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อนิจลักษณะของระบบทุนนิยมโลก1
โลกกําลังกาวสูยุคแหงสภาวะความไมแนนอน (The Age of Uncertainty) สังคม
เศรษฐกิจไทยในฐานะดาวบริวารในสังคมทุนนิยมโลกมิอาจหลีกหนีกระแสหลักดังกลาวนี้ได
สภาวะความแนนอนที่สังคมไทยตองเผชิญมีทั้งสภาวะความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม
โลก และสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
ระบบทุนนิยมโลกกําลังเกิดภาวะความไมแนนอน 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก สภาวะ
ความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง อีกดานหนึ่งไดแก สภาวะความไมแนนอน
อันเกิดจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International economic order) อันเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป
สังคมทุนนิยมโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก แตกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้ดําเนินไปอยางเชื่องชา และกินเวลานับทศวรรษกวาที่จะเห็นภาพไดชัดเจน ดังจะเห็น
ไดวา ศูนยอานาจของระบบทุ
ํ
นนิยมโลกเริ่มยายจากอังกฤษไปสูสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษ 2430
แตกวาที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะปรากฎภาพอยางชัดเจนก็เปนชวงทศวรรษ 2490
ในประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม ศู น ย อํ านาจในระบบโลกเดิ ม อยู  ใ นบริ เ วณขอบสมุ ท ร
เมดิเตอเรเนียน จากนครรัฐอิตาลีไปสูคาบสมุทรไอบีเรีย ไมนาเชื่อเลยวา ครั้งหนึ่งสเปนและ
ปอรตเุ กสเคยเปนมหาอํานาจที่เกรียงไกร แตเพียงชั่วเวลาสองศตวรรษเศษ ประเทศทั้งสองก็กลาย
เปนประเทศลาหลัง โดยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมใน
อาเซีย (Asian NICs) มากนัก ลุมสมุทรเมดิเตอเรเนียนตองสูญเสียความเปนผูนําในระบบโลก
ในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกโยกยายไปอยูลุมสมุทรทะเลเหนือ
เนเธอรแลนดกลายมาเปนผูนํ าใหม และเพียงอีกศตวรรษเศษตอมา อังกฤษก็กาวขึ้นมาเปน
จาวโลกเมื่อประสบความสําเร็จในการปฏิวัติอตุ สาหกรรมครั้งแรก (First Industrial Revolution)
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใชพลังไอนํ้ านับเปนปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันให
อังกฤษขึ้นมาเปนมหาอํ านาจ อังกฤษไดใชพลานุภาพทางทหารในการยึดครองดินแดนตางๆ
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มกราคม 2535
เดิมบทความนี้ตั้งชื่อวา “แลไปขางหนาป 2535 (ตอนที่หนึ่ง) อนิจลักษณะในระบบทุนนิยมโลก”

3
มาเปนอาณานิคม หรือมิฉะนั้นก็บังคับใหประเทศตางๆจําตองลงนามในสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค
เพื่อเปดประตูการคาระหวางประเทศ อาณาจักรของอังกฤษกวางใหญไพศาลมากพอที่จะโออวด
วา "พระอาทิตยไมเคยตกในดินแดนของอังกฤษ" อังกฤษไดชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมในการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกใหความชอบธรรมทางวิชาการ
แกนโยบายดังกลาวนี้ ภายใตนโยบายการคาเสรี ไมมีประเทศหนึ่งประเทศใดจะ "ไลกวด" อังกฤษ
ไดทนั เพราะอังกฤษไมเพียงแตจะมีพลานุภาพทางทหารเหนือกวาประเทศอื่นๆเทานั้น หากทวา
ยังมีพลานุภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาอีกดวย อยางไรก็ตาม รัฐบาลบางประเทศเริ่มรูเทาทัน
และไมตกอยูในกับดักนโยบายการคาเสรี เพราะตระหนักดีวา หากยึดถือนโยบายการคาเสรี
จะไมสามารถแขงขันกับอังกฤษได เพราะอังกฤษยึดครองตลาดและยึดครองแหลงวัตถุดิบไวเปน
จํ านวนมาก บางประเทศดังเชนเยอรมนีจึงหันมาใชนโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up process) เกิดขึ้นในระบบทุน
นิยมโลกนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเปนตนมา อังกฤษไดวิ่งนําหนาชาติอื่นๆ โดยที่
เยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาวิ่งไลกวดตามมา
ยุคความเปนจาวโลกของอังกฤษ (Pax Britannica) กินเวลาถึงศตวรรษครึ่งและ
สิน้ สุดลงเมือ่ เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แตความเสื่อมถอยของอังกฤษมีอาการปรากฏมากอนหนา
นี้แลว การโยกยายศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกไปสูสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของ
ลุมสมุทรแอตแลนติกเริม่ ตนมาแตทศวรรษ 2430 แลว เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการ
กอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง (Second Industrial Revolution) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของพลังงานไฟฟาและพลังงานจากการสันดาปภายใน ทําใหสหรัฐอเมริกา
ลําหน
้ าชาติอื่นๆ แตกวาที่ความเปนจาวโลกของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana) จะปรากฏชัด
เวลาก็ลว งเลยมาถึงทศวรรษ 2490 ในทศวรรษ 2500 ประชาคมยุโรปเริม่ เผยโฉมเปนศูนยอํานาจ
ใหมในระบบทุนนิยมโลก ตามมาดวยการปรากฏตัวของญี่ปุนในทศวรรษ 2510 ในขณะที่ญี่ปุนวิ่ง
ไลกวดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย อันประกอบดวย
เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปรกก็ าลั
ํ งวิ่งไลกวดญี่ปุน การปรากฏโฉมของกลุมสี่เสือนี้ทําให
มีการคาดการณกันวา ศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกกําลังยายฐานจากลุมสมุทรแอตแลนติก
มาสู ลุ มสมุ ท รแปซิฟก (Pacific Rim or Pacific Basin) ทั้งนี้โดยมีเทคโนโลยีชีว ภาพ
(biotechnology) และไมโครอิเล็กทรอนิกส (Micro-electronics) เปนปจจัยชี้ขาด
ความอ อ นล า ทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ อเมริ ก าได ป รากฏให เ ห็ น มากว า สอง
ทศวรรษแลว การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณเปนปญหาที่รัฐบาลอเมริกัน
ชุดแลวชุดเลาไมสามารถแกใหตกไปได ความเสื่อมถอยของภาคหัตถอุตสาหกรรมทําใหสินคา
อเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได แตอํานาจและอิทธิพลของกลุมนายทุนอุตสาหกรรม
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ทําใหรัฐบาลอเมริกันยังคงตองอุมชูอตุ สาหกรรมตางๆตอไป โดยที่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกัน
ก็ยงั คงใหเงินอุดหนุนในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากมิอาจทัดทานพลังทางการเมืองของกลุม
เกษตรกรได ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิอาจปรับโครงสรางการผลิตตามการ
เปลีย่ นแปลงของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ได ตามหลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศตางๆควรจะผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความชํานัญพิเศษและความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัด
ในการผลิต แตความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้มิไดอยูคงที่
หากแปรเปลีย่ นตามกาลเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของสินคาและบริการ หรือเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิต หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระบบ
เศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองปรับโครงสรางการผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แตการปรับโครงสรางการผลิตมิใชเรื่องงาย เพราะกระทบตอ
ผลประโยชนของกลุมคนตางๆในสังคม
การแข็ ง ขื น ต อ การปรับโครงสรา งการผลิตของกลุ ม ประเทศอุตสาหกรรมเกา
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าและประชาคมยุโรป ทํ าใหรัฐบาลประเทศเหลานี้หันมาใช
มาตรการการกีดกันการคาเพื่อธํารงไวซึ่งโครงสรางการผลิตเกา แตการกีดกันการคายุคใหม (New
Protectionism) มิไดใชวธิ ีการสรางทํานบภาษีศุลกากร หรือการตั้งกําแพงภาษี (tariff barriers)
ดังสงครามการคาที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2460 หากแตอาศัยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff
barriers) การกีดกันการคายุคใหมไดปรากฏโฉมอยางเดนชัดมาแตทศวรรษ 2520 และจะยังคง
ธํารงตอไปอยางนอยจนสิ้นทศวรรษ 2530 บรรยากาศทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจึงเต็มไปดวย
ความตึงเครียด สหรัฐอเมริกาไดแสดงอาการของผูที่กําลังสูญเสียความเปนผูนําในระบบทุนนิยม
โลกอยางเห็นไดชัด การตรา Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 และใชเปน
เครื่องมือในการขมขูประเทศคูคาใหซื้อสินคาอเมริกันมากขึ้น และ/หรือลดการสงสินคาออกสู
สหรัฐฯ นับเปนประพฤติกรรมเยี่ยงอันธพาล หาใชประพฤติกรรมของราชสีหไม
ป 2535 อยูใ นชวงที่กระบวนการโยกยายศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลกกําลัง
เกิดขึ้น หากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจยังไมหมดสิ้นไป
ความตึงเครียดในระบบทุนนิยมโลกยอมมีมากขึ้น โดยที่อาการฟาดงวงฟาดงาของราชสีหที่สิ้น
อํานาจอยางสหรัฐอเมริกาจะรุนแรงมากกวาที่ผานมาแตป 2535 ไมเพียงแตจะไดเห็นการดิ้นรน
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเพื่อธํ ารงไวซึ่งฐานอํ านาจดั้งเดิมในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น
หากทวายังไดเห็นอาการการลมสลายของกลุมโซเวียต (Soviet Bloc) อีกดวย กลุมประเทศสังคม
นิยมเหลานีก้ าลั
ํ งโคจรเขาสูระบบทุนนิยมโลก ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางสําคัญ
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ป 2535 ไมเพียงแตจะมีสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น หากทวายังมีสภาวะความไมแนนอนในดานระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย การลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System)
ในป 2514 ทําใหระบบทุนนิยมโลกปราศจากระเบียบการเงินระหวางประเทศ แตระเบียบการคา
ระหวางประเทศภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ซึ่งใชมาตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็ขาดความเที่ยงธรรมและมิไดตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนยิ มอยางแทจริง การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งจะตองมีขอสรุป
ในตนป 2535 อาจไมชวยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลกไดมากนัก
ขณะเดียวกัน นานาประเทศพากันหันไปจัดระเบียบเศรษฐกิจภายในกลุมยอยดวยการจัดตั้ง กลุม
การคา (trading bloc) หรือเขตการคาเสรี (free trade area) การรวมตัวของประชาคมยุโรปเปน
ตลาดเดี่ยว (Single Europe) การเชื่อมสัมพันธระหวางประชาคมยุโรปกับเขตการคาเสรียุโรป
(EFTA) การจัดตั้งและขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) ตลอดจนการฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม เหตุการณ
ตางๆเหลานี้ ลวนมีผลกระทบตอการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง ประเทศในชุมชนทุนนิยมโลก
อนาคตของสังคมโลกในป 2535 จะรุงเรืองและอุดมดวยสันติสุขมากนอยเพียงใด
ไมเพียงแตจะขึ้นอยูกับวา ระบบทุนนิยมโลกจะสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ไดรวดเร็วเพียงใดเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุน
นิยมโลก ตลอดจนความเปนธรรมอันเกิดจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย
มิฉะนัน้ ความตึงเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลก จะไมบรรเทาเบาบางลง
สังคมเศรษฐกิจไทยในฐานะระบบเศรษฐกิจแบบเปดมิอาจหลีกหนีชะตากรรม
อันเกิดจากความเปนไปในระบบทุนนิยมโลกได
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จาก Pax Britannica ถึง Pax Sinoica2
นับตัง้ แตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในระดับสูงยิ่ง แมในชวง 2-3 ปหลังนี้ เมื่อการเติบโตของประเทศตางๆ
ในอาเซียตะวันออก ไมวาจะเปนกลุมประเทศอาเซียนจะชะลอตัวลง แตการเติบของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังคงอยูในระดับสูงกวาปละ 10% หรืออัตราใกลเคียงกัน ยิ่งกวานั้น ศักยภาพในการ
เติบโตตอไปก็ยังมีอยูอีกมาก จนนักวิชาการจํานวนไมนอยรวมทั้งปญญาชนชาวอเมริกันบางคน
พากันทํ านายทายทักวา สาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังเดินอยูบนถนนสายที่นํ าไปสูการเปน
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ คํ าทํ านายทายทักนี้หาไดแสดงถึงความชื่นชมในความสํ าเร็จของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตประการใดไม หากแตเจือปนดวยความหวั่นวิตกในสภาวะความไมแน
นอนทีก่ ําลังจะเกิดขึ้น
บางคนไปไกลถึงขั้นทํานายทายทักวา สังคมโลกกําลังกาวไปสูยุคที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนจาว หรือที่ภาษาละตินเรียกวา Pax Sinoica
ระบบโลกที่มีประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใดทําหนาที่เปน `จาวโลก'
นั้นเปนปรากฏการณหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่ออังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเปนชาติแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษก็เผยอตัวเปนผูนําของโลก ระบบโลกที่
อังกฤษเปน `จาวโลก' หรือที่ภาษาละตินเรียกวา Pax Britannica นัน้ เริ่มตนเมื่อไร? เรื่องนี้เปน
ประเด็นถกเถียงทางประวัติศาสตร ขอเท็จจริงบงชี้วา อังกฤษเพิ่งเผยอตัวเปน `จาวโลก' ภายหลัง
จากทีก่ ารปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มตนไปแลวไมนอยกวาครึ่งศตวรรษ
คําวา Pax ในภาษาละตินแปลวา สันติภาพ หรือศานติสุข (Peace)
Pax Britannica จึงแปลวา ศานติสุขที่ดลบันดาลใหเกิดขึ้นหรือกํากับใหดํารงอยู
โดยอังกฤษ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบโลกที่อังกฤษเปน `จาว'
บทบาทสําคัญของ `จาวโลก' ก็คือ การจัดระเบียบโลก (World Order) ทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในดานเศรษฐกิจ อังกฤษชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้
โดยอางอิงความชอบธรรมจากบทวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทวิเคราะหที่วา การคาระหวางประเทศโดยเสรีจะชวยเพิ่มพูนสวัสดิการของโลก และดวย
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 มกราคม 2537
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บทวิเคราะหนเี้ อง อังกฤษไดอาศัยพลานุภาพทางทหารในการขมขูประเทศอื่นๆใหเปดประตูการคา
ตางประเทศ ประเทศที่ขัดขืนหลายตอหลายประเทศตองเผชิญชะตากรรมอยางเดียวกัน ดวยการ
ตกเปนอาณานิคม ประเทศที่หลีกเลี่ยงการตกเปนอาณานิคมไดมักตองจํายอมทําสนธิสัญญา
ทีไ่ มเสมอภาค ดังเชนไทยที่ตองจํายอมทําสนธิสัญญาบาวริ่ง
อังกฤษไมเพียงแตจะพยายามจัดระเบียบการคาระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเทานั้น อิทธิพลทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของอังกฤษยังทํ าให
เงินปอนดสเตอรลิงกลายเปนเงินตราสกุลหลักในการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศอีกดวย
เมื่ออังกฤษมีเศรษฐกิจอันมั่นคง เงินปอนดสเตอรลิงก็มีคาอันมั่นคงดวย แตเมื่ออังกฤษเริ่ม
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพของเงินปอนดสเตอรลิงก็คลอนแคลนตามไปดวย
อังกฤษเริ่มปรากฏอาการไมสูดีมาแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อเกิดสงคราม
โลกครัง้ ที่ 1 ฐานะความเปนผูนําของอังกฤษก็สิ้นสุดลง จุดจบของ Pax Britannica สานตอดวย
Pax Americana แตกวาที่สหรัฐอเมริกาจะปรากฏโฉมเปน `จาวโลก' อยางชัดเจนก็ตอเมื่อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ้นสุดลง เพราะตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษกอนหนานั้น สังคมโลกตองเผชิญ
กับปญหาเสถียรภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เริ่มตนดวยสงครามโลกครั้งที่
1 ในทศวรรษ 1910 ตามมาดวยสงครามการคาในทศวรรษ 1920 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ
ในทศวรรษ 1930 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 1940
ระเบียบการคาระหวางประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงอางอิง
ปรัชญา เศรษฐกิจเสรีนิยม สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน `พี่เอื้อย' ในการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกวา "ระบบเบรตตันวูดส" (Bretton Woods) ภายใตระบบการเงินดังกลาวนี้
สหรัฐฯยินยอมรับแลกเงินดอลลารอเมริกันเปนทองคําโดยไมจํากัดจํานวน เพราะถือวา ผูที่ถือเงิน
ดอลลารอเมริกันเปนเจาหนี้รัฐบาลอเมริกัน แตดวยเหตุที่สหรัฐฯ ทําตัวเปน `ตํารวจโลก' และทุม
การใชจา ยดานกลาโหม ในการจัดระเบียบการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํา
สงครามเวียดนาม ฐานะการคลังของรัฐบาลอเมริกันจึงเริ่มงอนแงน นอกจากนี้ การผันทรัพยากร
ทั้งทางดานการวิจัยและดานการผลิตไปใชในดานอาวุธยุทโธปกรณ เพื่อเสริมฐานะความเปน
`จาวโลก' ของสหรัฐฯ มีสวนทําลายพลานุภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯถึงฐานราก ฐานะการ
แขงขันของสหรัฐฯในระบบทุนนิยมโลกเสื่อมทราบลงตามลําดับ ไมเพียงแตภาครัฐบาลจะขาดดุล
การคลังเทานั้น หากทวาดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลอยางยืดเยื้อและกลายเปน
ปญหารายแรงอีกดวย ฐานะเศรษฐกิจอันงอนแงนทําใหสหรัฐฯไมสามารถทนรับแลกเงินดอลลาร
อเมริกันเปนทองคําอีกตอไป ระบบเบรตตันวูดสจึงถึงแกมรณกรรมในป 2514 และถือเปนจุดจบ
ของ Pax Americana ดวย
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หลังจากป 2514 นักเศรษฐศาสตรก็เฝามองดูวา ประเทศใดที่จะถีบตัวขึ้นมา
สถาปนาศานติสุขของโลก เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 นักเศรษฐศาสตรบางทาน
ตั้งขอสังเกตเลนๆวา อิทธิพลของกลุมประเทศ OPEC อาจทําใหโลกกาวสูยุค Pax Arabica
ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา ศานติสุขอันดลบันดาลใหเกิดขึ้นและธํารงไวโดยกลุมประเทศอาหรับ
แต `ระบบโลกที่มีอาหรับเปนจาว' ก็เปนเพียงมายาภาพ เพราะ OPEC มิไดแข็งแกรงสมดังที่ใคร
ตอใครคาดหมาย มิหนําซํ้ายุทธวิธีการรวมหัวในการขึ้นราคานํ้ามันดิบกลับเปนปจจัยที่ทําลาย
OPEC ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุมประเทศอาหรับหาไดมีความสมานฉันทอีกดวย
การเติ บ โตใหญ ท างเศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ  น ในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
เปนปรากฏการณใหม ซึ่งสวนหนึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประเทศมหาอํานาจเกา นับตั้งแต
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประชาคมยุโรปและสหรัฐฯ เริ่มศึกษาอยางจริงจังวา กลุมประเทศ
มหาอํานาจเกาสามารถตอกรกับญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)
ไดหรือไม อุตสาหกรรมใดบางที่สูไมได และอุตสาหกรรมใดบางที่ยังพอที่จะแขงขันดวยได
การปรากฏตัวสูบรรณพิภพของหนังสือเรื่อง Japan as Number One :
Lessons for America ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล (Ezra Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ในป 2522 มีสวนสําคัญในการปลุกชาวอเมริกันใหสนใจศึกษาสังคมเศรษฐกิจญี่ปุน และจุดปะทุ
ใหมกี ารทํานายทายทักกันวา โลกกําลังกาวสูยุค Pax Japonica และศูนยอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกกําลังเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติกมาสูลุมสมุทรแปซิฟก แมวาเวลาจะลวงเลย
มาแลวทศวรรษเศษ แต `ระบบโลกที่มีญี่ปุนเปนจาว' ก็ยังไมปรากฏโฉม
การกลาวขวัญถึง Pax Sinoica ก็ดจุ เดียวกัน Pax Arabica และ Pax Japonica
กลาวคือ เปนเพียงมายาภาพในจินตนาการ สังคมโลกในปจจุบันและอนาคตเปนสังคมอันยาก
ที่ประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใดจะถีบตัวขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได สวนหนึ่งเปน
เพราะวา โลกเติบใหญทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้มากเกินกวาที่ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดจะสามารถ `จัดการ' ได ในขณะเดียวกันโลกก็สลับซับซอนมากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และแรงกดดันจากการแขงขันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความขัดแยง
ในโลกมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นดวย ไมจํ าเพาะแตความขัดแยงทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
แยงชิงตลาด และความรอยหรอของทรัพยากร ซึ่งเกิดขึ้นควบคูกับการเพิ่มขึ้นของประชากรเทานั้น
หากทวายังมีความขัดแยงระหวางชาติพันธุและระหวางวัฒนธรรมอีกดวย ประเทศมหาอํานาจที่
จะลุกขึ้นมาเปน `ผูจัดการ' โลกไดนั้นจะตองมีพลานุภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ในปจจุบัน ประเทศที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้หามีไม
เมือ่ สหรัฐฯ เริ่มเปน `ผูจัดการ' โลกนั้น รายไดประชาชาติของสหรัฐฯมีมูลคามาก
กวาหนึง่ ในสามของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) สัดสวนนี้มีแนวโนมตกตํ่าลงเมื่อ
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สหรัฐฯ สูญเสียพลานุภาพทางเศรษฐกิจ จนในปจจุบันเหลือเพียง 25% เศษ ก็สิ้นความสามารถใน
การจัดการโลกเสียแลว ในปจจุบันไมมีประเทศใดที่มีรายไดประชาชาติสูงกวา 25% ของผลิตภัณฑ
มวลรวมของโลก
สาธารณรัฐประชาชนมีรายไดประชาชาติไมถึง 2% ของโลก ถึงจะสามารถรักษา
อัตราการจําเริญเติบโตในระดับ 10% ตอป ในขณะที่โลกเติบโตในอัตรา 3-4% ตอป ฐานะสัมพัทธ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสังคมเศรษฐกิจโลกในอีก 50 ปขางหนาก็ยังมิอาจเทียบเทียมกับ
ฐานะของสหรัฐฯในทศวรรษ 2490 ได มิหนําซํ้ายังมีแนวโนมอยางสูงที่จะเกิดปญหาเสถียรภาพ
ทางการเมืองภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยงชิงอํานาจภายหลัง
มรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และสงครามระหวางชาติพันธุที่กําลังจะตามมา ความไรเสถียรภาพ
