ไทย
ไทย –
– รัรัส
สเซี
เซีย
ย :: ความสั
ความสัม
มพั
พัน
นธธ
และบริ
และบริบ
บทด
ทดาานการแข
นการแขงงขั
ขัน
น
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ
“ตลาดรัสเซีย ... โอกาสการคา การลงทุน ที่ทาทายนักธุรกิจไทย”
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
16 กรกฎาคม 2550

ความสัมพันธไทย - รัสเซีย

• พ.ศ. 2434 ภาพทางการ รัชการที่ 5
และซาเรวิตซ (พระเจาซารนิโคลาสที่ 2)
กับขาราชการชั้นผูใหญของทั้ง 2 ประเทศ
ถายที่พระราชวังบางปะอิน คนพบโดย
ไกรฤกษ นานา ในรัสเซีย

(ที่มา : วารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 26 ฉบับที่ 3 ม.ค. 2548)
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ความสัมพันธไทย - รัสเซีย (ตอ)
• 1897 --- จุดเริม่ ตนของความสั
มพันธทางการทูต จากการเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งแรกของ ร.5
พระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็จจพระจุ
พระจุลลจอมเกล
จอมเกลาาเจเจาา
อยู
อยูหหัวัวกักับบพระเจ
พระเจาาซาร
ซารนนิโิโคลาสที
คลาสที่ 2่ 2
ถถาายยณณวัวังงปปเเตอร
ตอรฮฮอฟ
อฟ(Peterhof
(Peterhof
Palace)
Palace)นครเซนต
นครเซนตปปเ เตอร
ตอรเเบิบิรรกกตีตี
พิพิมมพพใในหนั
นหนังงสืสืออพิพิมมพพ
L’ILLUSTRATION
L’ILLUSTRATIONฉบั
ฉบับบวัวันนทีที่ 11
่ 11
ก.ย.
ก.ย.1897
1897
(ที่มา : วารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 27 ฉบับที่
12 ต.ค. 2549)
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ความสัมพันธไทย - รัสเซีย (ตอ)
• 2007 --- สานสัมพันธ 110 ป

การเสด็
นสหพันนธรั
ธรัฐฐรัรัสสเซีเซียยอย
อยาางเป
งเปนนทาง
ทาง
การเสด็จจพระราชดํ
พระราชดําาเนิเนินนเยืเยืออนสหพั
การระหว
การระหวาางวังวันนทีที่ ่ 2-11
2-11ก.ค.
ก.ค.2550
2550
ที่มา: www.mfa.go.th

4

การเปลี่ยนแปลงสําคัญของรัสเซีย
1917

ปฏิวัติโดยกลุม บอลเชวิก (Bolsheviks)
•

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย (พระเจาซารนิโคลัสที่สอง)
เปนระบบคอมมิวนิสต นําโดย วลาดิเมียร เลนิน

•

จัดตั้งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist
Republic: USSR) ในป 1922

1985

นายมิคาอิล กอรบาชอฟ (Mikhail S. Gorbachev) ขึน้ ดํารงตําแหนง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตและประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต

1986

กอรบาชอฟริเริ่มนโยบายปฎิรูปเศรษฐกิจและสังคม หรือทีร่ ูจักใน
ชื่อ เปเรสตรอยกา (Perestroika : Restructuring) และ กลาสนอสต
(Glasnost : Openness)
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การเปลี่ยนแปลงสําคัญของรัสเซีย (ตอ)
1986-1990 : ชวงเวลาของปญหาการแยกตัวในสหภาพโซเวียต
1991

สหภาพโซเวียตลมสลาย
•

ระหวาง ส.ค – ก.ย. 1991 --- 11 ประเทศเดิมใน USSR ทยอยประกาศอิ
สรภาพ

•

8 ธ.ค. --- ประธานาธิบดีของ 3 ประเทศ คือ รัสเซีย ยูเครน และ เบลารุส
รวมกอตั้ง กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (the Commonwealth of
Independent States: CIS) และตอมามีประเทศอื่นๆที่แตกตัวจาก USSR
(ยกเวน ลิทัวเนีย, ลัตเวีย และเอสโตเนีย) รวมเปนสมาชิก

•

25 ธ.ค. 1991 --- กอรบาชอฟ ลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดี นับเปนการ
ลมสลายอยางเปนทางการของ USSR

