอดคลองกับการพัฒนาภายใต the Fourth Industrial Revolution
ใช โ อกาสการพั ฒ นาจากความเป น ดิจิ ทัล ระบบอิน เทอรเน็ ต การพัฒ นาเครือขายและความเปน อัจ ฉริย ะ
(networked and smart development) แสวงหาเทคโนโลยีใหม ธุรกิจใหม และรูปแบบการพัฒนาใหม
สรางเสนทางสายไหมดิจิทัล และเสนทางสายไหมแหงการสรางนวัตกรรม จีนจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
รวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง กระชับความรวมมือเพื่อการ
พัฒนานานาชาติ สรางโอกาสการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาใหพนจากความยากจนและบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืน การพัฒนาโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green Development) โดยกําหนดหลักการลงทุนที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอม (Green Investment Principles) ยกระดับความรวมมือในการพัฒนากับสหประชาชาติเพื่อจํากัด
ชองวางในการพัฒนา รวมทั้งสรางการเรียนรูรวมกัน ดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การกีฬา การ
ทองเที่ยว สาธารณสุข โบราณคดี เปนตน
ในโอกาสครบรอบ 70 ป ของการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนจะยังคงกาวไปบนหนทาง
สังคมนิยมที่มีเอกลักษณของจีน ยืนหยัดการปฏิรูปทุกดาน การพัฒนาดวยคุณภาพสูง การเปดเสรีมากขึ้น
การพัฒนาที่สันติ สรางประชาคมที่มีอนาคตรวมกัน ในขั้นตอไป จีนจะใชมาตรการปฏิรูปและเปดเสรีสําคัญๆ
ทั้งในเชิงระบบและเชิงโครงสราง เพื่อยกระดับการเปดเสรีใหสูงขึ้น 5 ประการ ดังนี้
1. อนุมัติทุนตางชาติเขาตลาดไดกวางขวางมากขึ้น สรางความเปนธรรมดานการแขงขันปฏิบัติเทา
เทียมกับทุกคนกอนการลงทุน (Pre-establishment) พรอมกับลดรายการขอหามสําหรับการเขาตลาดใหนอยลง
โดยจะเปดเสรีภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคเกษตรสมัยใหม อนุมัติใหทุนตางชาติเปนผูถือหุนใหญหรือเปน
ผูประกอบการทุนเอกเทศมากขึ้น เปดเขตทดลองการคาเสรีอีกหลายเขต เรงหารือเปดเมืองทาการคาเสรีใหเร็วขึ้น
เร งบั ญญั ติ กฎข อบั งคั บที่ เกี่ ยวข องให เร็ วขึ้ น ดํ าเนิ นกฎหมายว าด วยการลงทุ นต างชาติอย างเข มงวด ปฏิ รู ป
โครงสรางจากดานอุปทานภายในประเทศดวยการสรางความเปนธรรมดานการแขงขัน การเปดเสรี และการให
ความรวมมือ ยกเลิกการผลิตที่ลาสมัยและลนตลาด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุปทานใหสูงขึ้น
2. เพิ่มความรวมมือระหวางประเทศดานการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา คุมครองสิทธิประโยชนที่
ชอบดวยกฎหมายของผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ และสงเสริมการเปนประเทศที่มีความคิดสรางสรรคและ
พัฒนาดวยคุณภาพสูง สรางบรรยากาศการทําธุรกิจที่เคารพคุณคาของความรู ปรับระบบกฎหมายการคุมครองสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด คุมครองสิทธิประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของเจาของสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญาตางชาติมากขึ้น ยกเลิกการบังคับถายโอนเทคโนโลยี ปรับระบบการรักษาความลับทางการคา และ
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ปราบปรามการละเมิ ดสิ ทธิ ทรั พย สิ นทางป ญญาอย างเข มงวด สร างสภาพแวดล อมที่ดี ด วยความคิดสร างสรรค
แลกเปลี่ยนความรวมมือกับทุกประเทศตามหลักการทางการตลาดและระบบการบริหารตามกฎหมาย