ทางการเมืองจะบั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
คําทํานายที่วา โลกกําลังกาวไปสูยุค Pax Sinoica จึงเปนเพียงมายาภาพ
ในจินตนาการ และแทที่จริงแลว ไมมีประโยชนที่จะเฝามองดูวา ประเทศใดกําลังกาวขึ้นมาเปน
`จาวโลก' เพราะยุคของจาวโลกยุติลงแลว บัดนี้บรรดาประเทศมหาอํานาจพากันเสริมฐานที่มั่น
ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ โลกในอนาคตจะเปนโลกที่มี 3 กก อันไดแก เขตเศรษฐกิจยุโรป
เขตเศรษฐกิจอเมริกาเหนือ และเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
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ไตรอภิรัฐพิภพ3
สั ง คมเศรษฐกิ จ โลกกํ าลั ง แบ ง ซอยเป น เขตเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคจํ านวนหลาย
ตอหลายเขต โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการกอตัวของเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ ทั้งนี้มี
ความเปนไปไดอยางสูงที่โลกจะมีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
โลกกําลังพัฒนาไปสูการเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity)
เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขตประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป เขตเศรษฐกิจ
อเมริ ก า และเขตเศรษฐกิ จอาเซี ย แปซิ ฟ  ก ในบรรดาเขตเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ ทั้ ง สามนี้
เขตเศรษฐกิจยุโรปปรากฏเปนรูปเปนรางมากที่สุด ในขณะที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกมีแตเงา
ทีไ่ มมีราง
เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ปรากฏเปนรูปเปนราง
ในเดือนพฤษภาคม 2535 เมื่อมีการรวมประชาคมยุโรป (European Community) เขากับเขตการ
คาเสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community = EEC) กอตั้งขึ้น
ในป 2500 โดยที่กอนหนานั้นมีการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal
and Steel Community) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy
Community = EURATOM) ตอมาในป 2510 องคกรทั้งสามนี้รวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยเรียกชื่อวา ประชาคมยุโรป (European Community = EC) ภายหลังมีการจัดตั้งศาลยุติธรรม
ยุโรป (European Court of Justice) และรัฐสภายุโรป (European Parliament) ประชาคมยุโรป
ไมเพียงแตจะมีการผนึกทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีการผนึกทางการเมืองและสังคมอีกดวย
ดวยเหตุดังนี้ ประชาคมยุโรปจึงพัฒนามาเปนสหภาพยุโรป (European Union) ในเดือนธันวาคม
2536
สวนเขตการคาเสรียุโรป (EFTA) นั้นถือกําเนิดขึ้นในป 2503 หลังจากที่มีการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) สมาชิกดั้งเดิมประกอบดวยออสเตรีย นอรเวย สวีเดน
สวิตเซอรแลนด ปอรตุเกส เดนมารก และสหราชอาณาจักร ตอมาไอซแลนดและฟนแลนดเขารวม
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2537
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เปนสมาชิก โดยที่เดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกสถอนตัวไปเปนสมาชิกประชาคมยุโรป
เขตการคาเสรียุโรปปลอยใหมีการคาสินคาหัตถอุตสาหกรรมภายในเขตโดยไมเก็บภาษีศุลกากร
แตมไิ ดกาหนดอั
ํ
ตราอากรขาเขารวมกันสําหรับสินคาที่นําเขาจากนอกเขต ขณะเดียวกัน เขตการ
คาเสรียโุ รปก็ทาข
ํ อตกลงการคาเสรีหลายตอหลายเรื่องกับประชาคมยุโรป จนกระทั่งรวมตัวกันเปน
เขตเศรษฐกิจยุโรปในที่สุด โดยที่สวิตเซอรแลนดและลิกเตนสไตนมิไดเขารวมดวย
ในชวงเวลา 10 ปขางหนานี้ ยุโรปจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในดาน
หนึ่ง สหภาพยุโรปจะมีการผนึกตัวทางการเมือง ในอีกดานหนึ่ง เขตการคาเสรียุโรปจะหลอหลอม
เขากับสหภาพยุโรปในทางเศรษฐกิจ โดยที่จะมีการหลอหลอมทางการเมืองในภายหลัง นอกจากนี้
ยังมีความเปนไปไดอยางสูงที่ยุโรปตะวันออกบางประเทศ ดังเชนโปแลนด ฮังการี่ และรูมาเนีย
จะเขารวมเขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น เขตเศรษฐกิจยุโรปจึงอยูใ นกระบวนการพัฒนาเปนอภิมหารัฐ
ทางเศรษฐกิจ
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area =
NAFTA) ในป 2535 ดวยการรวมตัวระหวางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก นับเปนจุดเริ่มตน
สําคัญของการพัฒนาไปสูเขตเศรษฐกิจอเมริกาในภายหลัง ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงที่เขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายตัวไปสูละตินอเมริกาและอเมริกาใต
ในขณะทีเ่ ขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากําลังปรากฏเปนรูปเปนราง
เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกยังเปนเพียงเงาที่ไมมีราง เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมอยูใน
ฐานะที่จะเติบโตเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได เพราะแมแตการผนึกเปนกลุมก็ยังเปนไปได
ดวยความยากลําบาก เนื่องจากโครงสรางการผลิตของประเทศตางๆในอาเซียนคลายคลึงกัน
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงอาเซียแปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation =
APEC) อยูในฐานะที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได แตการรวมตัวยังเปนไป
อยางหลวมๆ เนื่องจากเปาประสงคในการรวมตัวแตกตางกัน ออสเตรเลียซึ่งเปนผูริเริ่มจัดตั้ง
APEC ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการคานอํานาจของสหรัฐอเมริกาในอาเซียแปซิฟก
และเปนกลไกในการสงเสริมการคาระหวางประเทศของออสเตรเลีย ดวยเหตุนี้เอง ออสเตรเลีย
จึงพยายามกันสหรัฐอเมริกาออกไปจาก APEC ตั้งแตตน สวนสหรัฐฯ ซึ่งประสบความสําเร็จ
ในการแทรกตัวเขาสู APEC ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการตอรองผลประโยชนกับญี่ปุน
พรอมทัง้ ผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี แตญี่ปุนซึ่งมีฐานเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟกอยูแลว
ไมตอ งการให APEC เปนเขตการคาเสรี เพราะจะมีผลในการเปดตลาดใหสหรัฐฯ เขามาแยงชิง
ผลประโยชนในอาณาจักรของญี่ปุน
นโยบายของกลุมประเทศอาเซียนมีความสําคัญตอการพัฒนา APEC แตภาคี
อาเซียนก็มนี โยบายในเรื่องนี้แตกตางกัน โดยที่มาเลเซียแสดงความไมยินดียินรายกับการรวมกลุม
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APEC สวนประเทศอืน่ ๆก็แสดงความไมแนใจวา การผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี โดยที่มี
ญีป่ นุ และสหรัฐฯ รวมอยูดวย จะเปนประโยชนตอตน
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พยายามรักษาตําแหนงสัมพัทธของตน
ในสังคมเศรษฐกิจโลก ดวยการขยายเขตเศรษฐกิจภูมิภาค แตอาเซียแปซิฟกยังไมสามารถกอตั้ง
เขตเศรษฐกิจของตนได ในสภาพการณเชนนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไมเพียงแต
จะรักษาระยะหางจากญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) เทานั้น
หากยังสามารถวิ่งหนีหางไกลออกไปอีกไดดวย ทั้งๆที่อาเซียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพ
ในการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาภูมิภาคอื่นใด แรงกดดันจากกระบวนการวิ่งไลกวด
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก (Catching-up Process) จะทําใหอาเซียแปซิฟกรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
เพือ่ สรางอํานาจตอรองกับเขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกาในอนาคต
แตเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจะกอเกิดขึ้นไดอยางไร? คําตอบคําถามขอนี้มิอาจ
หลีกเลี่ยงการคาดเดาได
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจากกลุม APEC เปนเรื่องยากยิ่ง ความเปน
ไปไดทมี่ มี ากกวานาจะเปนการสรางเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในอาเซีย
แปซิฟกที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ถูกครอบงําโดย `ระบบ
ทุนนิยมจีน' ซึง่ ครอบคลุมไมเฉพาะแตสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวัน หากยังรวมถึงประเทศ
ที่กลุมทุนจีนโพนทะเลเขาไปมีอิทธิพล ดังเชนสิงคโปร ฟลิปปนส และไทย แมแตมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และเวียดนามก็มใิ ชขอยกเวน ในชั้นแรกแมจะยังมีไมมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซิฟก แตการขยายเครือขายความสัมพันธในการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม
จะมีผลอยางสําคัญตอการเติบโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' เครือขายความสัมพันธการลงทุนระหวาง
ประเทศดังกลาวนี้ยอมมีผลในการขยายเครือขายการคาระหวางประเทศดวย ในขณะที่มีการ
เติบโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' ญี่ปุนไดเขามาสูเครือขายความสัมพันธนี้ดวย การผนึกเขาดวยกัน
ระหวาง `ระบบทุนนิยมจีน' กับ `ระบบทุนนิยมญี่ปุน' จะกอใหเกิด `ระบบทุนนิยมตะเกียบ'
(Chopsticks Capitalism) อันเปนเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
วัฒนธรรมการใชตะเกียบ ภายใตขอคาดคะเนดังกลาวนี้ ประเทศที่จะเขารวมเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซิฟก จะประกอบดวยญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม กลุมประเทศอาเซียน และกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
หากเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเกิดการการรวมกลุมของประเทศที่มีวัฒนธรรม
การใชตะเกียบ การรวมกลุมจะเกิดขึ้นไดจักตองมีผูนํา คําถามตอไปก็คือ ใครจะเปนผูนําในการ
รวมกลุมนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือญี่ปุน ?
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ญี่ปุนอยูในฐานะที่จะเปนผูนํ าไดดีกวาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะญี่ปุน
เหนือกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งในดานพลานุภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง
ความเปนไปไดที่จะมีปญหาการสืบทอดอํ านาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง สงคราม
ระหวางชาติพันธุอันเกิดจากปญหาชนกลุมนอย และความขัดแยงอันเกิดจากการเติบโตของ
ขบวนการประชาธิปไตย ทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจไมอยูในฐานะผูนําการรวมกลุมได
อยางไรก็ตาม แมญี่ปุนจะพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเปนผูนําอาเซียแปซิฟก ก็ยังมีปญหาอีกวา
ประเทศอื่น ๆจะยอมรับความเปนผูนํ าของญี่ปุนหรือไม ปจจัยเดียวที่จะจุดปะทุการรวมเขต
เศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก ก็คือ การที่เขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากกลายเปน
ปอมปราการทีส่ ะกัดสินคาเขาจากนอกเขตอยางเขมงวดและรุนแรง ถึงตอนนั้น อานิสงสของการ
รวมกลุมจะเปนเรื่องเห็นไดชัด
โลกกําลังแบงเปน 3 กกใหญๆ คําถามปฐมฐานที่พึงหาคําตอบตอไปก็คือ โลกที่มี
3 กกนีจ้ ะอุดมดวยศานติสุข หรืออุดมดวยความขัดแยง
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พหุอภิรัฐพิภพ4
ในขณะทีโ่ ลกมีแนวโนมที่จะแบงซอยเปนเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ (super blocs)
อยางนอย 3 เขต อันประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป เขตเศรษฐกิจอเมริกา และเขตเศรษฐกิจ
อาเซียแปซิฟก จนกลายเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) ในทางเศรษฐกิจ แตในทางการเมือง โลก
มีแนวโนมที่จะเปนพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)
เมื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องยุ ติ ล ง โลกถู ก จั ด ระเบี ย บเป น ทวิ อ ภิ รั ฐ พิ ภ พ
(Bipolarity) กลาวคือ จําแนกออกเปนสองขั้ว ระหวางขั้วเสรีประชาธิปไตยกับขั้วคอมมิวนิสต
แมสงคราม `รอน' จะยุติลงแลว แตสิ่งที่มาแทนที่กลับเปนสงครามเย็น ซึ่งมีอาการรุนแรงเปน
ระลอกๆ โดยที่มี `สงครามรอน' เกิดขึ้นในบางภูมิภาคเปนครั้งคราว เพื่อทดสอบพลานุภาพทาง
ทหารของอภิมหาอํานาจทั้งสองขั้ว การทํา `สงครามตัวแทน' ปรากฏตลอดชวงเวลา 30 ปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง
ทวิ อ ภิ รั ฐ พิ ภ พค อ ยๆสลายไปภายหลั ง การพั ง ทลายกํ าแพงเบอรลิ น และการ
ลมสลายของอาณาจักรโซเวียตนับตัง้ แตป 2532 เปนตนมา นักรัฐศาสตรอเมริกันจํานวนไมนอย
เสนอบทวิเคราะหวา โลกกําลังแปรสภาพเปนเอกอภิรัฐพิภพ (Uni-polarity) กลาวคือ เปนโลกที่มี
ขัว้ เดียว โดยที่มีอภิมหาอํานาจเพียงประเทศเดียว และสหรัฐอเมริกาเปนอภิมหาอํานาจดังกลาว
นั้น ยิ่งสหรัฐฯแสดงตนเปนผูนําอันโดดเดนในสงครามอาวเปอรเซียดวยแลว นักวิชาการอเมริกัน
บางคนถึงกับตีขลุมวา บัดนี้ สหรัฐฯหวนกลับมาเปน `จาวโลก' อีกครั้งหนึ่ง ความเห็นทํานองนี้
ปรากฏอยางเดนชัดในวารสาร Foreign Affairs
โลกเคยมีอภิมหาอํานาจที่ทําหนาที่ `จาวโลก' มาแลว แต `จาวโลก' ในความ
หมายที่เครงครัดหามีไม เพราะไมเคยมีอภิมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียว
ทีท่ าหน
ํ าที่ `โลกบาล' ดูแลศานติสุขครอบคลุมทั้งโลกได บทวิเคราะหที่ตรงตอความเปนจริงมาก
กวา ก็คอื การมองโลกเปนสวนๆโลกประกอบดวย `ระบบโลก' (world-systems) หลายระบบ
`ระบบโลก' แตละระบบลวนมีผูนําอันเดนชัด โดยที่ระบบโลกแตละระบบหามีอาณาบริเวณอัน

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2537
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เทาเทียมกันไม ในแตละยุคแตละสมัย จะมีระบบโลกบางระบบที่ครอบคลุมอาณาบริเวณและ
ทรงอิทธิพลทัง้ ทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือระบบโลกอื่น ๆ
ภายหลั ง การปฏิ วั ติอุตสาหกรรมครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 ระบบโลก
ที่มีอังกฤษเปนผูนําเปลงประกายอิทธิพลเหนือระบบโลกอื่นใด ระบบโลกที่อังกฤษเปนผูสถาปนา
และธํ ารงไวซึ่งศานติสุขนี้มีชื่อเรียกในภาษาละตินวา Pax Britannica ซึ่งสืบตอดวย Pax
Americana เมือ่ สหรัฐฯถีบตัวขึน้ เปนผูนําแทนอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง ตลอดยุคสงครามเย็นระหวางป 2488-2532 โลกประกอบดวยระบบโลกที่มีพลานุภาพ
ไมยงิ่ หยอนกวากัน 2 ระบบ อันไดแก ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
และระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ระบบโลกภายใต ค วามสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ แบบสั ง คมนิ ย มเริ่ ม ไร เ อกภาพ
เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตในปลายทศวรรษ
2490 และเริ่มสั่นคลอนเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนละทิ้งแนวทางสังคมนิยม โดยประกาศใช
นโยบาย `สีท่ นั สมัย' ตามแนวทางทุนนิยมในป 2521 ยิ่งเมื่อเยอรมนีตะวันออกผนึกเขาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกับเยอรมนีตะวันตก ประกอบกับสหภาพโซเวียตหันเขาสูระบบตลาดดวยแลว ระบบโลก
ภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนับตั้งแตป 2532 เปนตนมา ก็หดตัวไปเปน
อันมาก
ในขณะที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
ปกคลุมโลกกวางขวางขึ้น ระบบโลกในสวนนี้กลับไร `จาวโลก' นับตั้งแตป 2514 เปนตนมา
เมือ่ สหรัฐฯไมสามารถทําหนาที่จัดระเบียบและดูแลระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ จนเปนเหตุ
ใหระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ซึง่ เปนระเบียบการเงินระหวางประเทศตองลม
สลาย
ในปจจุบัน การธํารงสถานะความเปน `จาวโลก' เปนเรื่องยากยิ่ง ความเปน
จาวโลกมิไดมาจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียรเพียงอยางเดียว ดังเชนที่เปนอยูในยุคสงคราม
เย็น พลานุภาพและศักยภาพทางเศรษฐกิจกลับกลายเปนตัวแปรสําคัญ ทั้งนี้นาสังเกตวา บรรดา
ประเทศอภิมหาอํานาจลวนแลวแตมีปญหาเศรษฐกิจในขั้นรากฐาน และอยูในชวงของการปรับ
โครงสรางการผลิต รวมตลอดจนการปรับตําแหนงสัมพัทธในสังคมโลกดวยการขยายเขตเศรษฐกิจ
ความออนแอทางเศรษฐกิจทําใหไมมีประเทศอภิมหาอํานาจใดขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได นอกจากนี้
บรรดาประเทศอภิมหาอํ านาจตางมีความขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จนถึงขั้นเกิด
ขอพิพาทอยูเนืองๆ การที่ประเทศตางๆจะยอมรับประเทศอภิมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใด
เปนจาวโลกจึงเปนไปไดยากยิ่ง เพราะภาพลักษณของจาวโลกก็คือการเปนผูให โดยตองไมเขาไป
แยงชิงผลประโยชนกับประเทศอื่น ในปจจุบันไมมีประเทศอภิมหาอํานาจใดที่มีภาพลักษณเชนนี้
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สังคมโลกเติบใหญและซับซอนเกินกวาที่จะมีประเทศหนึ่งประเทศใดเปนจาวโลก
ได สวนสําคัญเปนเพราะการเปนจาวโลกมีตนทุนที่ตองเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจาวโลกตองแบกรับ
ภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) หากมิใช
การรับภาระทั้งหมด ก็ตองรับภาระสวนสําคัญ สินคาสาธารณะระหวางประเทศที่สําคัญ ไดแก
สันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรโลก
การจัดระเบียบการสัญจรในอวกาศ ฯลฯ
ในยุค Pax Britannica และ Pax Americana จาวโลกเปนผูรับภาระตนทุน
การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศในสัดสวนสําคัญ ในปจจุบัน ประเทศอภิมหาอํานาจ
ตางลังเลทีจ่ ะรับภาระดังกลาวนี้ตอไป สวนหนึ่งเปนเพราะความออนแอทางเศรษฐกิจ อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศถีบตัวสูงขึ้นมาก
ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ ระบบโลกที่มีประเทศหนึ่งประเทศใดเปนจาวโลก
แตเพียงประเทศเดียวจะไมหวนกลับมาอีก นั่นยอมหมายความวา การที่โลกจะพัฒนาไปสู
เอกอภิรัฐพิภพ นั้นเปนเรื่องที่เกือบเปนไปไมไดเลย
แมวาโลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ประกอบ
ดวยเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต แตเขตเศรษฐกิจแตละเขตมิไดมีฐานะเปนเอกรัฐ (unitary
state) เพราะยังมิไดมีการผนึกตัวทางการเมือง แมแตสหภาพยุโรปก็ยังมิไดมีลักษณะเปนเอกรัฐ
เพราะภาคีสมาชิกแตละประเทศยังไมยินยอมที่จะสละอธิปไตยของตนเอง ดังนั้น ไตรอภิรัฐพิภพ
ทางเศรษฐกิจจึง มิ ได มีค วามหมายเทา กับไตรอภิรัฐพิภ พทางการเมือง เพราะเขตเศรษฐกิจ
แตละเขตเกิดจากการผนึกตัวทางเศรษฐกิจเทานั้น หาไดมีการผนึกตัวทางการเมืองการปกครองไม
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วนี้ เ อง โลกจึ ง กํ าลั ง ดํ าเนิ น อยู  บ นเส น ทางของการเป น ไตรอภิ รั ฐ พิ ภ พ
ทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนพหุอภิรัฐพิภพทางการเมือง
การเมืองในโลกแตกกระจายเปนหลายขั้ว ในกลุมประเทศทุนนิยมดั้งเดิม ไมเพียง
แตสหรัฐฯเทานั้นที่เปนอภิมหาอํานาจ หากยังมีเยอรมนี ญี่ปุน อังกฤษ และฝรั่งเศสดวย สวนใน
กลุมประเทศสังคมนิยมดั้งเดิม รัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงทรงอิทธิพลทางการเมือง
ระหวางประเทศ ดวยเหตุดังนี้ สังคมการเมืองโลกจึงแปรสภาพจากทวิอภิรัฐพิภพ (Bi-polarity)
มาสูพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)
การที่โลกมีอภิมหาอํานาจหลายประเทศเชนนี้อาจมีผลเสียในขอที่ไมมีผูนําในการ
จัดและรักษาระเบียบการเมืองระหวางประเทศ การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศจะมี
นอยกวาระดับที่กอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคมโลก (global optimal level) เนื่องเพราะ
ประเทศ อภิมหาอํานาจตางเกี่ยงกันรับภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะเหลานั้นทุกประเทศ
จะมีพฤติกรรม ประหนึ่ง `ผูโดยสารที่ชอบตีตั๋วฟรี' (free rider) เพราะตระหนักแกใจดีวา หากมี

17
ประเทศหนึ่งประเทศใดรับภาระการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ ประโยชนมิไดตกแก
ประเทศผูรับภาระเทานั้น ประเทศอื่น ๆ ก็รวมรับประโยชนดวย
ความลั ง เลใจของสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศมหาอํ านาจอื่น ๆในการเข าไปมี
บทบาท เพื่อยุติสงครามบอสเนียก็ดี หรือสงครามในรวันดาก็ดี รวมตลอดจนการที่นานาประเทศ
คางชํ าระคาสมาชิกแกองคการสหประชาชาติก็ดี ลวนแลวแตเปนประจักษพยานอันดียิ่งวา
ในพหุอภิรฐั พิภพ นานาประเทศมีแนวโนมที่จะเปน `ผูโดยสารที่ไมยอมเสียคาโดยสาร' และสินคา
สาธารณะระหวางประเทศจะมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม สภาวการณดังกลาวนี้จะไมเกื้อกูลตอ
การสถาปนาศานติสุขในโลก และอาจเปนปญหาเชิงโครงสรางอันนํามาสูสภาพ `นวโลกาจลาจล'
(New World Disorder)
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อาเซียตะวันออก
ศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก?5
นับเปนเวลาเกือบทศวรรษที่อาเซียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) และกลุม ประเทศอาเซียน ถูกธนาคารโลกชูใหเปนแบบอยางของ
โลกทีส่ ามในการพัฒนาเศรษฐกิจ จนถึงกับมีการกลาวถึง "แบบจําลองอาเซียตะวันออก" (East
Asian Model) ประดุจวาประเทศเหลานี้ดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาบนเสนทางเดียวกัน
โดยไมผิดเพี้ยน ซึ่งมิไดตรงกับขอเท็จจริง ยิ่งธนาคารโลกกลาวถึงความมหัศจรรยของเศรษฐกิจ
อาเซียตะวันออก จนถึงกับมีการตีพิมพเผยแพรหนังสือชื่อ The East Asian Miracle : Economic
Growth and Public Policy (Oxford University Press, 1993) เพือ่ ที่จะใหภูมิภาคอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกาเอาเปนแบบอยาง ก็ยิ่งเปนการกระทําที่เลยเถิด
ไปมาก
บั ด นี้ นั กเศรษฐศาสตร จํ านวนหนึ่ ง เริ่ ม ตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
ความมหัศจรรยของเศรษฐกิจอาเซียตะวันออกเปนเพียงมายาคติเทานั้น งานชิ้นสําคัญเปนของ
ศาสตราจารยลอวเรนส ลอ (Lawrence Lau) แหง Stanford University และศาสตราจารยอัลวิน
ยัง (Alwyn Young) แหง M.I.T.
