ทิศทางการคาโลก: หลอมรวมหรือหลอมละลาย
การคาการลงทุนในกระแสโลกาภิวัตน1
กอใหเกิดทั้งแรงผลักและแรงตานทีม่ ีตอการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากแรงงาน สินคา/บริการ เทคโนโลยี และเงินทุน
เคลื่อนยายขามประเทศไดคลองตัวมากขึ้น สงผลใหแตละประเทศจําตองปรับโครงสรางการผลิต
การคาการลงทุนอยางไมมที างหลีกเลี่ยงได กฎกติกาการคาโลกที่เคยถูกชี้นําโดยประเทศมหาอํานาจ
เกาก็คอยๆ เปลี่ยนไป เมื่อมีประเทศที่ไดรบั เอกราช/เกิดใหมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ยุคสงคราม
เย็น) และสิ้นยุคสงครามเย็น เขาเปนสมาชิก GATT/WTO มากขึ้น บทบาทของมหาอํานาจเกาเริ่มลด
นอยถอยลง ในขณะที่ จีน อินเดีย บราซิล และรัสเซีย มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการคาโลก กอปรกับ
การเจรจาตอรองมีประเด็นใหมๆ นําขึ้นสูโ ตะเจรจาทําใหความตกลงการคาที่เปน กรอบใหญระดับ
โลก หรือ กรอบพหุภาคี (Multilateral Trade Agreement) มีความยุงยากและซับซอนมากขึ้น
แบงเปนกลุม/กวน และยังคงดําเนินตอไปภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization:
WTO)
WTO จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เพื่อจัดระเบียบ สงเสริมการคาเสรีของโลกดวย
การลดอุปสรรคทางการคา และทําหนาที่กํากับดูแลใหประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายและมาตรการ
ทางการคาที่เปนธรรมแกทุกฝาย (ไมวาจะเปนฝายเขาหรือฝายเรา) โดยเปดโอกาสใหประเทศ
สมาชิ ก ทํ า มาค า ขายภายใต ก ฎกติ ก าเดี ย วกั น ที่ กํ า หนดขึ้ น ร ว มกั น แบบฉั น ทามติ (Consensus)
อยางไรก็ตาม WTO ประกอบดวยประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ขนาดเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจ และการเตรียมความพรอม การเจรจาการคาการ
ลงทุนกวาจะหาขอยุติไดในแตละรอบจึงมักจะลากยาวเกินกวาที่ไดกําหนดไวและในหลายๆครั้งก็
ตองสะดุดหยุดชะงักลงกลางครันเนื่องจากตกลงกันไมได อยางเชนการเจรจาในรอบโดฮาใน
ปจจุบัน
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โลกาภิวัตน (Globalization) มีองคประกอบอยางนอย 5 สวนที่เกี่ยวของกัน คือ (1) แนวโนมที่บริษัทจักตองคิด วางแผน ดําเนินงาน และ
ลงทุนเพื่ออนาคตโดยคํานึงถึงตลาดและโอกาสทั่วโลกที่เปดกวางมากขึ้น (2) ความสะดวกและราคาที่ถูกลงในการสื่อสารระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอินเตอรเนตไดแพรหลายมากขึ้น (3) แนวโนมที่นําไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้นสงผลให
ความสําคัญในดานพรมแดนทางการเมืองลดนอยถอยลง แนวโนมดังกลาวนี้สวนหนึ่งไดรับแรงกระตุนจากแนวโนมใน 2 ขอ ที่กลาวถึง
ขางตน แตที่มีพลังมากก็เห็นจะเปนนโยบายทางการที่มุงไปที่การเปดเสรีการคาและการลงทุน (4) นัยสําคัญของประเด็นและปญหาที่
ขยายวงกวางออกไปนอกเขตพรมแดนของประเทศมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และสงผลใหมีการขับเคลื่อนเพื่อตอกรกับปญหาดังกลาว
ผานการดําเนินการประสานความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ และ (5) แนวโนมที่มุงไปสูแบบอยางที่เปนหนึ่งเดียว
(Uniformity) กลาวคือ การที่รัฐแตละรัฐปรับกฎหมายของตนใหสอดรับกับสนธิสัญญา/ความตกลงระหวางประเทศไมวาจะเปนในดาน
ขนบธรรมเนียมมาตรฐาน กฎกติกาและการปฏิบัติ ที่นิยามและบังคับใชโดยคํานึงถึงภูมิภาคหรือทั้งโลกมากกวาที่จะเปนเพียงแคภายใน
ขอบเขตแหงรัฐ
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การเจรจาความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Trade Agreement) ในระดับประเทศและ/หรือ
กลุมประเทศ (ระดับภูมิภาค) ซึ่งเปนการใหสิทธิพิเศษ (Preferential Trade Treatment) ระหวางคู
ภาคีที่นอกเหนือไปจากกรอบ WTO หรือ ที่มักเรียกกันวา FTA (Free Trade Agreement) หรือ
WTO Plus จึงเปนพัฒนาการที่พยายามผาทางตันการเจรจาแบบพหุภาคีซึ่งมีความแตกตางกันใน
ประเด็นความเร็ว (Speed) ทิศทาง (Direction) ขนาด (Magnitude) ยิ่งการเจรจาแบบพหุภาคีมี
ปญหาอุปสรรคมากขึ้นเทาใด การทํา FTAs ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานัน้ โจทยใหญทสี่ ําคัญจึงอยูที่
การเจรจาทํา FTAs นี้จกั นําไปสูการหลอมรวม (Convergence) เขากรอบพหุภาคีหรือไม หรือ
หลอมละลายไปคนทิศละทาง (Divergence หรือ Disarray) ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันตอไป โดย
ที่ประเทศไทยจําเปนตองดําเนินการเจรจาทําความตกลงทั้งสองรูปแบบไปพรอมๆ กัน เพื่อขจัด
ปญหาหรืออุปสรรคทางการคาระหวางประเทศคูคา/ภาคี ตลอดจนสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคเพื่อขยายตลาดการคาการลงทุน
ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางอํานาจตอรองในการ
เจรจาในกรอบ WTO ตอไป
ขณะนี้ ประเทศไทยดําเนินการเจรจาเปดการคาเสรีไปแลวภายใตกรอบพหุภาคี (WTO)
กรอบ FTA ระดับภูมิภาค (AFTA) และกรอบ FTA ระดับทวิภาคี (ไทย/อาเซียนกับประเทศคูคา/
ภาคีอื่นๆ อีกหลายประเทศ) ปรากฏดังรูปภาพ ซึ่งตามความตกลงดังกลาว ไทยมีขอ ผูกมัดที่จักตอง
ปฏิบัติ และกระตุนเตือนใหทุกภาคสวน (รัฐ เอกชน และภาคประชาชน) จําเปนตองปรับตัวใหทัน
การณและตอกรกับพลังการเปลี่ยนแปลงทีม่ าจากภายนอกประเทศ สําหรับในสวนของ APEC นัน้
ประเทศสมาชิกดําเนินการเปดเสรีตามความพรอมของแตละประเทศโดยไมเปนขอผูกมัด