3. เพิ่มการนําเขาสินคาและบริการ จีนเปนทั้งโรงงานผลิตสินคาและตลาดบริโภคของโลก มีศักยภาพการ
เติบโตดานบริโภค จีนจะลดภาษีศุลกากรมากขึ้น ขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร เปดตลาดจีนใหกวาง
ขึ้นอยางตอเนื่อง และยินดีนําเขาสินคาที่มีคุณภาพดีจากตางประเทศ ไมแสวงหาการเกินดุลทางการคา จะนําเขา
ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑสําเร็จรูป และบริการที่มีคุณภาพ สงเสริมการพัฒนาการคาอยางสมดุล
4. ประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหวา งประเทศอยางมีประสิทธิภ าพ ร วมกัน สงเสริมให
เศรษฐกิจโลกเติบโตอยางแข็งแกรง ยั่งยืน สมดุล และเกื้อกูลกัน จีนจะปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
หยวนใหสมบูรณยิ่งขึ้น ใหตลาดมีบทบาทชี้นําการจัดสรรทรัพยากร ใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนมีเสถียรภาพ
และสมเหตุสมผล สงเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจโลก กฎเกณฑและความนาเชื่อถือเปนพื้นฐานการดําเนินการที่
มีประสิทธิภาพของระบบธรรมาภิบาลระหวางประเทศ (international governance system) ซึ่งเปนเงื่อนไข
บังคับประการแรกในการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาโลกสนับสนุนและเขารวมการปฏิรูป
องคการการคาโลก รวมสรางกฎเกณฑทางเศรษฐกิจและการคาโลกที่มีระดับสูงขึ้น
5. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปและเปดประเทศ จีนใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามขอตกลงทาง
เศรษฐกิจ การคาพหุภาคี และทวิภาคีที่ลงนามกับประเทศตางๆทั่วโลก เสริมสรางรัฐบาลที่ดําเนินการตาม
ระบบกฎหมาย และความสุจริต (good faith) กอตั้งกลไกที่บังคับใหฝายที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามขอตกลง
ระหวางประเทศ จะแกไขปรับปรุงกฎหมายและขอบังคับตามความตองการปฏิรูปและเปดประเทศ จะให
รัฐบาลระดับตางๆ ดําเนินการตามขอบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติและการตรวจการเขาตลาด จะยกเลิกขอบังคับ
การอุดหนุน และการกระทําที่เปนอุปสรรคตอการแขงขันที่เปนธรรมหรือสงผลทางลบตอการตลาด จะปฏิบัติ
ต อวิ ส าหกิ จ และผู ป ระกอบการอย างเป น ธรรม ปรั บ ปรุงสภาพแวดลอมการประกอบธุร กิจ ใหเปน ไปตาม
กฎหมายและสะดวก
มาตรการดั งกลาวขา งต น เพื่อขยายการเปด สูภ ายนอกอย างอิ สระตามความตองการแหงการ
ปฏิ รู ปและการพั ฒนาของจีน เป น ประโยชนตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ อยางมีคุณภาพสูง ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนประโยชนตอสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของโลก
และจีนหวังวาประเทศตางๆ จะสรางสภาพแวดลอมการลงทุนที่ดีใหแกผูประกอบการจีน ไดรับการปฏิบัติอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน สรางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมและเปนมิตร ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนและความ
รวมมือระหวางประเทศ การที่จีนเปดสูภายนอกมากขึ้นจะรวมมือกับประเทศตางๆ ทั่วโลกไดดียิ่งขึ้น และจะ
ทําใหทั่วโลกมีความกาวหนาและความเจริญรุงเรืองมากขึ้น
ที่มา https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658424.shtml
https://mgronline.com/china/detail/9620000040484
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