เมื่อศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) กลาวถึง The Myth of Asia's
Miracle ในการประชุม Pacific Rim Forum เมื่อตนเดือนธันวาคม 2538 นักเศรษฐศาสตร
อาเซียรวมกัน `เหยียบ' ศาสตราจารยครุกแมนดวยความพรอมใจยิ่ง
ผมไมมี โ อกาสอา นบทความที่ ศาสตราจารยครุกแมนเสนอตอที่ประชุมครั้งนี้
แตเมื่ออานจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพแลว มั่นใจวาเปนบทความเดียวกับบทความ
ชือ่ เดียวกันนี้ ซึ่งตีพิมพในวารสาร Foreign Affairs, Vol.73, No.6 (November-December 1994)
ในบทความดังกลาว ศาสตราจารยครุกแมนชี้ใหเห็นวา การเติบโตของกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) อันประกอบดวยสิงคโปร ฮองกง ไตหวัน และ
เกาหลีใต เกิดจากการเพิ่มปจจัยการผลิตมากกวาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การระดม

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก Financial Day ฉบับวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2538
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ทรัพยากรเปนหัวใจสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ไมวาจะเปน
การระดมแรงงานในการผลิต การระดมเงินทุนจากการออมและการทุมการลงทุนทางกายภาพ
โดยทีเ่ กือบจะไมมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเลย
แตการเจริญเติบโตดวยการเพิ่มปจจัยการผลิตนั้นเปนยุทธวิธีที่มีขอจํากัด เพราะ
ในวันหนึ่งปจจัยการผลิตตองรอยหรอลง และระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได
ภาคเกษตรกรรมที่เติบโตดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจักตองเผชิญจุดอับตันเมื่อไมมีที่ดิน
ทีจ่ ะขยายตอไปได ในประการสําคัญ การเพิ่มปจจัยการผลิตปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว
ถึงจุดหนึง่ ก็ตองเผชิญกับภาวะผลผลิตลดนอยถอยลง (Diminishing Returns)
ผลการวิจัยที่พบวา กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียไมมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และดวยเหตุดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตจึงมิไดเพิ่มขึ้น นับเปนประจักษพยาน
สํ าคั ญ ที่ บ  ง บอกว า การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของกลุ  ม ประเทศอาเซี ย ตะวั น ออกมิ ใ ช
สิง่ มหัศจรรย เพราะเปนการเจริญเติบโตที่กําลังรอวันพบจุดอับตัน
ศาสตราจารยครุกแมนพยายามประมวลผลการวิจัยที่เสนอประมาณการเกี่ยวกับ
Total Factor Productivity ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย ซึง่ เปนการประมาณการ
ภายใตระเบียบวิธีการศึกษาที่เรียกวา Growth Accounting อันเปนวิธีการศึกษาที่พยายาม
ประมาณการตัวเลขวา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆเกิดจากการใชปจจัย
การผลิตเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด และเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตมากนอย
เพียงใด
ศาสตราจารย ค รุ ก แมนวิ พ ากษ ค วามมหั ศ จรรย ท างเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย
ตะวันออกอยางมีการจํ าแนก แมเขาจะเชื่อวากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมไมสามารถเติบโต
ในอัตราสูงไดนานเนื่องเพราะประสิทธิภาพการผลิตมิไดเพิ่มขึ้น แตก็มีความเห็นวา ญี่ปุนเลือกใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่แตกตางออกไป เพราะญี่ปุนเนนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางสํ าคัญ
จนสามารถไลกวดประเทศมหาอํานาจอื่นในดานเทคโนโลยีได (technological catching-up)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนมิไดเกิดจากการใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังเปนผล
จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกดวย การทุมพัฒนาดานเทคโนโลยี่นี้เองทําใหนักวิชาการ
อเมริกันจํ านวนไมนอยเฝามองญี่ปุนดวยความหวาดหวั่น ชื่อหนังสือเรื่อง The Emerging
JapaneseSuperstate ของ Herman Kahn ก็ดี และ Japan as Number One ของ Ezra Vogel
ก็ดีสะทอนใหเห็นความรูสึกดังกลาวนี้ แตญี่ปุนก็ตองเผชิญกับภาวะถดถอยนับแตป 2534
เปนตนมา และยากที่จะเติบโตในอัตราสูงดังปางกอนอีกได
ศาสตราจารยครุกแมนมีความเห็นวา ผูคนมองสาธารณรัฐประชาชนจีนวาจะมี
ความรุง โรจนทางเศรษฐกิจเกินกวาความเปนจริง การคาดการณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
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เป น เรื่ อ งยากยิ่ ง เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหาขอมูลสถิติที่เชื่อถือมิไดอยูมาก
มิหนําซํายั
้ งมีปญหาในการเลือกใชปฐานในการประมาณการอีกดวย
เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียแตกตาง
จากญีป่ นุ และสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังแตกตางกันภายในกลุมเดียวกันอีกดวย แตความ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ทํ าใหนักวิชาการจํานวนไมนอยเสนอบทสรุป
สําคัญอยางนอย 3 ประการคือ
ประการแรก โลกมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอยางสําคัญ จนเปน
เหตุใหชาติมหาอํานาจตะวันตกสูญเสียความไดเปรียบที่มีอยูเดิม แตศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ใหมองขอเท็จจริงที่วา ความแตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศตางๆหาไดลดลงไม การ
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอาจจะมีเฉพาะบางอุตสาหกรรม หาไดมีทุกอุตสาหกรรม
หรือหาไดเปนปรากฏการณทั่วไปไม ดวยเหตุดังนี้เอง การเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตในกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหมจึงมิไดมีมากไปกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ขอเท็จจริงที่วา ความ
แตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศมิไดลดลงอยางสําคัญนี้เอง ชวยอธิบายวา เหตุใดเงินทุน
จากประเทศที่พัฒนาแลวจึงเคลื่อนยายไปสูโลกที่สามไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ
2530 สวนใหญเคลื่อนยายไปสูละตินอเมริกา มิใชอาเซียตะวันออก มิหนําซํ้าเงินทุนจากอาเซีย
ตะวั น ออกกลั บ ถู ก ส ง ออกไปลงทุ น ในประเทศอื่ น ในทั ศ นะของศาสตราจารย ค รุ ก แมน
ปรากฏการณดังกลาวนี้ อาจเปนเพราะวา อาเซียตะวันออกกําลังเผชิญกับภาวะผลตอบแทนจาก
การลงทุนลดนอยถอยลง
ประการที่สอง มีความเชื่อในหมูนักวิชาการจํ านวนมากวา ศูนยอํ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลกกําลังเคลื่อนยายไปสูอาเซียแปซิฟก แมวาการเติบโตอยางรวดเร็วของอาเซีย
ตะวันออกมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจในสังคมเศรษฐกิจโลก แตศาสตราจารย
ครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา หากอาเซียตะวันออกยังมิไดเติบโตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และหากอาเซี ย ตะวั น ออกต อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะความตกตํ่ าของผลตอบแทนจากการลงทุ น
การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงศูนยอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกก็จะเกินเลยจากความ
เปนจริง
ประการที่สาม นักวิชาการจํานวนไมมากชี้ใหเห็นวา ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียตะวันออกเปนผลจากระบบสังคมเศรษฐกิจที่ `เหนือ' กวาสังคมตะวันตก โดยที่ระบบ
สังคมเศรษฐกิจตะวันออกเปนระบบที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ควบคูกับการแทรกแซงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐ แตศาสตราจารยครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา ขอสรุปดังกลาวนี้มีลักษณะเหวี่ยงแห
มากเกินไป เพราะระบบอาเซียมิไดมีอยูเพียงระบบเดียว แตก็ยอมรับวา อาเซียตะวันออก
ไดประโยชนอยางสําคัญจากนโยบายการคาเชิงยุทธศาสตรและนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม
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บรรดานักเศรษฐศาสตรอาเซียพากันรุม `ถลม' เมื่อศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ความเห็นขางตนนี้ตอที่ประชุม Pacific Rim Forum ในจํานวนนี้รวมนายศุภชัย พานิชภักดิ์ จาก
ประเทศไทย เอ็ดเวิรด เช็น (Edward Chen) จากฮองกง นัวรดิน โซปอี (Noordin Sopiee) จาก
มาเลเซีย และทิโมธี ออง (Timothy Ong) จากบรูไน
ผมประมวลขอวิพากษวิจารณจากรายงานขาวใน The Nation (December 2,
1995) และ Financial Day (ฉบับวันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2538) และเห็นวาขอวิพากษวิจารณ
ทีส่ าคั
ํ ญเปนประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาของ Growth Accounting ซึ่งเปนเรื่องเทคนิค
การประมาณการอันไมเหมาะที่จะกลาว ณ ที่นี้
ในอดีตที่เปนมา บทวิพากษ "แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก" มักจะมาจาก
นักวิชาการนอกกระแสหลัก แตงานของ Lawrence Lau, Alwyn Young และ Paul Krugman เปน
การวิพากษจากกระบวนทัศนของสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก อันเปนสํานักเดียวกับที่เชิดชู
แบบจําลองนี้
บทวิพากษที่วา ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกเปนเพียง
มายาภาพ จึงควรแกการรับฟงและพินิจพิเคราะหยิ่ง
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อนิจลักษณะของเศรษฐกิจญี่ปุน6
รัฐบาลนายมอริฮโิ ต โฮโซกาวา (Morihito Hosokawa) กําลังผลักดันใหรัฐสภา
ญี่ปุนยอมรับมาตรการการลดภาษีอากรเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยที่มาตรการชุดนี้ยังผลใหรายได
จากภาษีอากรลดลง 6 ลานลานเยน (หรือประมาณ 55 พันลานเหรียญอเมริกัน)
เศรษฐกิจญี่ปุนอยูในภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อและรุนแรงมากกวาที่คาดคิด และยัง
ไมมวี แี่ วววาจะฟนตัว ผลกระทบของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจปรากฏไปทั่วหัวระแหง เพียงเมื่อ
กวาทศวรรษทีแ่ ลวนี้เอง เมื่อญี่ปุนเจริญรุงเรือง ผูคนพากันคาดการณกันวา ญี่ปุนจักตองเติบใหญ
เปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ และญี่ปุนก็เดินอยูบนเสนทางสายนั้นจริงๆ จนเปนที่
เกรงขามของกลุมประเทศมหาอํานาจเกา ไมวาจะเปนยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเริ่มมาแตป 2534 บงบอกถึงอนิจลักษณะของเศรษฐกิจญี่ปุน อยางนอยที่สุด
ก็แสดงถึงจุดออนของระบบเศรษฐกิจซึ่งไมเคยเปนที่รับรูกันมากอน
จุดหักเหสําคัญมีที่มาอยู 2 กระแส กระแสแรกเกิดจากขอตกลงพลาซา (Plaza
Accord) ระหวางประเทศมหาอํานาจ 5 ประเทศ (G-5) ในเดือนกันยายน 2528 ซึ่งยังผลให
เงิ น ดอลลาร อ เมริ กั น มี ค  า ตกตํ่ าลง ในขณะที่เ งิ น เยนญี่ ปุ  น และเงิ นมาร ก เยอรมั น แข็ง ตัว ขึ้ น
อี ก กระแสหนึ่ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงแบบแผนการบริ โ ภคของชาวญี่ ปุ  น เอง การเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจในชวงทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510 ทําใหแบบแผนการบริโภคของชาวญี่ปุนใน
ทศวรรษ 2520 เริ่มแปรเปลี่ยนไปเปนการบริโภคที่ฟุมเฟอยมากขึ้นเรื่อย ๆ
การที่เงินเยนมีคา เพิ่มขึ้น อันเปนผลจากขอตกลงพลาซาในเดือนกันยายน 2528
ชักนําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเวลาตอมา ฐานะการแขงขันของสินคาญี่ปุนในตลาดโลก
ตกตําลง
่
เนือ่ งจากสินคาญี่ปุนมีราคาแพงขึ้น เมื่อคิดเปนเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มิใชเงินเยนและ
เงินมารก ยังผลใหการสงออกถดถอย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมากตองประสบภาวะ
ลมละลาย การแข็งตัวของเงินเยนนับเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหผูประกอบการชาวญี่ปุนโยกยาย
โรงงานผลิตไปสูตางประเทศ (relocation of production) อันเปนกระแสการยายแหลงที่ตั้ง
การผลิตที่สําคัญในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25กุมภาพันธ 2537
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รัฐบาลญี่ปุนอาศัยเครื่องมือทางการเงินในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ทัง้ นีด้ ว ยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (official discount rate) จนอยูในระดับ 2.5%
ในเดือนกุมภาพันธ 2530 และตรึงอยูในระดับนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2532 การที่ดอกเบี้ยอยูใน
อัตราตํ่ ามีสวนสํ าคัญในการผลักดันใหมีการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย ประชาชน
สามารถกูเงินจากสถาบันการเงินโดยเสียตนทุนตํ่ าเพื่อนํ ามาใชในการเก็งกํ าไร การเก็งกําไรนี้
มิไดมีเฉพาะแตภาคครัวเรือน หากแตคลุมถึงภาคธุรกิจดวย ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble
Economy) ขยายตัวอยางรวดเร็วระหวางป 2529-2533
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทําใหประชาชนชาวญี่ปุนรูสึกมั่งคั่งขึ้น ผลกระทบอันเกิด
จากการทีท่ รัพยสนิ ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยทางการเงินมีราคาสูงขึ้น (Wealth
Effect) ทําใหประชาชนเพิ่มการบริโภคที่ฟุมเฟอยมากขึ้น ในอีกดานหนึ่ง ธุรกิจญี่ปุนก็กระโดด
เขาไปซือ้ ขายทีด่ นิ และหลักทรัพยเพื่อเก็งกําไรดวย ธุรกิจเหลานี้อาศัยที่ดินและหลักทรัพยที่มีราคา
สูงขึ้นนี้คํ้าประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งยอมหมายความวาปริมาณเงินกูเพิ่มขึ้นตามมูลคา
หลักทรัพยทใี่ ชคาประกั
ํ้
นดวย ดังนั้นในชวงเวลาเดียวกับที่เกิดเศรษฐกิจฟองสบูนี้เอง ภาคการผลิต
(real sector) ก็ขยายตัวดวย แทที่จริงแลว แมเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูเริ่มแตกกระจาย การลงทุนของ
ธุรกิจญี่ปุนก็ยังคงขยายตัวอยู
ความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทําใหธนาคารแหงประเทศญี่ปุนเริ่มปรับ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในป 2532 ถึง 3 ครั้ง และอีก 2 ครั้งในป
2533 อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางเพิ่มจากระดับ 2.5% ในเดือนพฤษภาคม 2532 ไปสูระดับ
6.0% ในเดือนสิงหาคม 2533 อัตราดอกเบี้ยยืนอยูในระดับนี้เปนเวลา 11 เดือน ซึ่งยาวนานพอที่
จะทําใหเศรษฐกิจฟองสบูแตกกระจาย ราคาที่ดินเริ่มตกตํ่าในเดือนสิงหาคม 2533 สวนราคา
หลักทรัพยเริ่มตกตํ่าในเดือนตุลาคม ศกเดียวกัน
การตกตํ่ าของราคาหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยมีผลกระทบตอการบริโภค
ภายในประเทศอยางสําคัญ เพราะประชาชนชาวญี่ปุนถือวามูลคาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น แมจะยังมิได
ขายทรัพยสนิ นัน้ (unrealized capital gains) มีสวนเพิ่มพูนความมั่งคั่งของบุคคล ในชวงที่มี
เศรษฐกิจฟองสบู การเพิ่มขึ้นของราคาทรัพยสินมีสวนผลักดันใหการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น
ครั้นเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกกระจาย การบริโภคภายในประเทศจึงตกตํ่าลง ผลที่ตามมาก็คือ
ภาคการผลิตเริ่มขายสินคาไดนอยลง สินคาคงคลังสะสมมากขึ้น เมื่อสินคาลนโกดัง ภาคธุรกิจ
ตองลดการผลิตตามการบริโภคของประชาชนเปนสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจฟองสบูไปสูการผลิต
การลดลงของการบริโภคและการลงทุน ภายในประเทศ อัน เปน ผลจากการ
แตก กระจายของเศรษฐกิจฟองสบู นํามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอย เริ่มตั้งแตป 2534 เปนตนมา
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จนถึงบัดนี้ อัตราการจําเริญเติบโตซึ่งเคยสูงถึง 5-6% ในระหวางป 2530-2533 ลดลงเหลือ 4.1%
ในป 2534 และ 1.5% ในป 2535 ทั้งนี้คาดวาจะเหลือเพียง 0.2% ในป 2536
เมือ่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มปรากฏในป 2534 นั้น ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ญีป่ นุ มิไดคาดคิดวา ปรากฏการณนี้จะยืดเยื้อ นิตยสาร The Economist ของอังกฤษนําเสนอ
บทวิเคราะหวา แมญี่ปุนจะเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ แตระบบเศรษฐกิจญี่ปุนยังคง
แข็งแกรงในเชิงโครงสราง มิหนําซํ้ายังกลาวเกินเลยถึงขั้นที่วา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามนัยของ
ชาวญี่ปุนมิไดหมายถึงสภาวการณที่ผลผลิตตกตํ่า หากแตหมายถึงสภาวการณที่อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจตํ่ากวาปละ 3% (The Economist, November 9, 1991)
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงกันไมนอยวา ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ของญี่ปุนเกิดจากเหตุปจจัยอะไรบาง บางก็เชื่อวาเปนไปตามวัฏจักรธุรกิจ (business cycle)
บางคนถึงกับนําทฤษฎีคลื่นยาว (Long Wave Theory) ขึ้นมาปดฝุนเพื่อใหอรรถาธิบาย บางคน
เชือ่ วา เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย (policy slump) แมหลายคนจะยังเชื่อวา
เศรษฐกิจญีป่ นุ แข็งแกรงพอที่จะกาวไปเปนประเทศมหาอํานาจ แตภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้อ
และรุนแรงครั้งนี้เริ่มสั่นคลอนความเชื่อมั่นในหมูนักเศรษฐศาสตรญี่ปุนดวยกันเอง บางคนเริ่ม
มองเห็นจุดออนของสังคมเศรษฐกิจญี่ปุน รวมตลอดจนระบบการบริหารจัดการในบริษัทญี่ปุน
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเริ่มแตกกระจาย เปนชวงเวลาเดียวกับที่เงินเยนมีคา
แข็งตัวอีกครัง้ หนึง่ สวนสําคัญเปนเพราะญี่ปุนมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นมากในชวงป 25342536 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐอเมริกาลดลง ในป 2536 อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินเยนเพิ่มจากระดับ 124.75 เยนตอดอลลารอเมริกัน เปน 100 เยนตอดอลลารอเมริกัน
การแข็งตัวของเงินเยนชวยซํ้ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เพราะทําใหการสงออกขยายตัว
ไดนอยลง
การลดการบริโภคของชาวญี่ปุน ประกอบการชะลอตัวของการสงออก ทําให
การลงทุนในภาคเอกชนซบเซา การผลิตในภาคอุตสาหกรรมตกตํ่าลง ในป 2534 ผลผลิตภาค
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเพียง 2.1% แตแลวในป 2535 อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเริ่ม
ติดลบ (-6.1%) ภาวะตกตํ่าในดานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังคงปรากฏสืบมาในป 2536
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบอย า งรุ น แรงได แ ก อุ ต สาหกรรมรถยนต อุ ต สาหกรรม
อีเล็กทรอนิก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ผลที่ตามมาก็คือ ญี่ปุนเริ่มมีการวางงานอยางเปดเผย
ดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก โดยที่อัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จารีตการจางงานตลอดชีวิต (lift-time employment) ซึ่งดํารงอยูในตลาดแรงงานญี่ปุนกําลังถูก
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สัน่ คลอนอยางรุนแรง เพราะความซบเซาทางเศรษฐกิจทําใหธุรกิจตางๆ จําตองปลดแรงงานเพื่อ
ความอยูรอด
ธุรกิจจํานวนมากลมละลายในป 2534 การลมละลายมีมากขึ้นในป 2535-2536
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา จํานวนธุรกิจที่ลมละลายในป 2534 มีถึง 10,723 แหง และ
คาดวาจะลมละลายอีก 14,000-15,000 แหงในป 2535 (The Nation, July 17, 1992) โดยที่
การลมละลายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2536 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงมากขึ้น
การลมละลายของธุรกิจมิไดเปนผลจากความถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเกิดจาก
การหดตัวของอุปสงคมวลรวมเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุวา ธุรกิจเหลานี้จํานวนมากกาวเขาไป
ซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยเพื่อเก็งกํ าไรในชวงที่เศรษฐกิจฟองสบูเบงบานอีกดวย
สินทรัพยเหลานี้ถูกใชไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน เงินกูที่ไดมาสวนหนึ่ง
ใชไปในการขยายการลงทุน อีกสวนหนึ่งใชไปในการเก็งกําไรตอไป ซึ่งยิ่งทําใหเศรษฐกิจฟองสบู
เบงบานมากขึ้น ภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่าเกื้อกูลใหธุรกิจมีพฤติกรรมเชนนี้ แตครั้นเมื่อเศรษฐกิจ
ฟองสบู เ ริ่ม แตกกระจาย และธนาคารแหงประเทศญี่ปุน ดํ าเนิน นโยบายการเงินแบบหดตัว
ดวยการขึน้ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ฐานะการเงินของธุรกิจเหลานี้เริ่มสั่นคลอน สินทรัพย
มีมูลคาตกตํ่ าลงอยางคาดไมถึง เนื่องจากราคาหลักทรัพยและที่ดินลดลงอยางฮวบฮาบ ซึ่ง
หมายความวาหลักทรัพยที่ใชคํ้าประกันเงินกูมีมูลคาตกตํ่าลงดวย เมื่อถูกซํ้าเติมดวยภาวะธุรกิจ
ซบเซา ธุรกิจเหลานี้ก็หมดความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งกอผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงฐานะ
การประกอบการของสถาบันการเงินตาง ๆ ดวย
รั ฐ บาลญี่ ปุ น แก ปญ หาภาวะเศรษฐกิ จถดถอยดว ยการลดอั ตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางเปนหลัก อัตราดกเบี้ยลดลงจากระดับ 6% กอนเดือนกรกฎาคม 2534 เหลือเพียง