•

USSR เดิมแตกออกเปน 15 ประเทศ และในสวนของสหภาพโซเวียต
เปลี่ยนเปน สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
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บริบททางดานการแขงขันในโลก
¾ประเทศสังคมนิยม เขารวมในตลาดโลกมากขึ้น
• จีน --- เริ่มใชระบบเศรษฐกิจตลาดบางสวนในป 1978 และเขาสู
ระบบการคาโลกเต็มที่ตั้งแตเปนสมาชิก WTO เมื่อ ธันวาคม 2001
• รัสเซีย --- ปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากระบบวางแผนสวนกลางไปสู
ระบบเสรีนยิ มตั้งแตป 1992
• อินเดีย --- ใชระบบทุนนิยมตลาด (Market capitalism) แทนทุนนิยม
โดยรัฐ (State capitalism)มากขึ้นตั้งแตป 1991/92
• ประเทศในอินโดจีนและพมา เขารวมเปนสมาชิก ASEAN ระหวาง
1995 -1999
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บริบททางดานการแขงขันในโลก
¾กติกาการคาโลกมีการเปลี่ยนแปลง ---GATT / WTO
• 1947 --- กําเนิด GATT มีการเจรจาการคารอบแรกที่ Geneva
• 1993 --- การเจรจารอบอุรุกวัยสิ้นสุด ซึ่งสวนใหญเปนการเจรจา
ในการคาสินคาอุตสาหกรรม
• 1995 --- จัดตั้ง WTO ขยายขอบเขตการเจรจาการคาครอบคลุม
สินคาเกษตรและบริการ
• 2001 --- เริ่มการเจรจารอบใหญที่ Doha โดยประเทศพัฒนายอม
ใหมีการเจรจาเรื่องการอุดหนุนสินคาเกษตร สวนภาคบริการให
คอยเปนคอยไป และเนนเรื่องทรัพยสินทางปญญา
8

บริบททางดานการแขงขันในโลก
¾GATT / WTO (ตอ)
• 2005 --- กําหนดการสิ้นสุดเดิมในการเจรจารอบ Doha
- เดิมคาดวาจะจบในเดือน ม.ค. แตเลื่อนออกไป โดยปจจุบัน
สมาชิกพยายามใหยุตไิ ดภายในป 2007
- การประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อ ธ.ค. 05 ที่ฮอ งกง ยังไมมีขอตกลง
แนนอนดานบริการ แตประนีประนอมดานเกษตรมากขึ้น

• ปจจุบันยังคงเจรจาเรื่องการลดการอุดหนุนสินคาเกษตร
(สหรัฐฯ EU) กับการลดภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรม (บราซิล
อินเดีย)
9

บริบททางดานการแขงขันในโลก (ตอ)
¾ การขยายตัวของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ FTAs
• ยุโรป ---- European Union : EU
- 1967 --- กําเนิดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community – EEC) จากการ
รวมกันของ European Coal and Steel Community (ECSC) + European Atomic Energy
Community (EURATOM) และ European Economic Community (EEC)
- 1968 --- พัฒนาเปนสหภาพศุลกากร (Custom Union) และกาวสูการเปนตลาดรวม (Common
Market)
- 1992 --- ลงนามในสนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรป (Treaty of the European Union) เปลี่ยนชื่อ
ใหมเปน สหภาพยุโรป (European Union – EU)
- 2004 --- รับสมาชิกเพิ่มอีก 10 รวมเปน 25 ประเทศ
- ปจจุบันมี 27 ประเทศ และกําลังพิจารณาเพิ่มอีก 3 – 6 ประเทศ
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บริบททางดานการแขงขันในโลก (ตอ)
• อเมริกา --- NAFTA, FTAA, etc…
- 1991 --- MERCOSUR (Southern Common Market) 4 ประเทศในอเมริกาใต
- 1993 --- NAFTA
- 1994 --- การริเริ่มจัดตั้ง Free Trade Area of the Americas (FTAA) ซึ่งถา
สําเร็จจะเปนเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมถึง 34 ประเทศในทวีปอเมริกา

• เอเชีย --- ASEAN, SAPTA, EAEC etc…
- 1967 --- ASEAN, AFTA ในป 1992
- 1995 --- SAPTA (South Asian Preferential Trade Arrangement) 7 ประเทศใน
เอเชียใต
- 1998 --- Pan-Arab Free Trade Area มี 16 ประทศ
WTO คาดวาภายในป 2010 จะมีขอตกลงการคาระหวางกันในโลกถึง 400
ขอตกลง และมากกวา 90% เปน FTA ที่เหลือเปน Custom Unions
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บริบททางดานการแขงขันในโลก (ตอ)
¾เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด

Source: www.intel.com

"… (T)he first
microprocessor only had
22 hundred transistors.
We are looking at
something a million
times that complex in the
next generations—a
billion transistors. What
that gives us in the way
of flexibility to design
products is
phenomenal.“
--Gordon E. Moore, 1965
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บริบททางดานการแขงขันในโลก (ตอ)
¾ อัตราแลกเปลีย่ น : US$ มีคาออนลงเทียบกับเงินสกุลตางๆเปนสวนมาก
%
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เปรียบเทียบระหวางวันที่ 3 ม.ค. 2006
กับ 13 ก.ค. 2007
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