กระแสโลกาภิวัฒน
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FTA ไทย-ญี่ปุน

ในชวงกวากึ่งศตวรรษที่ผานมา
ไดมีความพยายามในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
(Economic Integration) ในภูมภิ าคตางๆ ของโลก ที่เห็นประจักษเปนแบบอยางความสําเร็จก็คือ
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ในขณะที่ การสานฝนของ ASEAN (ครบรอบวันเกิด 41 ป
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 นี้) ที่จะไปสูการเปน ASEAN Economic Community หรือ AEC ยังอีก
ยาวไกล การที่ EU สามารถรวมกันเปนหนึ่งเดียวไดและขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง ก็
เนื่องจากมวลสมาชิกดําเนินมาตรการตางๆมากมายหลายขั้นตอน (Convergence Measures) ให
สําเร็จลงได (Milestones) จนนําไปสูการหลอมรวมกัน (Convergence) ในที่สุดภายในเวลาประมาณ
50 ป
ประสบการณของ EU ไดนําไปสูบทเรียนที่วา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจนั้น ตองทําดาน
แรกใหสําเร็จกอนคือ การคา/การลงทุน แลวจึงพัฒนาการตอมาในดาน การคลัง-การเงิน และใชเงิน
สกุลเดียวกันในที่สุด (ปรากฏดังรูปภาพ) อยางไรก็ตาม ในกรณีของ ASEAN + x ไดมีความพยายาม
เดินหนาใหการเงินหลอมรวมกันไดกอนการคานั้น เปนเรื่องที่นาจับตามองเปนพิเศษวาจะเปนไป
ไดหรือไมและอยางไร

การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ (Economic Integration)
การรวมกลุมที่
ระดับปาน
กลาง

(1)
ขจัดอุปสรรค
การคาระหวาง
สมาชิก

(2) = (1) +
ปรับใชแผนอัตรา
ภาษีศุลกากร
ภายนอกรวมกัน

การรวมกลุมแบบลึก
(3) = (2) +
การเคลื่อนยาย
ปจจัยการผลิต
อยางเสรี และ
ประสานความ
รวมมือ

(4) = (3)+
นโยบาย
เศรษฐกิจรวม
และเริ่มตนใช
นโยบายการเงิน
และการคลัง

เขตการคาเสรี
(FTA)
สหภาพศุลกากร

√
√

√

ตลาดรวม

√

√

√

สหภาพทาง
เศรษฐกิจ

√

√

√

√

สหภาพทาง
การเงิน

√

√

√

√

ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ค ว า ม ก ว า ง
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(5) = (4) +
กําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่
เพื่อประโยชน
รวมกัน/เงินตรา
รวมกัน

√

ค ว า ม ลึ ก

การรวมกลุม
แบบตื้นๆ