3.25% เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2535 ในเวลาปเศษนี้มีการลดอัตราดอกเบี้ยถึง 5 ครั้ง ครั้นเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2536 อัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 2.5% และในที่สุดเหลือเพียง 1.75% เมื่อวันที่
21 กันยายน 2536 แตการลดอัตราดอกเบี้ยไมชวยใหเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นไดมากนัก
การอัดฉีดเงินงบประมาณเขาสูระบบเศรษฐกิจเปนมาตรการสํ าคัญที่รัฐบาล
ญีป่ นุ เลือกใชควบคูกับการลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลญี่ปุนใชมาตรการอัดฉีดงบประมาณมาแลว 3
ครัง้ โดยใชเงินไปแลว 29 ลานลานเยน ครัง้ แรกในเดือนสิงหาคม 2535 จํานวน 10 ลานลานเยน
ครัง้ ทีส่ องในเดือนเมษายน 2536 จํานวน 13 ลานลานเยน และครั้งที่สามในเดือนกันยายน 2536
จํานวน 6 ลานลานเยน ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุนก็ใชนโยบายงบประมาณแบบขยายตัวนับตั้งแต
ปงบประมาณ 2535 เปนตนมา รวมทั้งปงบประมาณ 2537 ซึ่งจะเริ่มตนในเดือนเมษายน 2537
นีด้ วย
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แตนโยบายการอัดฉีดเงินงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกอสรางและ
งานโยธา ตองประสบปญหาในขอที่วา บรรดาบริษัทกอสรางขนาดใหญทั้งหลายลวนแลวแตมีชนัก
ติดหลัง เนือ่ งจากมีคดีติดสินบาทคาดสินบนนักการเมือง คดีการฉอราษฎรบังหลวงเหลานี้มีสวน
บั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งกลายเปนอุปสรรคในการแกปญหาภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
รั ฐ บาลญี่ ปุ น ชุดแลว ชุดเล า ตางหลีกเลี่ยงการใชมาตรการภาษีในการกระตุน
เศรษฐกิจ สวนสําคัญเปนเพราะบรรดาเทคโนแครตในกระทรวงการคลังตอตาน พรรคสังคมนิยม
ซึ่งรวมอยูในรัฐบาลนายโฮโซกาวาก็คัดคานดวยเหตุผลที่วา การลดภาษีอากรเปนมาตรการ
ที่เกื้อประโยชนคนรวย อยางไรก็ตาม เมื่อการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายงบประมาณ
ไมสามารถฉุดใหญปี่ ุนหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รัฐบาลนายโฮโซกาวาจึงจําตองนํา
มาตรการภาษีมาใชเพื่อการนี้
ญีป่ นุ เคยฟนฝามรสุมเศรษฐกิจมาอยางงามสงาหลายครั้งหลายครา ไมวาจะเปน
การฟนตัวจากภัยพิบัติของสงครามโลกครั้งที่สองโดยใชเวลาเพียงทศวรรษเศษ การรอดพนจาก
วิกฤติการณนํ้ามันทั้งในป 2516 และป 2522 และการฟนตัวจากภาวะเงินเยนแข็งตัวภายหลัง
การทําขอตกลงพลาซาเดือนกันยายน 2528 บัดนี้ ระบบเศรษฐกิจญี่ปุนเผชิญกับการทดสอบครั้ง
สําคัญอีกครั้งหนึ่ง
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เกาะใหญที่หาของญี่ปุน7
ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะใหญเพียง 4 เกาะ อันไดแก เกาะฮอนชู
(Honshu) เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เกาะเกียวชู (Kyushu) และเกาะชิโกกุ (Shikoku) นับเปน
เวลาหลายพันปแลวที่สภาพภูมิศาสตรประเทศญี่ปุนมิไดแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ แตแลว
เกาะใหญที่หาของญี่ปุนก็ปรากฏโฉมขึ้นในยุโรปตะวันตก
ดวยเหตุที่ญี่ปุนเขาไปลงทุนในประเทศอังกฤษเปนอันมาก และไดอาศัยอังกฤษ
เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อสงออกไปขายในประชาคมยุโรปและยุโรปตะวันออก
สินคาบางรายการถึงกับขามฟากไปสูอเมริกาเหนือ อังกฤษยอมเปนฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจของ
ญีป่ นุ จนนายจากส กัลแวต (Jacques Galvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot) แหง
ฝรั่งเศส เคยคอนแคะวา บัดนี้อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว
ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old Industrialized Countries = OICs) อื่นๆ
หวาดกลัว `ภัยเหลือง' โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยอันเกิดจากการขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจ
ของญีป่ นุ และที่ตามมาเปนระลอกก็คือ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)
แตรัฐบาลอังกฤษกลับยึดมั่นในจุดยืนเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ
อยางเต็มที่ ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมเกาอื่นๆพากันตั้งปอมตานทาน `ภัยเหลือง' ในสหรัฐ
อเมริกาถึงกับมีความพยายามที่จะตรากฎหมายใหอํานาจแกประธานาธิบดีอเมริกันในการหาม
มิใหชาวตางชาติเขาไปลงทุน หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
ประเทศอุตสาหกรรมเกามีทางเลือกในการตานทาน `ภัยเหลือง' หลายหนทาง
แตละหนทางลวนแลวแตมีผลดีและผลเสียแตกตางกัน
หนทางที่หนึ่ง ไดแก การสกัดมิใหสินคาญี่ปุนเขาประเทศ มาตรการทางนโยบาย
สําหรับหนทางนี้มีตั้งแตการหามนําเขา การตั้งกําแพงภาษี (tariff barriers) ไปจนถึงการใช
มาตรการทีม่ ิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) แตการใชมาตรการการหามนําเขามิอาจใชกับ
สินคาอุตสาหกรรมได เนื่องจากขัดตอบทบัญญัติของ GATT ประเทศอุตสาหกรรมเกาจึงมักจะใช
พลังทางการเมืองระหวางประเทศในการบีบบังคับใหญี่ปุนทําสัญญาจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 ตุลาคม 2536
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(voluntary export restraints = VERs) ดังกรณีของสิ่งทอและรถยนต การสกัดมิใหสินคาญี่ปุน
เขาประเทศยิ่งเปนการซํ้าเติมความไรประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเกา
เพราะการสกัดกั้นการนํ าเขาทํ าใหอุตสาหกรรมภายในประเทศไมตองเผชิญกับการแขงขันจาก
ตางประเทศ สิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงออนระโหย ผลที่ตามมาก็คือ
ประชาชนภายในประเทศตองซื้อสินคาราคาแพงกวาที่ควรจะเปน และอาจไดสินคาที่มีคุณภาพ
เลวกวาทีค่ วรจะเปน หากสินคาที่ไดรับการปกปองนั้นเปนสินคาขั้นกลาง (intermediate goods)
หรือสินคาประเภททุน (capital goods) นโยบายการปกปองดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาขั้นสุดทาย และตอฐานะการแขงขันในตลาดโลกดวย ตัวอยางของ
ความขอนี้พิจารณาไดจากกรณีการตั้งกําแพงภาษีของประชาคมยุโรปเพื่อสกัดการนําเขาอุปกรณ
เซมิคอนดักเตอร (semi conductor) จากญี่ปุน โดยเก็บอากรขาเขาสูงถึง 14% นโยบาย ดังกลาวนี้
แมจะเปนการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรในประชาคมยุโรป แตก็มีผลกระทบตอการผลิต
อุปกรณอีเล็กทรอนิก เพราะทําใหตองซื้อเซมิคอนดักเตอรแพงกวาที่ควรจะเปน สินคาอีเล็กทรอนิก
ในประชาคมยุโรปจึงเสียตนทุนการผลิตสูงกวาปกติ อันกระทบตอฐานะการแขงขันในตลาดโลก
นโยบายการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรจึงกอใหเกิดแรงกดดันใหมีการปกปองการผลิตสินคา
อีเล็กทรอนิกเปนลูกโซ
เมื่อญี่ปุนเผชิญกับการกีดกันการคา ซึ่งรุนแรงขึ้นตามลํ าดับ ญี่ปุนก็เริ่มหา
ทางออกดวยการยายโรงงานเขาไปตั้งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรปดวยยุทธวิธีเชนนี้ การกีดกันสินคาญี่ปุนทําไดยากขึ้น เพราะสินคา
ญี่ปุนไดเปลี่ยนสัญชาติเปนสินคาอเมริกัน หากผลิตในสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนสัญชาติเปน
สินคายุโรป หากผลิตในประชาคมยุโรป แตกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกายังคงตามเลนงานสินคา
ญี่ปุนอยางไมลดละ ดังกรณีที่ประชาคมยุโรปพยายามกดดันใหญี่ปุนจํากัดการสงออกรถยนต
ไปประชาคมยุโรป โดยยึดหลัก`เชื้อชาติ' ของสินคามากกวาหลัก `สัญชาติ' ของสินคา ทั้งนี้
ประชาคมยุโรปถือวา การนําเขารถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาอยูในโควตาเดียวกับการนําเขารถ
ญีป่ นุ จากประเทศญี่ปุน
หนทางที่สอง ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรมที่ตองเผชิญกับการแขงขัน
จากตางประเทศ ทัง้ นี้โดยหวังวา นโยบายการใหเงินอุดหนุนจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงแกการผลิต
ภายในประเทศ จนชวยใหฐานะการแขงขันในตลาดโลกดีขึ้นได แตประสบการณของกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกาในการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้คอนขางเลวราย ทั้งนี้ไมเพียงแตการใหเงิน
อุดหนุนจะไมชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวาปริมาณเงินอุดหนุนยังเพิ่มขึ้น
จนเปนภาระทางการคลังอยางสําคัญอีกดวย
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หนทางที่สาม ไดแก การใหเงินอุดหนุนในดานการวิจัย การพัฒนา และการ
ออกแบบสินคา (research, development, and design) เงินอุดหนุนในดานนี้จะชวยเสริม
ฐานการผลิตใหมั่นคง และสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได แตปญหาสําคัญอยูที่การตัดสินใจวา
จะทุม เงินอุดหนุนดานการวิจัย การพัฒนา และการออกแบบสินคาประเภทใด รัฐบาลอังกฤษและ
ฝรั่งเศส เคยรวมกันใหเงินอุดหนุนในการพัฒนาเครื่องบินคอนคอรด (Concorde) แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จในเชิงธุรกิจ เพราะมีแตสายการบินอังกฤษและฝรั่งเศสเทานั้นที่ใชเครื่องบินดังกลาวนี้
อัง กฤษเคยเลื อ กหนทางที่สองในการพัฒนาอุตสาหกรรม กลาวคือ การให
เงินอุดหนุน ในการผลิต โดยที่ในบางกรณีถึงกับแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
ในยุคทีพ่ รรค กรรมกรครองเมือง ในบางกรณี นโยบายเงินอุดหนุนมีสวนผลักดันใหวิสาหกิจเอกชน
รวมตัวกันเปนการประกอบการขนาดใหญ อุตสาหกรรมรถยนตนับเปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้
ดังจะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 บริษัทรถยนตอังกฤษทีละบริษัทสองบริษัทคอยๆ
รวมตัวกัน ไมวาจะเปนบริษัท Austin, Morris, Standard, Triumph, Rover และ Jaguar
จนทายทีส่ ดุ รวมเปนรัฐวิสาหกิจยักษใหญในป 2529 แตการรวมหรือควบบริษัทนี้หาไดชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตแตประการใดไม การณกลับปรากฏวา รัฐวิสาหกิจยักษใหญนี้ขาดทุนถึงป
ละ 1,000 ลานปอนด จนตองขายคืนแกภาคเอกชนในป 2531
นับตัง้ แตป 2522 เปนตนมา รัฐบาลอังกฤษเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในแนวทาง
เศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ด  ว ยการลดและผ อ นคลายข อ จํ ากั ด ในการนํ าเข า เพื่ อ ให
อุตสาหกรรม ภายในประเทศตองเผชิญแรงกดดันจากการแขงขันจากตางประเทศ โดยมีเปาหมาย
ในการเพิ่มคุณภาพของสินคาและประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกันก็เปดประตูตอนรับการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน ทั้งนี้โดยหวังที่จะเรียนรูระบบการบริหาร
จั ดการแบบญี่ปุ น และหวั ง ที่ จะไดรับถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนดวย อังกฤษยอมรับวา
ออนดอยกวาญี่ปุนในดานการผลิตสินคาที่ตองอาศัยพื้นฐานความรูทางดานฟสิกส (physicsbased industries) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดานสารสนเทศ (information technology)
รัฐบาลอังกฤษไมเพียงแตปรับนโยบายตอนรับการลงทุนจากตางประเทศเทานั้น
หากยังมีการปฏิรูปดานอุปทาน (supply-side reform) เพื่อใหเกื้อกูลตอการประกอบการอังกฤษ
มีบริการสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการคมนาคมและโทรคมนาคม ระบบ
ราชการอังกฤษทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารราชการแผนดินอยางโปรงใส
อุปสรรคสําคัญในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอยูที่ระบบแรงงานสัมพันธ ซึ่งมีการนัดหยุดงาน
บอยครั้ง รัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร พยายามปราบปรามสหภาพแรงงาน และจัดระบบ
แรงงานสัมพันธเพื่อใหฝายบริหารจัดการและกรรมกรรวมกันทํางานในการยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต การนัดหยุดงานลดนอยถอยลง จนเกือบไมมีเลยในปลายทศวรรษ 2520 นอกจากนี้
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รัฐบาลอังกฤษยังลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 35% ในป 2529 และ 33% ในป 2535
การเปลีย่ นแปลงตางๆเหลานี้ทําใหอังกฤษกลายเปน `อูขาวอูนํ้า' ของนักลงทุนจากตางประเทศ
ในปจจุบนั การลงทุนในตางประเทศของญี่ปุนประมาณ 75% กระจุกอยูในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และอาเซีย ประมาณ 20% ไปสูยุโรป ขอมูลในป 2534 บงบอกวา อังกฤษ
สามารถดู ด ซั บ 53% ของการลงทุ น โดยตรงของญี่ปุ น ในประชาคมยุโรป รองลงมาไดแก
เนเธอรแลนด 19% เยอรมนี 9% และฝรั่งเศส 8%
นโยบายของรั ฐ บาลอัง กฤษเกี่ย วกับ การลงทุน จากตา งประเทศแตกต า งจาก
รัฐบาลอเมริกันเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มมีความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง และ
รัฐสภาอเมริกันถึงกับพยายามตรากฎหมายเพื่อกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีญี่ปุนเปน
เปาหมายหลัก แตรัฐบาลอังกฤษยังคงเชื้อเชิญใหญี่ปุนเขาไปลงทุนในอังกฤษตอไป นายจอหน
เมเจอร (John Major) นายกรัฐมนตรีอังกฤษพยายามตอกยํ้านโยบายดังกลาวนี้ ในคราวเยือน
ประเทศญีป่ นุ เมือ่ กลางเดือนกันยายน 2536 ความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองมีอยูอยางเจือจางมาก
ในอังกฤษ ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ อังกฤษไดเรียนรูเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร
การจัดการจากญี่ปุนเปนอันมาก อุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรับโทรทัศน
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมทีญ
่ ปี่ นุ เขาไปลงทุนเปนอันมาก มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ซึ่งเปนเหตุใหการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอังกฤษจึงเห็นอานิสสงส
ของการลงทุนจากตางประเทศ
บัดนี้ อังกฤษไดแปรสภาพเปน "ญีป่ นุ แหงอัสดงคตประเทศ" ในขณะที่ "อังกฤษ
แหงบูรพาทิศ" กลับคืนสภาพเปนประเทศญี่ปุนเรียบรอยแลว
นีค่ อื อนิจลักษณะของสังคมทุนนิยมโลก

ภาคที่สอง
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ
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ตะเกียบ ชอนสอม และการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ1
ทุกครั้งที่ World Development Report ซึง่ เปนรายงานประจําปของธนาคารโลก
ปรากฏสูบรรณพิภพ ผมมักนั่งดูขอมูลสถิติอันเปนภาคผนวกของรายงานนี้ ธนาคารโลกนําเสนอ
ข อ มู ล สถิ ติ เ ศรษฐกิ จ ของภาคี ส มาชิ ก โดยจั ด จํ าแนกเป น กลุ  ม ประเทศตามฐานะเศรษฐกิ จ
ซึง่ ประกอบดวยกลุมประเทศรายไดตํ่า (Low-income Economies = LIEs) กลุม ประเทศรายได
ปานกลาง (Middle-income Economies = MIEs) และกลุมประเทศรายไดสูง (High-income
Economies = HIEs)
ผมสนใจกลุมประเทศรายไดสูง (HIEs) มากเปนพิเศษ เมื่อศึกษาจาก World
Development Report 1995 พบวากลุมประเทศ HIEs มีสมาชิกอยู 24 ประเทศ (ดูตารางที่ 1)
ในจํานวนนีย้ งั มีสถานะประเทศกําลังพัฒนา 4 ประเทศ อันไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร
คูเวต ฮองกง และอิสราเอล สวนที่เหลือ 20 ประเทศถือเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ธนาคารโลกใชรายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita) เปนเกณฑในการจัด
กลุม ประเทศตางๆ ซึ่งอาจถูกวิพากษวิจารณไดมาก เพราะขอมูลรายไดประชาชาติเพียงอยางเดียว
มิไดสะทอนความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในประการสําคัญ รายไดประชาชาติ
มิใชดัชนีที่ใชวัดสวัสดิการสังคม (social welfare) มิหนําซํ้ายังมิไดคํานึงถึงตนทุนสิ่งแวดลอมและ
ตนทุนสังคมอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย รายไดประชาชาติ
จึงมิใชดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ การนํ ารายไดประชาชาติตอหัวมาใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ
มีปญหาพื้นฐานบางประการที่ตองคํานึงถึง ในประการสําคัญระบบบัญชีประชาชาติในประเทศ
ตางๆ มีวธิ กี ารจัดทําที่แตกตางกัน แมสหประชาชาติจะจัดทําคูมือการจัดทําบัญชีประชาชาติเพื่อ
ใหขอมูลรายไดประชาชาติของภาคีสมาชิกอยูบนบรรทัดฐานที่ใชเปรียบเทียบกันได กระนั้นก็ตาม
ความแตกตางพืน้ ฐานบางประการยังคงปรากฏอยู ปญหาในประการตอมาก็คือ ความนาเชื่อถือ
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2539
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ของขอมูลจํานวนประชากร ดวยเหตุที่รายไดประชาชาติตอหัวเปนขอมูลรายไดประชาชาติถัวเฉลี่ย
ตอประชากรหนึ่งคน หากขอมูลจํานวนประชากรคลาดเคลื่อน รายไดประชาชาติตอหัวที่คํานวณ
ไดก็คลาดเคลื่อนดวย นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนก็เปนปญหาในการเปรียบเทียบขอมูล สถิติ
รายไดประชาชาติของประเทศตางๆแสดงเปนตัวเงินตราสกุลทองถิ่น เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ ก็ตองปรับเปนเงินตราสกุลสากลดังเชนดอลลารอเมริกัน หากอัตราแลกเปลี่ยน
ไมตรงตอสภาพความเปนจริง เนื่องเพราะมีคาสูงกวาหรือตํ่ากวาความเปนจริงก็ดี การเปรียบเทียบ
ก็จะคลาดเคลื่อนตามไปดวย
ธนาคารโลกตระหนักถึงปญหาพื้นฐานดังกลาวขางตนนี้ และใชความพยายาม
ในการ ‘ชําระลาง’ ขอมูลเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได ขอใหสังเกตวา ขอมูลรายไดประชาชาติ
ตอหัวตามทีป่ รากฏในตารางที่ 1 เปนขอมูลในป 2536 เนื่องจากมีความลาชาในการจัดทําขอมูล
ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศ กระจุกอยูในทวีปยุโรปถึง 15 ประเทศ
ทวีปอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และทวีปอาเซีย 1 ประเทศ (ญี่ปุน)
ผมนัง่ ดูรายชือ่ ประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศนี้ แลวพบขอเท็จจริงสําคัญวา
เกือบทั้งหมดมีวัฒนธรรมการใชชอนสอมในการบริโภค (19 ประเทศ) ญี่ปุนเปนเพียงชาติเดียว
ที่มวี ฒ
ั นธรรมตะเกียบ
ผมไมทราบแนชัดวา วัฒนธรรมใดกอเกิดกอนกัน ขอที่แนชัดก็คือ มนุษยใชมือ
ในการบริโภคอาหารกอนที่จะใชอุปกรณอื่นๆ วัฒนธรรมการใชมือในการบริโภคยังคงตกคางอยูใน
อัฟริกา อาเซีย และสวนอื่นของโลกในปจจุบัน สารานุกรมบางฉบับกลาววา ตะเกียบเปน
ประดิษฐกรรมในแผนดินจีนยุคกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป คนจีนรูจักใชชอนดามสั้นดวย
แตไมปรากฏแนชัดวาเริ่มในยุคสมัยใด การใชชอนดามยาวปรากฏในยุคกรีกและโรมันเรืองอํานาจ
แตการใชชอ นควบคูกับสอม ยังคนไมพบวาเริ่มตนในสมัยใด สอมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา fork
นัน้ มิไดหมายถึงอุปกรณในการบริโภคของมนุษยเทานั้น หากยังหมายถึงอุปกรณการผลิตในการ
เกษตรและอาวุธอีกดวย
ไมวาวั ฒ นธรรมชอ นสอมก อเกิดกอนวัฒ นธรรมตะเกี ย บหรือไมก็ต าม ขอที่
ประจักษชดั ก็คือ ประเทศที่มีวัฒนธรรมชอนสอมเริ่มครอบงําระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ระบบทุนนิยมโลกจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง
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มิใชอะไรอื่น หากแตเปน ‘ทุนนิยมชอนสอม’ นัน่ เอง บรรดาสมาชิก ‘สโมสรคนรวย’ ในสังคมโลก
ลวนแลวแตเปนประเทศ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ ทั้งสิ้น แตแลวญี่ปุนก็เขยิบฐานะเปนประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ปราการของ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ ตองเผชิญกับการทะลุ
ทะลวงของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ และนับตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2539 เปนตนมา สิงคโปรก็แปรสภาพ
เปนประเทศที่พัฒนาแลวตามบรรทัดฐานของ OECD หากฮองกงไมถูกผนวกเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮองกงก็จะเปนชาติตอไปที่กาวเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ ตามหลังดวยไตหวันและ
เกาหลีใต
ณ บัดนี้ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ มิไดผูกขาดการครอบงําระบบทุนนิยมโลกอีกตอไป
เนื่องเพราะการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จนสามารถมีบทบาทและอิทธิพลในสังคม
เศรษฐกิจโลกระดับหนึ่ง ปรากฏการณที่เรียกกันวา ‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซีย
ตะวันออก’ (The East Asian Miracle) ก็เกิดจากการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ นี้เอง
ผูคนจํานวนไมนอยพากันคาดการณกันวา ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จะทําใหอาเซียแปซิฟกกลายเปน
ศูนยกลางการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเปนประเด็นที่กอใหเกิดการถกเถียงไดมาก
ในขณะที่ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ รุกคืบเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ สโมสรดังกลาวนี้ไมมี
พืน้ ทีส่ าหรั
ํ บชาติทใี่ ชมือในการบริโภค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาติที่ใชมือในการบริโภคยังคงลาหลัง
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ชาติที่ใชชอนสอมในการบริโภคเติบใหญเปนประเทศมหาอํานาจ โดยที่
ตามหลังดวยชาติที่ใชตะเกียบ บรรดาประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตที่กํ าลังเรงรัด
พัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะเกียบ
มากบางนอยบางตามแตกรณี
ผมตั้งขอสังเกตขางตนนี้จากการพิจารณาสหสัมพันธระหวางความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมการบริโภค โดยมิไดมีเจตนาที่จะบงบอกวา เสนทางการเดินไปสู
‘สโมสรคนรวย’ อยูที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภค สหสัมพันธดังกลาวนี้มิไดบงบอกถึง
เหตุปจจัย ถึงประชาชนในอัฟริกาเปลีย่ นมาใชชอนสอมในการบริโภคในวันนี้ ก็มิใชเปนจักรกลใน
การแปรโฉมประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ขอทีน่ า สังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ประเทศที่พัฒนาแลวกอนป 2539 ลวนแลวแต
เปนประเทศในเขตหนาว สิงคโปรเปนประเทศเขตรอนประเทศแรกที่กําลังยกฐานะเปนประเทศที่
พัฒนาแลว
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ในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทุกวันนี้ ไมเพียงแต ‘ทุนนิยมตะเกียบ’
วิง่ ไลกวด ‘ทุนนิยมชอนสอม’ เทานั้น หากประเทศเขตรอนยังพยายามวิ่งไลกวดประเทศเขตหนาว
อีกดวย

หมายเหตุ

ในป 2535 OECD ประกาศวา ความชวยเหลือที่สมาชิก OECD ใหแกประเทศที่มี
รายไดสูง ดังเชนสิงคโปรจะไมถือเปนความชวยเหลือการพัฒนาของทางการ
(Official Development Assistance) ในเดือนพฤษภาคม 2538 OECD ประกาศ
วา สิงคโปรมไิ ดถือเปน ‘ประเทศกําลังพัฒนา’ (Developing Country) นับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2539 ซึ่งทําใหเขาใจกันวา สิงคโปรจะถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่
พัฒนา ครัง้ กลางเดือนมกราคม 2539 นั้นเอง OECD แถลงวา สิงคโปรเปน More
Advanced Developing Country (Asia Times, January 18, 1996) การ
เปลีย่ นแปลงนี้มิไดมีผลกระทบตอการวิเคราะหในบทความนี้
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ตารางที่ 1
รายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita)
พ.ศ. 2536
(ดอลลารอเมริกันตอปตอคน)
ประเทศ
1. สวิสเซอรแลนด
2. ญี่ปุน
3. เดนมารก
4. นอรเวย
5. สหรัฐอเมริกา
6. สวีเดน
7. เยอรมนี
8. ออสเตรีย
9. ฝรั่งเศส
10. เบลเยี่ยม
11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (*)
12. เนเธอรแลนด
13. แคนาดา
14. สิงคโปร (*)
15. อิตาลี
16. คูเวต (*)
17. ฟนแลนด
18. สหราชอาณาจักร
19. ฮองกง (*)
20. ออสเตรเลีย
21. อิสราเอล
22. สเปน
23. ไอรแลนด
24. นิวซีแลนด
ที่มา
หมายเหตุ

รายไดประชาชาติตอหัว
35,760
31,490
26,730
25,970
24,740
24,740
23,650
23,510
22,490
21,560
21,430
20,950
19,970
19,850
19,840
19,360
19,300
18,060
18,060
17,500
13,920
13,590
13,000
12,600

The World Bank, World Development Report 1995 (Oxford University Press, 1995)
ประเทศตอไปนี้ยังคงมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนา คือ อิสราเอล ฮองกง คูเวต สิงคโปร และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
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ทุนนิยมตะเกียบ2
วันที่ 1 มกราคม 2539 สิงคโปรแปรสภาพเปนประเทศที่พัฒนาแลวตามคํานิยาม
ของ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) แตผูนําสิงคโปร
มิไดรูสึกยินดียินรายกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ไมมีเสียงไชโยโหฮิ้วและการตีฆองรองปาว
(Asia Times, December 8, 1995)
OECD ยึดเกณฑรายไดประชาชาติตอหัว (per capita GNP) เพียงเกณฑเดียวใน
การจัดกลุมประเทศที่พัฒนาแลว นั่นก็คือ หากประเทศใดมีรายไดประชาชาติตอหัวถึงระดับ
22,400 ดอลลารอเมริกันตอป ประเทศนั้นก็ยกฐานะเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ขอมูลของธนาคารโลกตามที่ปรากฏใน World Development Report 1995
บงบอกวา สิงคโปรมรี ายไดประชาชาติตอหัวสูงเปนอันดับที่ 14 ของโลก สูงกวาประเทศที่เคยเปน
เมืองแมดังเชนสหราชอาณาจักร (อันดับที่ 18) สูงกวาอิตาลี (อันดับที่15) ออสเตรเลีย (อันดับที่
20) และนิวซีแลนด (อันดับที่ 24) ในอาเซีย สิงคโปรเปนรองเฉพาะญี่ปุน (อันดับที่ 2) เทานั้น
แตผูนําสิงคโปรหาไดหลงงมงายกับมายาภาพดังกลาวนี้ไม เพราะตระหนักดีวา
สิ งคโปรยังลาหลังประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย และความสามารถและทักษะในการกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในประการสําคัญ สิงคโปรมโี ครงสรางการผลิตที่ตองพึ่งพิงตางประเทศอยางมาก เมื่อสิงคโปร
สิ้นฐานะการเปนประเทศดอยพัฒนา สิงคโปรเริ่มถูกตัดความชวยเหลือจากตางประเทศและถูก
ตัดสิทธิพเิ ศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP) ณ บัดนี้ สิงคโปรตองแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลว
บนพืน้ ฐานที่เทาเทียมกัน
นายโกะจกตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปรเชื่อมั่นวา สิงคโปร
สามารถฝา `รังสีอํามหิต' อันเกิดจากแรงกดดันในการแขงขันในระบบทุนนิยมโลกได แตทั้งนี้
สิงคโปรจักตองจัดระบบการบริหารใหดี และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายสังคม
อยางเหมาะสม
ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงําโดยกลุมคนที่ใชชอนสอมในการบริโภคมาเปนเวลา
กวาสองศตวรรษ จนอาจกลาวไดวา ในอดีตกาล ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงําโดย `ทุนนิยมชอน
2
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สอม' ญีป่ นุ เปนชาติที่ใชตะเกียบชาติแรกที่กาวเขาสู `สโมสรคนรวย' หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บัดนี้ `สโมสรคนรวย' ตองแบงปนฟนที่ให `ทุนนิยมตะเกียบ' เพือ่ ตอนรับสิงคโปร หากฮองกง
ไมกลับคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2540 ฮองกงก็จะเปนชาติที่ใชตะเกียบชาติตอไปที่กาว
เขาสู `สโมสรคนรวย' ตามหลังดวยไตหวันและเกาหลีใต
วัฒนธรรมการใชตะเกียบลงรากปกหลักในอาเซียตะวันออกนานนับศตวรรษ
การใชตะเกียบเปนอุปกรณการบริโภคอาหารเริ่มตนในประเทศจีนกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป
การติดตอสัมพันธระหวางจีน เกาหลี และญี่ปุนทําใหมีการถายทอดวัฒนธรรมการใชตะเกียบ
แตการแพรระบาดของวัฒนธรรมตะเกียบที่สําคัญเกิดจากการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีน
สวนใหญเปนผลจากภาวะทุพภิกขภัยภายในประเทศจีนนั้นเอง แมในชั้นแรกกระแสการอพยพของ
จีนโพนทะเลจะมุงสูอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตก็กระจายสูอเมริกาและยุโรปในเวลาตอมา
วัฒนธรรมตะเกียบขยายตัวตามคลื่นการอพยพของจีนโพนทะเลดังกลาวนี้
เมือ่ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 กลุมทุน
จีนระลอกใหญยายฐานไปสูฮองกง ไตหวัน และอาเซียตะวันออกเฉียงใต กระนั้นก็ตาม ใชวา
สายสัมพันธจะตัดขาดจากกันจนหมดเยื่อใยก็หาไม ชาวจีนโพนทะเลยังคงสงเงินและสิ่งของ
ไปชวยเหลือเกื้อกูลญาติพี่นองและมิตรสหายในแผนดินใหญ นี้นับเปนเครือขายความสัมพันธ
ระหวางกลุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมตะเกียบที่สําคัญ
เมื่ อ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา จาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (inward orientation) มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด
(outward orientation) เมื่อตนทศวรรษ 2520 และเรงพัฒนาสูแนวทางทุนนิยมนับตั้งแตตน
ทศวรรษ 2530 เปนตนมา ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆขึ้น ทุนจีนโพนทะเลเคลื่อน
กลับไปลงทุนในปตุภูมิมาตุคาม และมีสวนสําคัญไมนอยในการขับเคลื่อนจักรกลทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษบริเ วณชายฝ ง ทะเลตอนใต ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยน คอยๆพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตามพลังธรรมชาติของผูที่มีภูมิหลังแหงชาติพันธุเดียวกัน และกอตัวเปน `สามเหลี่ยม
เศรษฐกิ จ' ซึ่ง เชื่ อ มโยงฮ องกงและไตัหวันเขากับจีนแผนดินใหญสวนที่เปนมณฑลทั้งสองนี้
โดยที่ทุนจีนโพนทะเล จากอาเซียตะวันออกเฉียงใตก็เขาไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ดวย
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจกําลังแปรโฉมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนี้ใหกลายเปน `เขตเศรษฐกิจจีน
อันไพศาล' (Greater Chinese Economic Sphere)
เขตเศรษฐกิจระหวางประเทศมิไดกอเกิดจากพลังธรรมชาติเทานั้น หากยังกอเกิด
จากขอตกลงระหวางประเทศดวย ในปจจุบันมีความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซีย
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ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia Economic Zone) อันประกอบดวยมงโกเลีย เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต รัสเซีย (ภาคตะวันออกไกล) ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ) อันมีศูนยกลางอยูที่ลุมนํ้าตูหมิน (Tumen River) ในขณะเดียวกัน ธนาคารพัฒนาอาเซีย
(ADB) กําลังผลักดันใหเกิด `หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ' ดวยการสรางเครือขายการขนสงคมนาคม
เชือ่ มโยงประเทศตางๆในลุมนํ้าโขง อันประกอบดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา ลาว เวียดนาม
กัมพูชา และไทย นอกจากนี้ ยังมีความดําริในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทะเลเหลือง (Yellow Sea
Economic Zone) ซึง่ เชือ่ มโยงสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และญี่ปุน (เกาะเกียวชู) อีกดวย
การกอตัวของเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งที่เกิดจากพลังธรรมชาติและ
ขอตกลงระหวางประเทศ ดังที่กลาวขางตนนี้ มีผลตอการขยายเครือขายของ `ทุนนิยมตะเกียบ'
มิไยตองกลาวถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน ซึ่งมีผลตอการเติบโต
ของ `ทุนนิยมตะเกียบ' โดยตรง
การจัดการประชุมระหวางนายทุนจีนที่เรียกวา World Chinese Entrepreneurs
Convention เรียกยอ ๆ วา WCEC นับเปนยุทธวิธใี นการสรางเครือขาย ความสัมพันธระหวางทุน
จีนโพนทะเล ซึง่ มีผลไมมากก็นอยตอการเติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' WCEC จัดการประชุม
ครั้งแรกในสิงคโปรในป 2534 ครั้งที่สองในฮองกงในป 2536 และครั้งที่สามในประเทศไทย
เมือ่ ตนเดือนธันวาคม 2538 WCEC นับเปนองคกรสําคัญที่เชื่อมโยงจีนโพนทะเล ซึ่งประมาณวา
มีประชากร 57 ลานคน และกอใหเกิดผลผลิต 450,000 ลานดอลลารอเมริกัน (Asia Times,
December 6, 1995)
การเติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' ยังไดรับการเกื้อหนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกดวย World Chinese Business Network (WCBN) กอตั้งขึ้นจากขอเสนอของนายลีกวนยู
อดีตนายกรัฐมนตรีแหงสิงคโปรซึ่งเสนอตอที่ประชุม World Chinese Entrepreneurs Convention
ครัง้ ที่สอง ณ ประเทศฮองกงในป 2536 ทั้งนี้หอการคาจีนในสิงคโปร (Singapore Chinese
Chamber of Commerce and Industry) เปนผูร วบรวมขอมูล บริษัทธุรกิจจีนประมาณ 10,000
บริษทั โดย WCBN เปนผูนําขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร และใหบริการขอมูลผาน Internet
โดยเริ่มบริการตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2538 (Asia Times, December 8, 1995) WCBN จึงเกื้อกูล
การขยายเครือขายความสัมพันธของ `ทุนนิยมตะเกียบ'
ในขณะที่เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มีความคืบหนาไมมาก และเขต
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟก (APEC) อยูในภาวะลูกผีลูกคน เครือขายของ
`ทุนนิยมตะเกียบ' ยังคงขยายตัวตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
บนเสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ?3
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงเวลาทศวรรษเศษ
ที่ผานมานี้ ทําใหมีการคาดการณกันวา จีนกําลังดําเนินบนเสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
หนังสือเรื่อง China : The Next Economic Superpower (London: Weidenfeld and Nicolson,
1993) ของ William H. Overholt ใหคาทํ
ํ านายในแนวทางนี้
แม ว  า ยุ ค ทองทางเศรษฐกิ จ ของจี น จะยั ง ไม จ บสิ้ น ลง แต ภ าพอั น สดใส
ทางเศรษฐกิจ กําลังเลือนหายไป ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกําลังผุดขึ้น และนับวันดูเหมือน
จะเลวรายลงไปเรื่อยๆ สัญญาณเตือนภัยเหลานี้ทําใหผูนําจีนเริ่มออกมาชี้นํามิใหละทิ้งการพัฒนา
เกษตรกรรมในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้ ขอชี้นําดังกลาวนี้สวนหนึ่งก็เปนการยอมรับผลกระทบ
ในทางลบของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมเริ่มตนในป 2521 เมื่อเติง้ เสีย่ วผิงประกาศนโยบาย
`สี่ทันสมัย' ซึ่งเนนการปฏิรูปและการเปดประเทศ แนวทางพื้นฐานที่สําคัญก็คือ การกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจ การปลอยใหกลไกราคาทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต และ
การเปดประเทศ ยิ่งเมื่อจีนกําหนดใหมณฑลทางใตเปนเขตเศรษฐกิจเสรีนับตั้งแตป 2532 เปนตน
มาดวยแลว เศรษฐกิจจีนก็ยิ่งไปโลดชนิดยัง้ ไมหยุดฉุดไมอยู
ในระหวางป 2524-2534 เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราเฉลี่ยปละ 8.9% เพิ่มเปน
12.8% และ 13.4% ในป 2535 และ 2536 ตามลําดับ และเหลือประมาณ 11.8% ในป 2537
โดยทีค่ าดวาจะยังสูงกวา 10% ในป 2538 อัตราการจําเริญเติบโตในระดับดังกลาวนี้ อยาวาแต
สูงกวาสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุนเลย หากยังสูงกวากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในอาเซียอีกดวย
ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่กลาวไดวาสูงที่สุดในโลก ประกอบกับ
ความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจีน (Chinese Economic Area = CEA) ดวยการผนึก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน เขาดวยกัน ทําใหมีผูคาดการณวา เขตเศรษฐกิจจีน
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(CEA) จะกลายเปนศูนยอํานาจที่สี่ในระบบเศรษฐกิจโลกตอจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญีป่ นุ ความยิง่ ใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับการประโคมจากธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ รายงาน The World Economic Outlook ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศเสนอการวิเคราะหวา หากปรับขอมูลรายไดประชาชาติตาม Method of
Purchasing - Power Parity รายไดประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะอยูในลําดับที่สาม
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน มิใชลําดับที่ 10 ดังที่เคยคํานวณกันมา ขณะเดียวกัน
รายงาน The Global Economic Prospects and the Developing Countries ประจําป 1993
ของธนาคารโลก ก็เสนอบทวิเคราะหวา ในป 2545 รายไดประชาชาติของเขตเศรษฐกิจจีน (CEA)
จะลําหน
้ าสหรัฐอเมริกา
แตความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของจีน ดังที่มีการประโคมกันอยางมากมายนี้
เริม่ มีผตู งั้ ขอกังขาวาอาจเปนเพียงมายาภาพเทานั้น
เมือ่ จีนเริม่ ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีในระยะแรกนั้น รัฐบาลยังคงสนใจพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมอยู แตในไมชา นโยบาย `สี่ทันสมัย' ก็มีความหมายไมแตกตางไปจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมเริ่มถูกทอดทิ้ง แรงงานจากชนบทเริ่มอพยพเขาเมือง
เพื่อหางานทํา แตภาคอุตสาหกรรมไมสามารถดูดซับแรงงานไดหมด การวางงานจึงกลายเปน
ปญหาทีร่ า ยแรงขึน้ เรื่อยๆ ภาพกองทัพแรงงานจากชนบทที่รอคอยอยูตามชานเมืองใหญๆ เพื่อรอ
หางานทําเริม่ เปนทีค่ นุ ตากันมากขึ้น ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา แรงงานสวนเกินในชนบทอาจมีมากถึง
330 ลานคน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมมีสวนขับดันแรงงานจากชนบท
เขาเมือง ซึ่งซํ้าเติมปญหาการวางงานในเมือง
กระทรวงแรงงานจีนพยายามแกปญหาการวางงานในเมือง แตในที่สุดก็คนพบ
สัจธรรมวา การแกปญหาการวางงานในเมืองมิอาจสํ าเร็จลุลวงได หากไมสามารถแกปญหา
การวางงานในชนบท เพราะแรงงานจากชนบททะลักเขาสูเมืองอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ การเพิ่ม
ขึ้นของประชากรยังทําใหกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นถึงปละ 10 ลานคนอีกดวย การวางงานจึงเปน
ปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งทั้งในชนบทและในเมือง
การที่ น โยบาย `สี่ ทั น สมั ย ' หั น เข็ ม มุ  ง สู  ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม โดยการ
เปดประเทศตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ ทํ าใหภาคเกษตรกรรมมิไดรับการเหลียวแล
เทาทีค่ วร ความระสํ่า ระสายในชนบทกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น กรณีการลุกฮือของชาวชนบท
ในมณฑลสิฉวนในป 2536 นับเปนอุทาหรณอันดีเมื่อเจาหนาที่การปกครองทองถิ่นตองการ
เก็บภาษีจากประชาชนคนละ 5-10 เหรียญอเมริกันเพื่อสรางทางหลวง ชาวนาพากันลุกฮือทําลาย
สํานักงานภาษีและโจมตีผูนําพรรคคอมมิวนิสตทองถิ่น จนรัฐบาลสวนกลางตองเขาไปรักษาความ
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สงบ (South China Morning Post, June 13, 1993) กรณีความไมสงบในลักษณะเดียวกันนี้
เกิดขึน้ เปนระยะๆ ซึ่งสรางความกังวลแกผูนําพรรคคอมมิวนิสตอยางมาก
เสถียรภาพของราคาเปนปญหาพื้นฐานสําคัญอีกปญหาหนึ่ง นักเศรษฐศาสตร
บางทานกลาววา ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ปญหา Double
High กลาวคือ High Growth กับ High Inflation
เงินเฟอเปน `เชื้อโรค' ทางเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งจะพานพบ
เมื่อดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ผูนําจีนเพิ่งจะตระหนักถึงปญหานี้ในป 2531 เมื่ออัตรา
เงินเฟอสูงถึง 18.5% ในป 2532 อัตราเงินเฟอยังสูงถึง 17.8% ความเดือดรอนของประชาชนอัน
เกิดจากปญหาเงินเฟอสะสมมาเปนเวลายาวนาน และมีสวนทําลายเสถียรภาพทางการเมืองดวย
การเติบโตของขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย จนเกิดกรณีการกวาดลาง ณ จตุรัสเทียนอันหมึน
ในป 2532 สวนสําคัญเปนผลจากความไมพอใจที่มีการฉอราษฎรณบังหลวงอยางแพรหลาย
ผนวกกับความเดือดรอนอันเกิดจากภาวะเงินเฟอ ในป 2537 อัตราเงินเฟอยังสูงถึง 24.2%
การควบคุมภาวะเงินเฟอเปนปญหาใหญของรัฐบาลจีน ดวยเหตุที่สาธารณรัฐ
ประชนชนจีนกาวเขาสูระบบตลาดรวดเร็วเกินกวาที่จะพัฒนากลไกและเครื่องมือในการรักษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ได ทั น การบริ ห ารนโยบายการเงิ น เป น ไปด ว ยความยากลํ าบาก
เนื่องเพราะระบบการธนาคารพาณิชยยังลาหลัง และตลาดทุนเพิ่งจะเริ่มตนพัฒนา การควบคุม
ปริมาณเงินจึงเปนเรื่องยากยิ่ง การบริหารนโยบายการคลังก็มีปญหาที่คลายคลึงกัน การกระจาย
อํานาจทางการคลังแกเขตเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลทางภาคใตและรัฐวิสาหกิจ
ทํ าใหรัฐบาลสวนกลางไมสามารถกุมบังเหียนทางการคลังอยางเต็มที่ ดังนั้น แมรัฐบาลจะ
พยายามควบคุมภาวะเงินเฟอ แตความไรประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนับเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
ความยากจนยังคงเปนปญหาพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่การ
กระจายรายไดมีแนวโนมเสื่อมทรามลง ไมเพียงแตจะมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมเทานั้น หากยังมีความ
แตกตางระหวางภูมิภาคอีกดวย ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจกระจุกอยูเฉพาะมณฑลทางภาคใต
ลึกเขาไปในแผนดินใหญมากเพียงใด ความลาหลังทางเศรษฐกิจยิ่งปรากฏมากเพียงนั้น การยาย
ถิ่นของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองสวนหนึ่งเปนการเคลื่อนยายปญหาความยากจน คนจน
ในเมืองกําลังกลายเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น
หากรัฐบาลจีนไมสามารถรักษาเสถียรภาพในสังคมชนบท ความไมสงบในชนบท
จะเปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขั้นรากฐาน
แตความไรเสถียรภาพในสังคมชนบทสวนหนึ่งเปนผลจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนา
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อุตสาหกรรม ซึ่งขับดันแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง โดยที่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองไมสามารถ
ดูดซับแรงงานจากชนบทไดหมด ปญหาการวางงานทั้งในเมืองและชนบทจึงเปนผลจากการดําเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวนี้ ในขณะเดียวกัน การเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยังผลใหระบบเศรษฐกิจ `เครื่องรอน' เกินไป (overheat) จนปรากฏอาการเปนภาวะเงินเฟอ
ในระดับสูง ซึ่งซํ้าเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชนยิ่งขึ้นไปอีก
การที่ผูนํ าจีนหลายตอหลายคนเริ่มเรียกรองใหสนใจพัฒนาภาคเกษตรกรรม
โดยพื้นฐานแลวเปนเพราะยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลกําลังสรางปญหาเสถียรภาพในสังคม
ชนบท ผูนํ าจีนกํ าลังเกรงปญหาความระสํ่าระสายในสังคมภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง
ซึง่ ใกลจะมาถึง การเรงปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติอันมิชอบในระยะหลัง
นี้ สวนสํ าคัญเปนเพราะความตองการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การฉอราษฎรบังหลวง
ของชนชั้ น ปกครองที่ นั บ วั น มี แ ต จ ะเพิ่ ม ขึ้ น นั บ เป น ฟ น ที่ สุ ม ความไม พ อใจรั ฐ บาลอย า งดี ยิ่ ง
การปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงจึงเปนการตัดไฟแตตนลม ซึ่งอาจยังไดผลอยูบาง
จีนเปนยักษใหญในสังคมโลก แตเสนทางของจีนที่ทอดไปสูการเปนประเทศ
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจยังอีกยาวไกลนัก มิใยตองกลาวถึงการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ความลาหลังของระบบกฎหมายทางเศรษฐกิจ รวมตลอดจน
ความไมแนนอนของนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนปญหาแกนักลงทุนตางชาติในปจจุบัน
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เมื่อภัยเหลืองระบาด4
ภัยเหลืองกํ าลังอาละวาดอยูในศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ความเกรงกลัวภัยเหลืองปรากฏทั่วทุกระแหง เพียงแต
ความเขมขนแหงความกลัวนั้นแตกตางกัน และดูเหมือนวา ความเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐ
อเมริกาจะมีมากกวาในประชาคมยุโรป นาประลาดใจที่ภัยเหลืองระบาดในโลกที่สามกอนที่
จะลุกลามสูโลกที่หนึ่ง และหากประตูเศรษฐกิจระหวางประเทศเปดกวางพอ ในไมชาภัยเหลือง
ก็จะทะลุทะลวงสูโลกที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันออก
ในประเทศไทย ความเกรงกลัวภัยเหลืองเริ่มกอตัวจนถึงกับมีการรณรงคตอตาน
สินคาญีป่ นุ ในชวงป 2514-2516 การรณรงคดังกลาวนี้ทวีความเขมขนยิ่งขึ้นในชวงป 2516-2519
โดยที่ในชวงเวลานั้นมีความตองการเอกราชและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอยางแรงกลาในหมู
ขบวนการประชาชน แตความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกาเปนปรากฏการณใหมในชวง
ทศวรรษทีผ่ า นมานี้เอง ในขณะที่ความรูสึกตอตานญี่ปุนในเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียตะวันออก
เฉียงใตบรรเทาเบาบางลง แตความรูสึกเดียวกันนี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นตามลํ าดับในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
เราจะเขาใจปรากฏการณดังกลาวนี้ไดดียิ่งขึ้น หากเราเขาใจพัฒนาการของระบบ
ทุ น นิ ย มโลก หลั ง จากที่ อั ง กฤษประสบความสํ าเร็ จ ในการปฏิ วั ติอุ ต สาหกรรมเป น ชาติ แ รก
ในทศวรรษ 2310 กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) ก็ปรากฏขึ้นในระบบ
ทุนนิยมโลก หลายตอหลายประเทศพยายามไลกวดอังกฤษเพื่อเปนประเทศอุตสาหกรรมรุนที่สอง
ในจํานวนนี้ประกอบดวยเยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย บรรดาประเทศที่บรรลุ
โสดาบันเปนประเทศอุตสาหกรรมกอนประเทศอื่นๆไดเติบใหญเปนประเทศมหาอํานาจในระบบ
ทุนนิยมโลกในเวลาตอมา แตประเทศเหลานี้ก็แปรสภาพเปนประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old
Industrialized Countries = OICs) พลันที่ปรากฏโฉมของประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs)
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกากลายเปนผูนําของระบบทุนนิยม
โลก อยางชัดเจน ครั้นในทศวรรษ 2500 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่ถีบตัวขึ้นมาเปนศูนยอํานาจ
ควบคูกับสหรัฐอเมริกา ตลอดชวงเวลาสองทศวรรษแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุน
พยายามไลกวดยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเริ่มตน
จากการผลิ ตสิ น ค า อุ ปโภคบริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labourintensive industry) ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา ประเทศมหาอํานาจมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประกอบกับเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเริ่มละทิ้งการผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคและตีจากอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน หันไปสูอตุ สาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขัน้ สูง ดังเชนอุตสาหกรรมวิศวการและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ตลอดจนการผลิตสินคาประเภททุน
อื่นๆ การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกเปนประโยชนตอญี่ปุน
อย า งยิ่ ง เพราะญี่ ปุ  น สามารถเข า มาสวมบทบาทในการผลิ ต สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคแทนได
ในทศวรรษ 2490 อัตราคาจางในญี่ปุนยังคงอยูในระดับตํ่า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เข ม ข น จึ ง สอดคล อ งกั บ โครงสร า งป จ จั ย การผลิ ต และความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(comparative advantage) ของญีป่ นุ เอง แตเพียงชั่วเวลาทศวรรษตอมา อัตราคาจางในญี่ปุน
ก็ถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ในอัตราสูงยิง่ อัตราคาจางจึงตองปรับตัวตามการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิต ญี่ปุนเริ่มปรับ
โครงสร า งการผลิ ต ไปสู  ก ารผลิ ต สิ น ค า ประเภททุ น และอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) จึงเขามาแทนที่ญี่ปุนในการผลิตสินคา
อุปโภคบริโภค
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจของญี่ปุนอาศัยยุทธศาสตรที่อาจเรียกไดวา
`ปาลอมเมือง' สินคาญีป่ นุ ทะลักเขาสูประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเปนตลาดสําคัญของประเทศมหาอํานาจ
เกา อาเซียตะวันออกเฉียงใตเคยเปนตลาดสิ่งทอของอังกฤษและอาณานิคม แตเพียงตนทศวรรษ
2500 สิ่งทอจากญี่ปุนก็เริ่มขับดันสิ่งทอจากอังกฤษออกไปจากอาเซียตะวันออกเฉียงใต ความ
พ า ยแพ ข องสิ่ ง ทออั ง กฤษสะท อ นให เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(comparative advantage) ในสังคมทุนนิยมโลก เพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ผลิตสิง่ ทอของอังกฤษกําลังหมดสิ้นไป ในปลายทศวรรษ 2500 นั้นเอง รถยนตญี่ปุนก็เขามา
ตีตลาดรถยุโรปใน อาเซียตะวันออกเฉียงใต พอถึงตนทศวรรษ 2520 ญี่ปุนก็สามารถยึดครอง
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคทั้งประเภทคงทน (consumer durables) และประเภทใชสิ้นเปลือง
(consumer non-durables) สวนใหญไวได
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หลั ง จากที่ ยึ ด ตลาดสํ าคั ญ ของประเทศมหาอํ านาจเกาได แลว สิน คา ญี่ ปุ น
ก็ถาโถมเขาสู `เมืองแม' ปราการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปแข็งแกรง
ไมพอที่จะตานทานสินคาญี่ปุน เมื่อความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบแปรเปลี่ยนไป ประเภทของ
สินคาออกของญี่ปุนก็แปรเปลี่ยนไปดวย จากสินคาอุปโภคบริโภคประเภทใชสิ้นเปลืองดังเชน
สิง่ ทอ แปรเปลี่ยนมาเปนสินคาอุปโภคบริโภคคงทนดังเชนรถยนต รวมตลอดจนเครื่องใชไฟฟาและ
อีเล็กทรอนิกส และกาวมาเปนสินคาขั้นกลาง (intermediate goods) และสินคาประเภททุน
ในที่สุด ทั้งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางกดดันใหญี่ปุนจํ ากัดการสงออกดวยการทํ า
สัญญาจํากัดการสงออก โดยสมัครใจ (Voluntary Export Restraints = VERs) ดังกรณีของสิ่งทอ
และรถยนต แตก็ไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของญี่ปุนได เมื่อมาตรการการกีดกันการคาทวี
ความรุนแรงมากขึ้น บรรษัทยักษใหญของญี่ปุนก็พากันยายโรงงานเขาไปสูสหรัฐอเมริกาและ
ประชาคมยุโรป อังกฤษเปนฐานที่มั่นของบริษัทญี่ปุนในประชาคมยุโรป นายจากส กัลแวต
(Jacques Valvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot) แหงฝรั่งเศสเคยคอนแคะวา บัดนี้
อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว บริษัทญี่ปุนบางบริษัทไดเขาไปตั้ง
โรงงานในยุโรปตะวันออก เพื่อผลิตสินคาสงเขาไปทะลวง `ปราการยุโรป' เพราะเล็งการณไกลวา
ถึงอยางไร ประชาคมยุโรปจําเปนตองอุมชูยุโรปตะวันออก เพราะการลมสลายของยุโรปตะวันออก
ยอมสงผลกระทบตอประชาคมยุโรปอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
ความเกรงกลัวภัยเหลืองในประชาคมยุโรปตองนับวานอยเมื่อเทียบกับความรูสึก
ของคนอเมริกัน อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯเริ่มสะทอนใหเห็นในบทเพลงแหง
ยุคสมัยบางเพลงดังเชน Working for the Japanese หรือในภาพยนตรอยางเชน Gung Ho
หนังสือทีเ่ สนอทัศนะตอตานญี่ปุนดังเชน In the Shadow of the Rising Sun (แตงโดย William
S. Dietrich) ปรากฏสูบ รรณพิภพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีชาวอเมริกันจํานวนไมนอยรวมกลุม
เพือ่ ตอตานญี่ปุน ดังเชน กลุม Americans for Fair Play ความเกรงภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกา
มีมากถึงขัน้ ทีม่ กี ารรณรงคทางการเมืองเพื่อตอตานสินคาญี่ปุน และเรียกรองใหซื้อแตสินคอเมริกัน
(Buy American Campaign) การรณรงคทางการเมืองเพื่อเรียกรองใหชาวอเมริกันซื้อแตสินคา
อเมริกนั ทวีความเขมขนมากขึ้นในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2535 เมื่อผูนําญี่ปุนแสดงทัศนะ
วา การลมสลายของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันเปนผลจากสันดานขี้เกียจของกรรมกรอเมริกัน
ซึ่ ง สร า งบาดแผลในความสัม พันธระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ในชวงเวลาดังกลาวนี้เอง
องคการบริหารสวนทองถิ่นบางแหงในสหรัฐฯไดแสดงความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจใหปรากฏ
ดังเชนคณะกรรมาธิการการขนสงแหง Los Angeles County ประกาศ ลมสัญญาวาจางบริษัท
ในเครือของ Sumitomo Corp ในการผลิตรถไฟเพื่อใชในการขนสงมวลชนมูลคา 122 ลานเหรียญ
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อเมริกัน ในชวงเวลาไลเลีย่ กันนัน้ องคการบริหารสวนจังหวัด Greece แหงมลรัฐนิวยอรก ระงับ
การซื้อเครื่องขุดดินมูลคา 40,000 เหรียญอเมริกันจากบริษัท Komatsu ทั้งๆที่หากจัดซื้อจาก
บริษทั อเมริกันจะตองจายเงินแพงขึ้น 15,000 เหรียญอเมริกัน (The Nation, January 25, 1992)
สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตจะขาดดุลการคาจํานวนมากกับญี่ปุนเทานั้น หากทวา
ยังเปนนําบ
้ อทรายที่ธุรกิจญี่ปุนเขาไปแสวงหาผลประโยชนอยางเปนลํ่าเปนสันอีกดวย การเติบโต
ของอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุนทําใหบริษัทรถยนตอเมริกันเริ่มเผชิญกับภาวะการลมลุกคลุกคลาน
บริษัทยักษใหญของญี่ปุนเขาไปซื้อกิจการของธุรกิจอเมริกันมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้
แตคนอเมริกนั เพิง่ จะตื่นตระหนกเมื่อพบวา ธุรกิจที่บริษัทญี่ปุนไปในชวงหลังนี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรม ในป 2530 Sony เขาไปซื้อ CBS Records มูลคา 2,000 ลานเหรียญอเมริกัน
และในป 2532 ซื้อ Columbia Pictures Entertainment จาก Coca Cola มูลคา 3,400 ลาน
เหรียญอเมริกัน ครั้นในป 2534 Sony เปลี่ยนชื่อ CBS Records เปน Sony Music และเปลี่ยนชื่อ
Columbia Pictures เปน Sony Pictures สวนบริษัท Matsushita ก็เขาไปซื้อ MCA
Communications ดวยราคา 6,100 ลานเหรียญอเมริกันในป 2533 โดยที่ MCA เปนเจาของ
Universal Pictures และ Yosemite National Park ในป 2534 บริษัท Toshiba และบริษัท C. Ito
เขาไปซื้อหุนของบริษัท Time-Warners บริษทั ละ 500 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งเมื่อรวมกันแลว
ตกประมาณ 12.2% ของจํานวนหุนรวม
ในป จ จุ บั น มี ร  า งกฎหมายประมาณ 24 ฉบั บ ในรั ฐ สภาอเมริ กั น ที่มี ผูเ สนอ
เพือ่ จํากัดการลงทุนจากตางประเทศ รางกฎหมายที่นาสนใจมีดังตอไปนี้
(1) การแกไขเพิ่มเติม Reclamation Act เพื่อมิใหธุรกิจตางชาติใชนํ้าจากเขื่อน
และโครงการชลประทานของรัฐบาลสวนกลาง
(2) การตรา Fair Trade in Financial Services Act โดยละทิ้งหลักปฏิบัติ
เยี่ยงคนในชาติ (National Treatment) การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติยึดถือหลักการที่วา บริษัท
ตางชาติจกั ไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับบริษัทในชาติ แตตามกฎหมายฉบับนี้ หากประเทศใด
ไมยอมใหบริษัทอเมริกันเขาไปประกอบธุรกิจการเงิน หรือบริษัทการเงินอเมริกันมิไดรับการปฏิบัติ
เยีย่ งบริษทั ในชาติ กระทรวงการคลังและธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาก็จะใชนโยบาย `ตาตอตา
ฟนตอฟน' กับธุรกิจการเงินของประเทศนั้น ๆ
(3) การแกไขเพิ่มเติม Exon-Florio Provision ใน Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 เพือ่ ใหอานาจประธานาธิ
ํ
บดีอเมริกันในการทบทวนนโยบายการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยสามารถใชอํานาจระงับการลงทุนจากตางประเทศดวยเหตุผลในดาน
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ความมั่ น คงแห ง ชาติ ไ ด ทั้ ง นี้ ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง ความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ (economic security) ดวย
การเติบโตของกลุมประเทศ Asian NICs อาจทําใหความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง
ในอนาคตรุนแรงขึ้น ในขณะนี้ Asian NICs โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวันกําลังยึด
หัวหาดในอาเซียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเตรียมจูโจมศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก ทั้งในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป หากเวลานั้นมาถึงจริงๆภัยเหลืองจะมิไดหมายเฉพาะภัยจาก ญี่ปุน
เพียงประเทศเดียว หากแตหมายถึงอิทธิพลการครอบงําทางเศรษฐกิจของชนผิวเหลืองทั้งปวง ทั้งนี้
นาสังเกตวา ประเทศที่หวาดกลัวภัยเหลืองในปจจุบันมักเปน `สังคมเศรษฐกิจของวันวาน' ที่กําลัง
จมดิ่งสูหุบเหวแหงความตกตํ่า ในขณะที่ประเทศที่เลิกกลัวภัยเหลือง ดังเชนประเทศตางๆในอา
เซียตะวันออกเฉียงใตกําลังดําเนินอยูบนเสนทางแหง `สังคมเศรษฐกิจของวันพรุง' ซึ่งมองเห็นแต
อนาคตทางเศรษฐกิจอันสดใส แมวาภาพที่เห็นจะเปนเพียงมายาภาพก็ตาม
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กองทัพนักลงทุนญี่ปุนกําลังรนถอย ?5
รายงานข า วในช ว งหกเดื อ นที่ ผ  า นมานี้ กํ าลั ง สื่ อ ข า วสารสํ าคั ญ ว า กองทั พ
นักลงทุนญีป่ นุ ซึง่ ออกไปสรางอาณาจักรเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกกําลังรนถอยกลับประเทศญี่ปุน
ผมติดตามขาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง แตยังไมปกใจเชื่อขาวสารดังกลาวนี้นัก
เพราะมีความเห็นวา กวาที่จะเห็นแนวโนมในเรื่องนี้ไดชัดเจน คงจะตองปลอยใหสถานการณ
พัฒนาไปอีกปเศษ
ตลอดชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (outward
foreign direct investment) ประมาณ 70% มาจากประเทศมหาอํานาจ 5 ประเทศ ที่เรียกกันวา
กลุม ประเทศ G-5 อันประกอบดวยฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
ในชวงตนทศวรรษ 2520 สหรัฐอเมริกาเปนแหลงเงินทุนที่ใหญที่สุดของการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ ตําแหนงนี้ถูกสหราชอาณาจักรแยงชิงไปในชวงปลายทศวรรษ 2520 อยางไรก็ตาม
นับตัง้ แตป 2532 เปนตนมา ญี่ปุนก็กาวขึ้นมาครองตําแหนงจางแหงนักลงทุนตางประเทศ กระแส
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของญี่ปุนสูงถึง 44.2 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2532 เพิ่มขึ้น
เปน 57.1 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2533 แตแลวในป 2534 กลับตกตํ่าลง 27% เหลือเพียง
41.7 พันลานเหรียญอเมริกัน
ในระหวางป 2528-2532 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของญี่ปุนเพิ่มขึ้น
โดยเฉลีย่ ปละ 62% ดวยอัตราการขยายตัวที่สูงเชนนี้ จึงไมนาสงสัยเลยวา เหตุใดญี่ปุนจึงกาวขึ้น
มาครองตําแหนงจาวแหงนักลงทุนตางประเทศ ขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ระหวาง
กลุม ประเทศ G-5 ณ โรงแรมพลาซา (Plaza Hotel) นครนิวยอรก ในเดือนกันยายน 2528 นับเปน
เหตุปจ จัยสําคัญทีผ่ ลักดันใหญี่ปุนหันไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอตกลง
พลาซาเปนขอตกลงที่จะดํ าเนินการใหเงินมารกเยอรมันและเงินเยนญี่ปุนมีคาเพิ่มขึ้น โดยที่
เงินดอลลารอเมริกันมีคาลดลง การเพิ่มคาเงินเยนจากระดับ 240 เยนตอหนึ่งเหรียญอเมริกัน
5
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เปน 110-120 เยนตอหนึง่ เหรียญอเมริกัน ทําใหสินคาออกของญี่ปุนมีราคาแพงขึ้น เมื่อเทียบ
เปนเงินดอลลารอเมริกันและเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มีคาตกตํ่ าลง ฐานะการแขงขันของญี่ปุน
ในตลาดโลกจึงดอยลง สภาวการณดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหธุรกิจขนาดใหญของญี่ปุนพากัน
ยายแหลงทีต่ งั้ ของโรงงาน (relocation of industry) กระบวนการยายแหลงที่ตั้งของโรงงานยังถูก
เรงเราโดยนโยบายการกีดกันการคายุคใหม (new protectionism) ของกลุมประเทศมหาอํานาจ
เกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปอีกดวย บริษัทยักษใหญของญี่ปุนพากัน
ไปตั้งโรงงานในกลุมประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา การเขาไปทําการผลิตเพื่อขายและ
สงออกในกลุมประเทศมหาอํ านาจเกาจะถูกตอตานและกีดกันนอยกวาการผลิตในญี่ปุนหรือ
ดินแดนอืน่ เพือ่ สงเขาไปในกลุมประเทศทั้งสอง ความเชื่อดังกลาวนี้เปนจริงในระดับหนึ่ง แตในชวง
2-3 ปที่ผานมานี้ ความรูสึกตอตานญี่ปุนรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งมีการเสนอกฎหมายในรัฐสภาเพื่อกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีญี่ปุนเปน
เปาหมายสําคัญ
ในชวง 40 ปที่ผานมานี้ เงินทุนญี่ปุนทุมเขาสูสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป
เกือบสองในสามของการลงทุนตางประเทศของญี่ปุนทั้งหมด ในชวงทศวรรษ 2520 ญี่ปุน
มีพฤติกรรม ประหนึ่งจะซื้อโลกทั้งโลกไวในอุงมือ ไมเพียงแตการเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา
และประชาคมยุโรป หากยังรวมถึงการกวานซื้อธุรกิจขนาดใหญในสหรัฐอเมริกา การทุมซื้อ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอเมริกัน การกวานซื้อที่ดินในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประมาณกันวา
นายทุนญีป่ นุ ใชเงินถึง 65 พันลานเหรียญอเมริกันระหวางป 2530-2533 เพื่อการนี้ การกักตุน
ทองคํา ซึง่ ประมาณกันวานายทุนญี่ปุนตุนทองคําไวถึง 78 ลานออนซระหวางป 2529-2531 และ
การประมูลซื้อศิลปวัตถุ เพือ่ สรางกลไกในการเลี่ยงภาษีและการโอนเงินระหวางสาขา
แต ก ารแผ ข ยายพลานุ ภ าพของญี่ ปุ  น ดู เ หมื อ นจะมี จั ง หวะก า วที่ ผิ ด พลาด
นักลงทุนญี่ปุนกาวเขาสูตลาดหลักทรัพยอเมริกันในชวงที่ตลาดหลักทรัพยอเมริกันกําลังตกตํ่ า
ในระหวางป 2523-2527 เมื่อตลาดหลักทรัพยอเมริกันรุงเรืองนั้น นายทุนญี่ปุนยังมิไดเขาไปลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยอเมริกันมากนัก ภาวะตกตํ่าของตลาดหลักทรัพยอเมริกันอยางรุนแรงเมื่อเดือน
ตุลาคม 2530 และภาวะตกตํ่าของตลาดหลักทรัพยญี่ปุนในชวงสองปที่ผานมานี้ มีผลกระทบตอ
การลงทุนซื้อขายหลักทรัพยของนายทุนญี่ปุนอยางสําคัญ ความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย
ทั้งในญี่ปุนและสหรัฐอเมริกายังมีผลซํ้าเติมนายทุนญี่ปุน ในทํานองเดียวกับการตกตํ่าของราคา
ทองคํา เมือ่ นายทุนญี่ปุนเริ่มตุนทองคํานั้น ราคาทองคําตกออนซละ 370-450 เหรียญอเมริกัน
แตเมือ่ ราคาทองคํารวงสูระดับตํ่ากวาออนซละ 340 เหรียญอเมริกัน นายทุนญี่ปุนเริ่มตองระบาย
ทองคําออกขาย การทุมเงินซื้อภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อและศิลปวัตถุอื่นๆดวยเหตุผลทางธุรกิจ
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กอใหเกิดความระสํ่าระสายในตลาดศิลปวัตถุไมนอย เพราะผลักดันใหราคาศิลปวัตถุสูงกวาที่ควร
จะเปน
สหรัฐอเมริกาเปนฐานเศรษฐกิจที่นายทุนญี่ปุนทุมการลงทุนโดยตรงมากกวา
ประเทศ อืน่ ใด การลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในสหรัฐอเมริกาลดลงจากระดับ 19.9 พันลานเหรียญ
อเมริกนั ในป 2533 เหลือเพียง 5 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2534 การใชจายเงินของนายทุน
ญี่ปุนในการซื้อธุรกิจอเมริกันและที่ดินในสหรัฐอเมริกาก็ลดลงอยางฮวบฮาบนับตั้งแตป 2533
เปนตนมา
เหตุใดการลงทุนในตางประเทศของนายทุนญี่ปุนจึงตกตํ่าลง ?
สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปรากฏการณดังกลาวนี้ ก็คือ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ในญี่ปุน ซึ่งทําใหกําไรจากการประกอบธุรกิจพลอยตกตํ่าไปดวย กําไรจากการประกอบการเปน
แหลงเงินทุนสําคัญภายในองคกรสําหรับการขยายการลงทุน (internal finance) เมื่อกําไรตกตํ่า
เงินทุนจากแหลงภายในก็พลอยหดหายตามไปดวย ครั้นจะหันไปหาเงินทุนจากแหลงภายนอก
(external finance) ก็เหมือนกับหนีเสือปะจระเข เพราะตลาดการเงินในญี่ปุนกําลังระสํ่าระสาย
อันเปนผลจากภาวะตกตํ่าทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยในชวงสองปที่ผานมานี้
สถาบันการเงินจํานวนมากกําลังเผชิญกับปญหาหนี้สูญและหนี้เสีย สภาพการณที่ตลาดการเงิน
มีสภาพคลองสวนเกินหมดสิ้นไป ยังผลใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินถีบตัวสูงขึ้น นั่นยอม
หมายความวา ตนทุนของทุน (cost of capital) เพิ่มขึ้น การถีบตัวสูงขึ้นของตนทุนของทุนยอม
บัน่ ทอนกระแสการลงทุนในตางประเทศตามธรรมชาติอยูแลว
ในกรณีของสหรัฐอเมริกา กระแสความรูสึกชาตินิยม ซึ่งยังผลใหการรณรงคใหคน
อเมริกันซื้อสินคาอเมริกันขยายตัว และมีการตรากฎหมายเพื่อสกัดการลงทุนจากตางประเทศ
มีสว นทําใหสงิ่ จูงใจในการลงทุนในสหรัฐอเมริกาลดนอยลง นอกจากนี้ กําไรจากการประกอบการ
ในสหรัฐอเมริกามีแนวโนมตกตํ่าลงนับตั้งแตป 2532 เปนตนมา ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในประชาคมยุโรปและอาเซียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สภาพการณดังกลาวนี้ยอมเปน
แรงจูงใจใหนายทุนญี่ปุนโยกยายทุนจากสหรัฐอเมริกาไปลงทุนในภูมิภาคอื่นที่ใหผลตอบแทน
สูงกวา
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จากการสํารวจขอมูลจากบริษัทยักษใหญของญี่ปุน 115 บริษัท โดยธนาคาร
EXIM Bank แหงประเทศญี่ปุน พบวา ในระหวางปงบประมาณ 2536-2537 การลงทุน
ในตางประเทศของนายทุนญี่ปุนจะเปลี่ยนกระแสไปสูประชาคมยุโรป (26.1%) กลุมประเทศ
อาเซียน (ไมรวมสิงคโปร 25.1%) และ Asian NICs (12.0%) ในขณะทีก่ ารลงทุนในอเมริกาเหนือ
มีแนวโนมตกตํ่าลงจากระดับ 45% เหลือเพียง 19.4% ของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ทัง้ หมดของญี่ปุน (Far Eastern Economic Review, February 6, 1992)
ผูน าญี
ํ ป่ นุ รวมทั้งผูนําในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มเรียกรองใหชาวญี่ปุนลดความเปน
สัตวเศรษฐกิจ เพื่อปรับภาพลักษณของญี่ปุนในสังคมโลก การปรับภาพลักษณดังกลาวนี้คลุมถึง
การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทํางานดวย นายยูตากะ กูเมะ (Yutaka Kume) ประธานบริษัท
Nissan Motor Co. ถึงกับกลาววา ญี่ปุนจะตองไมพยายามครอบงําสังคมโลก หากแตตองเรียนรูที่
จะอยูร วมกับประเทศอื่น ๆ อยางกลมกลืน (The Nation , February 6, 1992)
เมือ่ ตนเดือนพฤษภาคม 2535 กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม
แหงประเทศญีป่ นุ (MITI) เสนอสมุดปกขาว เรียกรองใหรัฐบาลญี่ปุนปรับเปลี่ยนนโยบายโดยหัน
มาสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ พรอมกันนี้ก็ตองลดการสงเสริมการสงออกและการสงเสริมให
นายทุนญี่ปุนไปลงทุนในตางประเทศ ในการนี้ รัฐบาลญี่ปุนจักตองหันมาปรับปรุงและขยายทุน
พืน้ ฐานของสังคม (infrastructure) เพื่อรองรับการลงทุนภายในประเทศ (Bangkok Post , May 9,
1992)
การโยกยายเงินทุนญี่ปุนจากอเมริกาเหนือไปสูประชาคมยุโรป อาเซียน Asian
NICs รวมตลอดทัง้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน เปนปรากฏการณที่เห็นแนวโนมคอน
ขางชัดเจน แตกองทัพนักลงทุนญี่ปุนจะรนถอยกลับไปลงทุนในประเทศเมืองแมของตนหรือไม
ยังคงเปนเรื่องที่ตองติดตามสังเกตการณตอไป
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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย (1)6
การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงสํ าคัญในพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม และรัฐบาล
เวียดนาม นับตัง้ แตปลายเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา สะทอนใหเห็นวา เวียดนามมิอาจ
แข็ง ขื น แนวโนม ที่ กํ าลั งเกิดขึ้นในระบบโลกได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนไปเพื่อเกื้อกูลให
เวียดนามสามารถปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม ปรับนโยบายการตางประเทศ
เพื่อฟนฟูสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และปรับแนวนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชาเพื่อรอรับ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากตางประเทศดวยความราบรื่นมากขึ้น
ในการประชุมาสมัชชาสมัยที่ 7 ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ระหวางวันที่ 2427 มิถนุ ายน 2534 ที่ประชุมอนุมัติใหนายเหงียนวันลินห (Nguyen Van Linh) ลาออกจาก
ตําแหนงเลขาธิการพรรคดวยเหตุผลดานสุขภาพ ขณะเดียวกัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กรมการเมือง (politburo) โดยมีผูพนจากตําแหนงรวม 7 คน จากจํานวนกรรมการ 12 คน
คนสําคัญที่ตองพนตําแหนงในคราวนี้ไดแก นายเหงียนโคธัก (Nguyen Co Thach) รัฐมนตรีวา
การกระทรวงการตางประเทศ นายไหมฉิโธ (Mai Chi Tho) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายเหงียนดักตัม (Nguyen Duc Tam) ประธานคณะกรรมการจัดตั้งของพรรคฯ (Organisation
Committee) และนายโวชิกง (Vo Chi Cong)
คณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหมประกอบดวยนายโดมุย (Do Muoi อายุ 74 ป)
ดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค นายเลอดักอัน (Le Duc Ahn อายุ 71 ป) เปนหมายเลขสอง และ
นายโววันเกียต (Vo Van Kiet อายุ 49 ป) เปนหมายเลขสาม ขณะเดียวกันก็มีการแตงตั้ง
กรรมการหนาใหม ที่นาสนใจไดแก นายฟานวันไค (Phan Van Khai, อายุ 58 ป) ประธาน
คณะกรรมาธิการวางแผนแหงรัฐ นายบุยเทียนโง (Bui Thien Ngo อายุ 62 ป) นักเศรษฐศาสตร
ซึง่ จบการศึกษาจากสหภาพโซเวียต นายเหงียนดักบิน (Nguyen Duc Bhin) อายุ 64 ป ผูอํานวย
การ Nugyen Ai Quoc Institute และนายนองดักมาน (Nong Duc Mahn อายุ 51 ป) ตัวแทน
ชนกลุมนอยในเวียดนาม การที่มีผูนําอายุนอยเขาไปอยูในคณะกรรมการกรมการเมืองมากขึ้น
ทําใหอายุเฉลี่ยของผูนําทางการเมืองของเวียดนามลดลงจาก 71 ป เหลือ 64 ป
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ในเมือ่ มีการเปลี่ยนตําแหนงในกรมการเมือง ก็จําตองมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
ในรัฐบาลเวียดนามดวย เมื่อนายโดมุยขึ้นไปดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค ตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีก็ตกแกนายโววันเกียต เมื่อนายเลอดักอันขึ้นไปเปนบุรุษหมายเลขสองในกรมการเมือง
ก็ตอ งสละตําแหนงรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเปนที่คาดกันวา นายโดนคู (Doan Khue อายุ 68 ป)
เสนาธิการทหารซึ่งอยูในกรมการเมืองดวย จะดํารงตําแหนงแทน โดยที่นายบุยเทียนโงอาจมา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทยแทนนายไหมฉิโธ ซึง่ พนจากตําแหนงไป อยางไรก็ตาม ไมเปนที่
แนชัดวา ผูนํ าเวียดนามคนใดจะมาแทนที่นายเหงียนโคธักในตํ าแหนงรัฐมนตรีตางประเทศ
เพราะเปนที่ทราบกันดีวา ผูนําเวียดนามทีเ่ ชีย่ วชาญการตางประเทศหาทํายาไดยาก
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงรัฐมนตรีและการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหนายกรัฐมนตรี
มีอํานาจในการบริหารมากขึ้นเปนญัตติการประชุมสําคัญในการประชุมสภาประชาชน (National
Assembly) ซึง่ เริม่ ประชุมมาแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2534 และจะใชเวลาประชุมประมาณ 2
สัปดาห ประธานาธิบดีโวชิกงไดรายงานตอสภาประชาชนความตอนหนึ่งวา เวียดนามกําลังพัฒนา
ไปสูร ะบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งอาศัยกลไกราคา และการจัดการโดยรัฐตามแนวทางสังคมนิยม
สุนทรกถาของประธานาธิบดีโวชิงกง ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวผูนําทางการ
เมืองของเวียดนามในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ ทําใหเชื่อไดวา เวียดนามกํ าลังเดินสูแนวทาง
เศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น นายโดมุยเลขาธิการพรรคคนใหมแมจะเคยมีบทบาทลมลางระบบ
ทุนนิยมในเวียดนามใตหลังจากที่สงครามปลดแอกยุติลงในป 2518 แตเมื่อขึ้นมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในป 2531 ก็มีบทบาทสําคัญในการหันเหเวียดนามไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
นายโววันเกียต นายกรัฐมนตรีคนใหมก็เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบาย "ดอยหมอย"
(doi moi) หรือการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งเวียดนามปรับตามนโยบายเปเรสตรอยกาของสหภาพ
โซเวียตมาแตป 2529 นายฟานวันไค ผูซึ่งคาดวาจะมาดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีก็เปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามยุคปจจุบัน และทายที่สุด
นายฟานวันเทียม (Phan Van Tiem) ผูซ งึ่ คาดวาจะมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง แมจะมิได
มีตําแหนงในกรมการเมือง แตก็เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
มาตัง้ แตป 2532 จนไดรับการยกยองจากเจาหนาที่ธนาคารโลก
การละทิง้ แนวทางสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศตางๆในยุโรป
ตะวันออก ประกอบกับประสบการณความลมเหลวของเวียดนามในการดํ าเนินนโยบายตาม
แนวทางสังคมนิยม ทําใหเวียดนามจําเปนตองคอยๆละทิ้งแนวทางสังคมนิยมทีละเล็กทีละนอย
จุดหักเหที่สําคัญก็คือ การประกาศใชนโยบายดอยหมอยในป 2529 แตความขัดแยงดาน
อุดมการณทางการเมืองในหมูผูนําเวียดนาม ทําใหการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางเสรี
นิยมเต็มไปดวยความยากลําบาก
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เวี ย ดนามจะสามารถเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ต อ ไปได ก็ ต  อ เมื่ อ ได รั บ ความ
ชวยเหลือจากตางประเทศในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บริการสาธารณูปโภคตางๆ หากปราศจากโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ระบบ
เศรษฐกิจเวียดนามจะไมสามารถรองรับการลงทุนจากตางประเทศได ธนาคารโลกเสนอประมาณ
การวา เวียดนามจําเปนตองมีการลงทุนจากตางประเทศอยางนอยปละ 250 ลานเหรียญอเมริกัน
จึ ง จะสามารถจํ าเริญเติบโตอยางยั่งยืนได แตเ วี ย ดนามก็ไม สามารถแสวงหาเงินลงทุนจาก
ตางประเทศไดมากเทาที่ตองการ อุปสรรคอยูที่ความสัมพันธระหวางประเทศกับสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลอเมริกันยังคงมีนโยบายหามชาวอเมริกันคาขายกับเวียดนามหรือเขาไปลงทุนในเวียดนาม
และแสดงเจตนารมณอยางแจมชัดวา ตราบเทาที่เวียดนามยังไมกระตือรือรนในการผลักดันใหมี
สันติภาพในกัมพูชา สหรัฐอเมริกาจะยังไมสถาปนาสัมพันธภาพกับเวียดนามอยางเปนทางการ
นโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหเวียดนามไมสามารถฟนตัว
ทางเศรษฐกิจเทาที่ควร เวียดนามไมสามารถกูเงินจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศได เพราะสหรัฐอเมริกาใชอํานาจยับยั้งการใหเงินกูขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้
ความจําเปนเรงดวนในการฟนฟูเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงกดดันทางออมจาก
สหรัฐอเมริกา ทําใหเวียดนามจําตองปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชา และเพื่อที่จะสถาปนา
สั น ติ ภ าพในกั ม พู ช าอยา งมีประสิท ธิผล เวียดนามจํ าตองรื้อฟนสั ม พั น ธภาพกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตการสรางสายใยแหงมิตรภาพกับจีนแผนดินใหญจะไมสามารถเปนไปได หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีตางประเทศเวียดนาม เพราะเปนที่ทราบกันดีวา นายเหงียนโคธัก
มีน โยบายเปนปรปกษตอสาธารณรัฐประชาชนจีน ความจํ าเปนในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจและนโยบายการเมืองระหวางประเทศของเวียดนามนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
ในกรมการเมืองในเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้ และนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงรัฐมนตรี
ซึ่งสภาประชาชนกํ าลังพิจารณาอยูในขณะนี้ การสิ้นอํานาจทางการเมืองของนายเหงียนโคธัก
จึงเปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได
ผูนําเวียดนามตั้งเปาหมายไววา ระบบเศรษฐกิจเวียดนามจะสามารถไลกวด
เศรษฐกิ จ ไทยได ทั น ในอนาคตอั น ใกล ข อ มู ล จากธนาคารพั ฒ นาอาเซีย ชวยใหเราทราบวา
การสะสมทุนถาวรเบื้องตน (gross fixed capital formation) ของเวียดนามอยูในระดับไมเกิน
10% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งนับวาตํ่ามาก รายจายของรัฐบาลเวียดนาม
ในป 2533 ตกประมาณ 20% ของ GDP ในขณะที่รายไดจากภาษีอากรมีเพียง 5.2% ของ GDP
รัฐบาลเวียดนามตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศในการจุนเจือการใชจายของรัฐบาล
ประเทศที่ใหเงินชวยเหลือแกเวียดนามมากที่สุดก็คือ สหภาพโซเวียต แตความผันผวนทางการ
เมืองและเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตทําใหเวียดนามมั่นใจยิ่งขึ้นวา เวียดนามมิอาจพึ่งพิงสหภาพ
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โซเวียตตอไปอีกได และนี่ก็เปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหเวียดนามจํ าตองปรับเปลี่ยน
นโยบายทั้งมวล
ในป 2533 รายไดประชาชาติตอหัวของเวียดนามตกประมาณปละ 200 เหรียญ
อเมริกนั ในขณะที่รายไดประชาชาติตอหัวของไทยเทากับ 1,468 เหรียญอเมริกัน แตกตางกันมาก
กวา 7 เทา แมจะสมมติใหอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยูในระดับปละ 4% และ
เวียดนามปละ 8% เวียดนามก็ยงั ตองใชเวลากวา 50 ป จึงจะไลกวดไทยทัน (The Economist,
July 6-12, 1991)
หนทางเดียวที่เวียดนามจะไลทันไทยในชวงเวลาอันรวดเร็วขึ้นก็คือ การภาวนาให
เกิด รสช.2 ขึน้ ในประเทศไทย และผูนําฝายทหารขึ้นมาเปนรัฐบาล โดยกุมบังเหียนทางเศรษฐกิจ
เสียเอง
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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย (2)7
การฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามมิไดเปนเพียงหัวเลี้ยว
หัวตอของอนาคตเวียดนามเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดวย
สุนทรกถาของประธานาธิบดีบิล คลินตัน เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2538
ประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เวียดนามไดให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการคนหาทหารอเมริกันที่สาบสูญระหวางการทํ าสงครามอินโดจีน
(Missing in Action - MiA) การฟนฟูสัมพันธไมตรีจะมีผลในการดึงเวียดนามเขาสูชุมชนโลก เพื่อ
การอยูรวมกันดวยศานติสุข ซึ่งยังประโยชนตอเสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศในอาเซีย
นอกจากนี้ กอนที่การฟนฟู สัมพันธไมตรีจะเปนไปอยางเต็มรูป เวียดนามก็ตองปรับตัวเขาสู
ระเบียบโลก มิจําเพาะแตการเดินแนวทางเศรษฐกิจเสรี หากยังรวมถึงการยอมรับสิทธิมนุษยชน
และสิ ท ธิ พื้ น ฐานของแรงงานอี ก ด ว ย ประธานาธิ บดีคลินตันหวังเปนอยางยิ่งวา การฟนฟู
สัมพันธไมตรีจะเกื้อกูลใหประชาชนชาวเวียดนามมีเสรีภาพดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในอาณาจักร
โซเวียตและยุโรปตะวันออก
ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีคลินตันมีชนักติดหลังในฐานที่หลบเลี่ยงการถูกเกณฑ
ทหารเพื่อรบในอินโดจีนเมื่อสามทศวรรษที่แลว การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับเวียดนามจึงเปนไปดวย
ความ ระมัดระวังยิง่ ความเชื่องชาในการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเกิดจากอาการเกร็งของ
ประธานาธิบดีคลินตันนี้เอง
ความพ ายแพข องสหรั ฐอเมริกาในสงครามเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518
จนถึงขัน้ ตองวิง่ หนีตูดชี้ออกจากประเทศนั้น ฝงรอยแคนในหัวใจของประชาชนชาวอเมริกันจํานวน
ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวทหารที่ตายและสูญหายในสงครามครั้งนั้น แรงตอตาน
จากทหารผานศึก และครอบครัวทหารเหลานี้มีมากพอที่รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาตองใหความ
สําคัญ และนีเ่ องทีท่ าให
ํ การฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเปนไปดวยความยากลําบาก
แตเวียดนามก็มสี ว นโดดเดี่ยวตนเอง การบุกยึดกัมพูชาดวยกําลังทหารในป 2521
ดวยเหตุทเี่ ขมรแดงไมยอมสยบเปนบริวาร ทําใหสหรัฐอเมริการวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
7

หมายเหตุ บทความตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ ตีพิมพในผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 สิงหาคม
2534
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กลุม ประเทศอาเซียนโดดเดี่ยวเวียดนาม หากสหภาพโซเวียตสามารถธํารงฐานะผูอุปถัมภตอไปได
เวียดนามอาจไมรสู ึกถึงความโดดเดี่ยวนัก แตเปนเพราะสหภาพโซเวียตปรับตัวสูแนวทางเสรีนิยม
ดวยนโยบายกลาสนอสต (Glasnost) และเปเรสตรอยกา (Perestroika) ประกอบกับความออนแอ
ทางเศรษฐกิ จ ทํ าให ส หภาพโซเวี ย ตมิ อ าจเกื้ อ หนุ น เวี ย ดนามในทางเศรษฐกิ จ อย า งเต็ ม ที่
สถานการณทแี่ ปรเปลี่ยนไปเหลานี้มีสวนบีบบังคับใหเวียดนามตองปรับตัวอยางสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การปฏิรูปเศรษฐกิจหรือที่รูจักกันในนามนโยบาย `ดอยหมอย' (Doi Moi) ซึง่ เริม่ ปรับตัวสู
แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมนับแตป 2532 เปนตนมา
แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง เนื่องจากมิไดรับ
ความชวยเหลือจากตางประเทศและมิไดมีการลงทุนจากตางประเทศอยางพอเพียง การณทั้งหมด
นีต้ ดิ ขัดดวยเหตุที่ยังไมมีการฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาไดใชประเด็นการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเปน
เครือ่ งมือในการกดดันใหเวียดนามเขาสู `ระเบียบโลก' ในป 2534 รัฐบาลยอรจ บุช กําหนดเงื่อนไข
ใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และใหประชาชนชาวกัมพูชามีเสรีภาพในการกําหนด
ทางเลือกของตนเอง อีกทั้งกําหนดวา เวียดนามจักตองใหความรวมมือในการคนหาทหารอเมริกัน
ทีส่ ญ
ู หายในสงครามดวย จึงจะพิจารณาสถาปนาความสัมพันธทางการทูต เวียดนามไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทั้งสองนี้อยางดียิ่ง บัดนี้ ไมเพียงแตจะไมมีกองกําลังเวียดนามในกัมพูชาเทานั้น
หากทวาประชาชนชาวกัมพูชายังสามารถปกครองตนเองอีกดวย สวนในประเด็นการคนหาทหาร
อเมริกนั นัน้ เลา ผูนํารัฐบาลอเมริกันตางก็ตระหนักถึงความรวมมือที่ไดรับจากเวียดนาม
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 รัฐบาลคลินตันยกเลิกประกาศหามชาวอเมริกันคาขาย
กั บเวี ย ดนาม มาตรการดั ง กลา วนี้มีมาแตป 2507 เมื่อสงครามเวียดนามทวีความรุนแรง
ความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองหยุดชะงักไปถึงสามทศวรรษ
ด ว ยเหตุ ที่เ วี ย ดนามเป น ตลาดที่ มี ช  อ งโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจไดอกี มาก กลุมพอคานายทุนอเมริกันจึงพยายามกดดันใหรัฐบาลอเมริกันคืนดีกับ
เวียดนาม หอการคาอเมริกันในประเทศไทยยื่นขอเรียกรองนี้ตอรัฐบาลอเมริกันตั้งแตป 2531
ตอมาในเดือนมกราคม 2537 กลุมธุรกิจอเมริกันหลายกลุมรวมกันจัดตั้ง Coalition of U.S.Vietnam Trade เพือ่ ล็อบบีใ้ หรฐั บาลคลินตันฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม สื่อมวล
ชนในสหรัฐอเมริกาก็มีสวนรวมสรางกระแสดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพ The New
York Times และ The Washington Post รวมตลอดจนสื่อมวลชนที่มีแนวความคิดเสรีนิยมอื่น ๆ
บรรยากาศทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาเกื้อกูลตอการฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทูตกับเวียดนาม แมจะมีการตอตานจากกลุมอนุรักษนิยม แตรัฐบาลคลินตันก็ไดรับการ

59
หนุนชวยจากทหารผานศึกที่มีความเห็นวา ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามนาจะ
ยุตลิ งไดแลว นายทหารผานศึกษาเวียดนามอยางนอย 2 นายที่มีสวนหนุนชวยประธานาธิบดี
คลินตันในเรื่องนี้ คนหนึ่งไดแก นายพลจอหน เวสซีย (John Vessey) อีกคนหนึ่งไดแก นายจอหน
แมกแคน (John McCain) วุฒสิ มาชิกแหงมลรัฐอริโซนา สังกัดพรรครีปบลิกัน
สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศมีสวนเรงเราการฟนฟูสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศทั้งสองดวย อาเซียนเตรียมรับเวียดนามเขาเปนภาคีในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
2538 ซึ่งจะตามมาดวยการเปนสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อสหรัฐอเมริกา
ไม ส ามารถโดดเดี่ ย วเวี ย ดนามดั ง นโยบายที่ เ ป น มา การฟนฟู สั ม พั นธไมตรี จึง เปน ทางออก
ที่เ หมาะสม เพราะจะช ว ยเกื้ อกูลใหก ลุม พ อคา นายทุนอเมริกันเขาไปแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจในดินแดนที่มีประชากรกวา 70 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับที่ 13 ของโลกอีกดวย
แมวาประธานาธิบดีคลินตันจะระมัดระวังไมกลาวถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการฟนฟู
สัมพันธไมตรีก็ตาม
สัมพันธภาพที่เสื่อมทรามลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็เปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเรงเราการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตระหวาง
สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ดังที่นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) ผูท รงอิทธิพลในดาน
การตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันหลายยุคสมัย เคยกลาวไววา หากจะทําศึกกับเวียดนาม
ก็ตอ งจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตถาตองทําศึกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ควรจะจับ
มือกับเวียดนาม ดูเหมือนวา รัฐบาลคลินตันจะปฏิบัติตามคําแนะนํานี้อยางดียิ่ง
เวียดนามหวังเปนอยางยิ่งวา การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาจะเกื้อกูลให
เวียดนามกาวสูย คุ แหงความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ อยางนอยที่สุดความชวยเหลือจากตางประเทศ
จะมีมากขึ้น การกูเงินจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ สะดวกขึ้น และทายที่สุด การลงทุนจากตางประเทศจะเพิ่มพูนขึ้น
ผูนําเวียดนามหวังเปนอยางยิ่งวา เวียดนามจะไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทยไดทัน
แมความหวังนั้นแลดูหางไกล แตก็มีเหตุผลนาเชื่อวา ระยะหางระหวางสังคมเศรษฐกิจประเทศ
ทัง้ สองนีจ้ ะลดลง หากการลงทุนจากตางประเทศมีปริมาณมากพอ ไมเพียงแตเศรษฐกิจเวียดนาม
จะทะยานขึน้ เทานัน้ หากทวาเวียดนามยังไดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ดวย การลงทุนจากตางประเทศมิไดนํ ามาซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตสมัยใหมเทานั้น
แต ยั ง นํ ามาซึ่ง เทคโนโลยีที่ ฝ ง อยู ใ นตัว เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตนั้นดวย (embodied
technology)
เวียดนามมีแรงงานราคาถูก จึงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) ในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) ในขณะที่แรงงาน
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ราคาถูกกําลังหมดไปจากสังคมเศรษฐกิจไทย ภาคเศรษฐกิจที่ใชแรงงานเขมขน โดยเฉพาะภาค
เศรษฐกิจขาว และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ดังเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะเปนภาค
เศรษฐกิจที่เวียดนามสามารถไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทย ยิ่งเมื่อมีการลงทุนใหม ซึ่งนํามาซึ่ง
โรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัยดวยแลว ก็ยิ่งเปนการเพิ่มความเร็วในการวิ่งไลกวดดวย ในที่สุด
แลว สังคมเศรษฐกิจไทยจะไมสามารถธํารงโครงสรางการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนตอไปได
กระนั้นก็ตาม กอนที่เวียดนามจะเรงความเร็วในการวิ่งไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทย
ได ก็ ต  อ งฟ ต ร า งกายให แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ
(infrastructure) เปนเรือ่ งเรงดวน ไมวาจะเปนการประปา การไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ถนนและ
ทางหลวง ระบบการขนสงทั้งทางบก เรือ และอากาศ การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
กวา ก็คอื การตรากฎหมายเศรษฐกิจสมัยใหม การปรับปรุงระเบียบการบริหารรัฐกิจที่ลาหลัง และ
การปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ ยอมยากที่จะ
ไดเห็นกองทัพนักลงทุนจากตางประเทศ
กอนที่กองทัพนักลงทุนจะตบเทาเขาสูเ วียดนาม เวี ยดนามจักตองสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาชนิดเต็มรูป อุปสรรคในเรื่องนี้ยังไมหมดไป ในเมื่อผูนํา
พรรครีปบลิกันขัดขวางการสถาปนาความสัมพันธดังกลาวนี้ แตอุปสรรคที่สํ าคัญยิ่งกวาอยูที่
รัฐบาลเวียดนามเอง ความสัมพันธชนิดเต็มรูปจะยังมีไมได ตราบใดที่ยังคงมีการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพื้นฐานของแรงงานในเวียดนาม และตราบเทาที่เวียดนามยังมิไดปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอยางเต็มที่ ปมเงื่อนสําคัญที่จะทําใหเวียดนามสามารถโลดแลนในสังคมโลก
ตอไปได อยูที่การไดรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favoured Nation)
จากนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศมหาอํานาจ และการเขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก (WTO) มิฉะนั้นสินคาเวียดนามจะมิไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสินคาชาติอื่นๆในสังคม
โลก แตเวียดนามจะไดรับ MFN และเปนสมาชิก WTO ไดก็ตอเมื่อเวียดนามปรับทิศทางเศรษฐกิจ
สูแ นวทางเสรีนิยม ทั้งในดานการผลิต การคา และการเงินระหวางประเทศ
บัดนี้ เวียดนามอยู ณ จุดปลอยตัวในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ กวาจะ
เริม่ วิง่ ไดคงตองกินเวลาอีกหลายป การกลาวถึงการเรงความเร็วในการวิ่ง ยังเปนเรื่องหางไกลนัก

ภาคที่สาม
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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ1
ภายหลังจากทีใ่ ชเวลาในการเจรจานานถึง 14 เดือน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
เม็กซิโกก็บรรลุขอตกลงในการจัดตั้ง `เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ' (North America Free Trade
Agreement = NAFTA) เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2535 กอนหนานี้ สหรัฐอเมริกาไดทําขอตกลง
การคาเสรีกับแคนาดา ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 เปนตนมา หลังจากนั้น
จึงพยายามดึงเม็กซิโกเขารวมในเขตการคาเสรีดวย ประธานาธิบดียอรจ บุช เคยฝนหวานวา
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายไปสูอเมริกากลางและอเมริกาใต หากฝนนี้เปนจริง เขตการคา
เสรีอเมริกาจะครอบคลุมตั้งแตมลรัฐอลาสกาจนจรด Tierra del Fuego ซึ่งเปนจุดใตสุดของ
อเมริกาใต ดวยเหตุดังนั้น ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมีบทบัญญัติเปดชองใหรับ
สมาชิกใหมได ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ชิลีจะเปนประเทศตอไปที่จะทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ
อเมริกาในปหนา และเขารวมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในภายหลัง
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมีประชากร 360 ลานคน และมีการคาระหวาง
ประเทศมูลคาประมาณ 6 ลานลานเหรียญอเมริกัน นับเปนเขตการคา (trading bloc) ที่ใหญเปน
ลําดับสอง รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ซึ่งเพิ่งจะลงนาม
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 ระหวางประชาคมยุโรป (EC) กับกลุมประเทศในเขตการคา
เสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2537 เปนตนไป ในทันทีที่ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชภาคีสมาชิกทั้งสามตกลงที่จะลดอากร
ขาเขาสํ าหรับรายการสินคาประมาณครึ่งหนึ่งของจํ านวนสินคาที่มีการคาขายกันทั้งหมด โดย
กําหนด เปาหมายไววา จะเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งหมดภายใน 15 ป ทั้งนี้โดยมีขอตกลงพิเศษ
สําหรับสินคาบางรายการ อาทิเชน
(1) การคาสินคาเกษตรจะเปนไปอยางเสรีภายในกําหนด 10 ป ยกเวนสินคา
เกษตรบางรายการที่ขยายกําหนดการเลิกเก็บอากรขาเขาเปน 15 ป สินคาในกลุมหลังนี้ตามที่
ปรากฏในรายงานขาวหนังสือพิมพบางฉบับประกอบดวยขาวโพด ถั่วแหง และนํ้าสม

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2535
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(2) การคาสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปจะมีการผอนปรนการควบคุมมาตรการการ
กําหนดโควตาจะตองยกเลิกไปทันทีเมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช และจะมีการผอนปรนมาตรการที่
สําคัญอืน่ ๆ ภายในกําหนด 6 ป โดยที่ตั้งเปาหมายไววา เมื่อพนกําหนด 10 ปไปแลว การคาสิ่งทอ
และเสื้อผาสําเร็จรูปจะเปนไปอยางเสรี
(3) การคารถยนตจะไดรับยกเวนอากรขาเขา แตรถยนตที่ผลิตจะตองใชชิ้นสวน
ทีผ่ ลิตในประเทศทั้งสาม (local content) ในสัดสวนสูง จึงจะไดประโยชนจากการลดหยอนและ
ยกเวนอากรขาเขา ในการนี้มีขอตกลงในรายละเอียดวา เมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช รถยนตที่ผลิต
ในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย 50% เพิ่มเปนอยางนอย 56%
ภายในกําหนด 4 ป และเมื่อสิ้นปที่ 8 (พ.ศ. 2544) จะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย 62.5%
(4) ตลาดการเงินจะเปดเสรีระหวางภาคีสมาชิก ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543
เปนตนไป ภาคีสมาชิกสามารถเขาไปจัดตั้งธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพยได
โดยเสรี ขอตกลงนี้คลุมถึงธุรกิจประกันภัยดวย
(5) เม็กซิโกยินยอมใหสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยขอจํากัดตาง ๆ จะหมดไปภายใน 10 ป
(6) ภาคีสมาชิกตกลงที่จะใหมีคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ระงับขอพิพาทเกีย่ วกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม โดยที่ยังคงยินยอมใหภาคีสมาชิกแตละประเทศ
ยึดถือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัยของตนไวตามเดิม
แต ห  า มลดหย อ นมาตรฐานเหล า นี้ จ ากระดั บ ที่ เ ป น อยู  เ พี ย งเพื่ อ ที่ จ ะดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ตางประเทศ
แมจะมีการลงนามในขอตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไปแลวก็ตาม
แตขอตกลงดังกลาวจักตองไดรับสัตยาบันจากรัฐสภาในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม จึงจะมีผล
บังคับใช เมื่อพิจารณาในแงนี้ อุปสรรคในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือยังไมหมดไป
เพราะแรงต อตา นข อตกลงนี้ปรากฏอยูในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม เม็กซิโกอาจมีปญหา
นอยทีส่ ดุ ในหมูภาคีสมาชิก พรรค PRI (Institutional Revolutionary Party) ของประธานาธิบดี
คารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Carlos Salinas de Gortari) ปกครองเม็กซิโกอยางตอเนื่องเปน
เวลามากกวา 60 ป แคนาดาคอนขางจะมีปญหาการเมืองภายใน พรรค Progressive
Conservatives ของนายกรัฐมนตรีไบรอัน มัลโรนีย (Brian Mulroney) แมจะมีเสียงขางมาก
ในรัฐสภา แตคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่งเพียง 10 เสียง มิหนําซํ้าคะแนนนิยมในตัวนาย
มัลโรนียเ องก็ตกตําลงอย
่
างนาใจหาย ทั้งนี้เนื่องจากแคนาดาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยาง
รุนแรง ขอตกลงการคาเสรีที่แคนาดาทํากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2532 ไมสามารถชวยฉุดแคนาดาขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าได เพราะสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับ
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ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเชนเดียวกัน ดวยเหตุดังนั้น ประชาชนชาวแคนาดาโดยทั่วไปจึงมองไมเห็น
อานิสงสของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ผูนํ าชาวแคนาดาบางคนถึงกับกลาวหาวา
การเรงลงนามในขอตกลงนี้ก็เพียงเพื่อชวยกอบกูสถานการณการเลือกตั้งประธานาธิบดีของนาย
ยอรจ บุช ซึ่งกําลังเปนรองนายบิล คลินตันแหงพรรคเดโมแครต ในขณะที่คะแนนนิยมของนาย
มัลโรนียก าลั
ํ งตกตําลง
่ คะแนนนิยมที่ชาวแคนาดามีตอนายจัง ครีเตียง (Jean Chretien) หัวหนา
พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) และนางออเดรย แมกลัฟลิน (Audrey McLaughlin) หัวหนาพรรค
New Democratic Party กลับเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว โดยที่หัวหนาพรรคฝายคานทั้งสองแสดงทาที
คัดคานขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออยางชัดเจน
ประธานาธิบดียอรจ บุช คงจะตองใชกําลังภายในอยางมหาศาลในการผลักดันให
รัฐสภาอเมริกันยอมใหสัตยาบันแกขอตกลงนี้ เพราะมีการตอตานขอตกลงนี้จากผูนํากรรมกร ผูนํา
ขบวนการอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อม และผูนํ ากลุ มผลประโยชนบางกลุม
วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคเดโมแครต
แสดงทาทีตอตานขอตกลงนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐสภาอเมริกันจะพิจารณาใหสัตยาบันในการ
จั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อ เมริ ก าเหนื อ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2535 ซึ่ ง ใกล ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีอเมริกัน
ผูน ากรรมกรอเมริ
ํ
กันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือดวยเหตุผลที่วา
ขอตกลงดังกลาวนีจ้ ะมีผลใหการวางงานในสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น เพราะดวยขอตกลงนี้ นายทุน
อเมริกนั และนายทุนแคนาดาจะพากันยายแหลงที่ตั้งของโรงงานไปสูเม็กซิโก เพื่อจะประโยชนจาก
แรงงานราคาถูก ผลกระทบในขอนี้จะมีมากเปนพิเศษสํ าหรับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
(labour-intensive industries) โดยทีใ่ นปจจุบันการวางงานในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ก็อยูใน
ระดับสูงอยูแลว บรรดาวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนตัวแทนของมลรัฐที่มี
อัตราการวางงานสูงพากันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ บางคนถึงกับกลาวหาวา
ขอตกลงนี้เปนโครงการสรางงานใหแกชาวเม็กซิกัน แตสิ่งที่ชาวอเมริกันตองการก็คือ โครงการ
สรางงานสําหรับชาวอเมริกัน
ผูนําขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอตานการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือดวยเหตุผลที่วา เม็กซิโกมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมคอนขางตํ่า และมิอาจ
เทียบเทียมไดกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผูประกอบการในเม็กซิโกสามารถผลิตสินคาและ
บริการ ตาง ๆ ได โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมมากนัก การจัดตั้งเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือซึ่งจะมีผลใหมีการยายโรงงานเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น ยอมจะสรางปญหา
สิง่ แวดลอม จนยากแกการเยียวยา โดยที่ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณพรมแดนระหวาง
สหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกก็รายแรงมากอยูแลว อยางไรก็ตาม ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา
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เหนือครั้งนี้ รัฐบาลอเมริกันและเม็กซิโกไดทําขอตกลงที่จะรวมกันแกปญหามลภาวะในบริเวณ
แมนํ้าริโอกรังด (Rio Grande) โดยใชงบประมาณ 460 ลานเหรียญอเมริกัน
นอกเหนือจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมแลว เม็กซิโกยังมีการใชแรงงานเด็ก
คอนขางมาก ไมเพียงแตจะไมมีการคุมครองแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น หากทวา
การคุมครองแรงงานและสวัสดิภาพแรงงานยังคอนขางตํ่าอีกดวย นอกจากนี้ มาตรฐานการ
คุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคก็ ค  อ นข า งหย อ นยาน ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ด ว ย
ผูนํ ากรรมกรชาวแคนาดาบางคนเรียกรองใหภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกํ าหนด
มาตรฐานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค และมาตรฐานการคุมครอง
แรงงาน ในทํานองเดียวกับที่กําหนดไวในกฎบัตรสังคมยุโรป (European Social Charter) ของ
ประชาคมยุโรป
แมวากระแสการตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะคอนขางรุนแรง
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แตก็เปนที่เชื่อกันวา ในที่สุดแลวรัฐสภาในประเทศทั้งสองคงจะให
สัตยาบันแกขอตกลงดังกลาวนี้ ประวัติศาสตรคงจะไมซํ้ารอยเหมือนครั้งที่รัฐบาลอเมริกันตอง
หนาแตก เมื่อรัฐสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันมีผลให
องคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization = ITO) ตองแทงกอนคลอด
และทําใหตองราง GATT ขึ้นมาแทน
การกอเกิดของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลกระทบตอสังคมโลกอยาง
คอนขางสําคัญ โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมโลกจะแปรเปลี่ยนไป การแขงขันกันเปนศูนย
อํ านาจทางเศรษฐกิ จระหวางสองฝากฝงของมหาสมุทรแอตแลนติกจะรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบต อ กระแสการค า ระหว า งประเทศและการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น ระหว า งประเทศ
การเปลีย่ นแปลงนี้มิไดเกิดขึ้นโดยฉับพลัน แตจะคอย ๆ เกิดขึ้น และจะเห็นภาพอยางชัดเจนในอีก
15 ปขางหนา
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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกับสังคมโลก2
การรวมกลุมการคา (trading blocs) แมจะมิใชปรากฏการณใหม แตก็เปน
ปรากฏการณทเี่ พิง่ จะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ การรวมกลุมการคาดังกลาว
นีม้ ที งั้ สโมสรคนรวย ดังเชนประชาคมยุโรป สโมสรชนชั้นกลาง ดังเชนอาเซียน และสโมสรคนจน
ดังเชนประชาคมเศรษฐกิจอเมริกากลาง (Central American Economic Community) การทํา
ขอตกลงการคาเสรีก็ดี และการทําขอตกลงเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจหรือตลาดรวมก็ดี ลวนมี
ผลเสมือนหนึ่งการกําหนดระเบียบการคาระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับรวมกันของภาคีสมาชิก
ประพฤติกรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นวา นานาประเทศเริ่มปฏิเสธระเบียบการคาระหวางประเทศ
ทีบ่ งั คับใชอยูในปจจุบัน อันไดแก ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ทั้งนี้
มีขอนาสังเกตวา บรรดาประเทศมหาอํานาจ ซึ่งมีบทบาทในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เมือ่ สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง และไดรางกฎขอบังคับของ GATT ไปในทางที่เกื้อกูล
ผลประโยชนของตนเองตางพากันหลบเลี่ยงและหาประโยชนจากชองโหวของ GATT โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีพฤติกรรมที่ขัดตอปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อันเปนหลักการพื้นฐานของ GATT
ความพยายามที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับของ GATT ในรอบการเจรจาอุรุกวัย (Uruguay
Round) เพือ่ ใหการคาระหวางประเทศขยายตัวและเปนธรรมมากขึ้น มีทีทาวาจะไมประสบความ
สําเร็จเทาที่ควร
กฎข อ บั ง คั บ ของ GATT มี ลั ก ษณะเป น ข อ ตกลงพหุ ภ าคี (multilateral
agreement) ซึง่ บังคับใชกับภาคีสมาชิกนับรอยประเทศ GATT จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งระเบียบการ
คาระหวางประเทศของสังคมโลก หากทุกประเทศในโลกเขาเปนสมาชิกของ GATT การคา
ระหวางประเทศในสังคมโลกก็จะดําเนินอยูบนพื้นฐานของกฎขอบังคับเดียวกัน หากกฎขอบังคับ
ดังกลาวนีม้ คี วามเปนธรรม การคาระหวางประเทศก็จะถูกกํากับใหมีความเปนธรรมดวย แตถา
หากกฎขอบังคับดังกลาวนี้ขาดความเปนธรรมก็ตองพยายามแกไขใหมีความเปนธรรมมากขึ้น
ภาคีสมาชิกจึงจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎขอบังคับนี้
การที่สังคมโลกมีระเบียบการคาระหวางประเทศเพียงระเบียบเดียว ยอมอํานวย
ประโยชนหลายประการ ในประการสําคัญก็คือ ความโปรงใสและไมสลับซับซอน หากสังคมโลก
2
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ไมมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่บังคับใชรวมกันก็ตองมีการจัดระเบียบระหวางกลุมประเทศ
เล็กๆ จํานวนหลายๆ กลุม ผลก็คือ สังคมโลกจะมีระเบียบการคาที่บังคับใชเฉพาะภูมิภาคจํานวน
หลายระเบียบ ซึ่งทําใหระเบียบการคาระหวางประเทศขาดความโปรงใสและมีความสลับซับซอน
มากกวาการมีระเบียบการคาเพียงระเบียบเดียว การจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคนั้นมีตนทุน
ทีต่ อ งเสีย และการที่ตองจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคหลายตอหลายระเบียบ ยอมทําใหสังคม
โลกตองเสียตนทุนไปในการนี้เปนจํานวนมาก แตระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคอาจแกไขเพิ่มเติม
ไดงา ย ตางกับระเบียบการคาที่มีลักษณะเปน `ระเบียบโลก' ดังเชน GATT ที่การแกไขเพิ่มเติม
ทําไดยากยิง่ ดังจะเห็นไดจากการเจรจาการคารอบอุรุกวัยที่ยังไมลุลวงในขณะนี้
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) แมจะมีภาคีสมาชิก 3
ประเทศ อันไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก แตก็เริ่มตนจากขอตกลงการคาเสรีระหวาง
สหรัฐอเมริกากับแคนาดา ซึ่งมีลักษณะเปนขอตกลงทวิภาคี (bilateral agreement) โดยที่ใน
อนาคตอันใกลนี้ ชิลีจะเขามาเปนสมาชิกของเขตการคาเสรีนี้ดวย และจะขยายเขตครอบคลุม
อเมริกากลางและอเมริกาใตตอไป ในขณะเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกาก็กํ าลังเจรจาในแนวทาง
ที่จะทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆหลายตอหลายประเทศ ดังเชนอิสราเอล เกาหลีใต
กลุม ประเทศอาเซียน และกลุมประเทศในลุมสมุทรคาริบเบียน ดวยนโยบายเชนนี้ สหรัฐอเมริกา
จะสามารถขยายเครือขายแหงขอตกลงการคาเสรีจนครอบคลุมทั่วโลก ขอตกลงการคาเสรีอเมริกา
เหนือจะคอยๆพัฒนาไปเปนระเบียบการคาระหวางประเทศของสังคมโลก แตกระบวนการพัฒนา
เปนระเบียบโลกดังกลาวนี้ยอมกินเวลายาวนาน โดยอาจตองใชเวลาถึงรอยปกวาที่จะไดระเบียบ
โลกอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะไมเพียงแตจะตองเสียเวลาในการทําขอตกลงการคาเสรีระหวาง
สหรัฐอเมริกากับประเทศในภูมิภาคตางๆ เทานั้น หากทวายังตองเสียเวลาในการปรับขอตกลง
เหลานี้ใหเปนระเบียบโลกอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย การเริ่มตนจากขอตกลงทวิภาคีไปสูระเบียบ
โลกจึงตองใชเวลาอันยาวนานและเสียตนทุนสูง ในเมื่อสังคมโลกมีระเบียบการคาระหวางประเทศ
อยูแ ลว ก็นาที่จะปรับปรุงระเบียบนี้ใหเปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลในการสงเสริมการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกอยางคอนขางสําคัญ ในดานหนึ่ง การลดอากรขาเขา
จนถึงกับทํ าลายกํ าแพงภาษีในที่สุดนั้น ยอมมีสวนชวยเพิ่มพูนการคาระหวางประเทศทั้งสาม
ไมมากก็นอ ย ในอีกดานหนึ่ง กระแสการคาระหวางประเทศอาจแปรเปลี่ยนไป โดยสินคาที่นําเขา
จากนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออาจจะลดลง และการนําเขาจากประเทศภาคีสมาชิกดวยกัน
เองจะมีมากขึ้น หากการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีผลใหราคาสินคาภายในเขตถูกลงและสามารถ
แขงขันกับสินคานอกเขตได แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะไมขัดตอบทบัญญัติของ
GATT เนือ่ งจากมาตรา 24 แหงขอบังคับของ GATT อนุญาตใหมีการทําขอตกลงการคาเสรี (Free
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Trade Agreement) ได แตผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังเรียกรองให GATT ตรวจสอบวา
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือขัดตอบทบัญญัติของ GATT หรือไม อยางไรก็ตาม แมวา
บทบัญญัติของ GATT จะเกื้อกูลใหจัดตั้งเขตการคาเสรีได แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีนาจะขัดตอ
หลักการปฏิบัติอยางไมลําเอียง (Non-Discrimination Principle) และหลักการคาเสรี อันเปน
ปรัชญาพืน้ ฐานของ GATT เพราะในการจัดตั้งเขตการคาเสรีนั้น จะมีการยกเวนและลดหยอน
อากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่มาจากประเทศภาคีสมาชิก แตจะมีการเก็บอากรขาเขาตามปกติ
สําหรับสินคาทีม่ าจากประเทศที่มิไดเปนสมาชิก การปฏิบัติอยางลําเอียงจึงเกิดขึ้น ดวยการปฏิบัติ
อยางลําเอียงเชนนี้เอง บรรดาประเทศที่อยูนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือซึ่งตองพึ่งพิงสหรัฐ
อเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญจึงพากันหวั่นไหว เพราะเกรงวา
ขอตกลงดังกลาวนี้จะบั่นทอนการสงออก ความหวั่นไหวนี้มีมากเปนพิเศษในญี่ปุน กลุมประเทศ
อาเซียน และ Asian NICs เพราะประเทศเหลานี้ตองพึ่งพิงอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริ ก าเป นตลาดสิ น ค า ออกที่สํ าคัญ (ดูต าราง) ในระยะสั้นปญหาจะมีมากเปนพิเศษกับ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive industries) เนื่องจากเม็กซิโกมีแรงงาน
ราคาถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา อุตสาหกรรมอาหารกระปอง และ
อุตสาหกรรมรองเทา ในระยะยาว ความเสียเปรียบของประเทศคูคานอกอเมริกาเหนือจะขยาย
ปริมาณมณฑลมากขึ้น เมื่อกํ าแพงภาษีภายในอเมริกาเหนือคอยๆทลายลง และเมื่อโรงงาน
อุตสาหกรรมโยกยายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น
เม็ ก ซิ โ กจะกลายเป น ศู น ย ดึ ง ดู ด เงิ น ทุ น ระหว า งประเทศที่ สํ าคั ญ ในอนาคต
โดยขึน้ มาเปนคูแขงกับอินโดจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมี
เงินทุนโยกยายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทานั้น หากทวายังมีเงินทุนเคลื่อนยายจากนอกเขต
อเมริกาเหนืออีกดวย บรรดาประเทศที่ตองพึ่งอเมริกาเหนือเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญ หาก
ไมสามารถลดการพึ่งพิงดังกลาวนี้ดวยการกระจายตลาดออกไปได ก็ตองตัดสินใจเขาไปลงทุน
ในเม็กซิโกเพื่อเปนฐานการผลิตสํ าหรับสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งนี้เพื่อใหได
ประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีในภูมิภาคนี้
การรวมกลุมการคาดวยการทําขอตกลงการคาเสรี ดังเชนการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือนี้ ดูเผินๆแลวเปนนโยบายที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม แทที่จริงแลว
หาไดเปนเชนนั้นไม เพราะแมวากํ าแพงภาษีระหวางประเทศภาคีสมาชิกจะหมดไปในที่สุด
แตกําแพงภาษีที่กีดขวางสินคาจากนอกเขตยังคงมีอยู การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมี
ผลในการเรงเราใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอื่นๆตามมา ประชาคมยุโรปจักตองเรงรัดการจัดตั้ง
ตลาดเดีย่ ว (Single Europe) และอาเซียนจักตองเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
หากสหรัฐอเมริกาสามารถสรางวงไพบูลยทางเศรษฐกิจดวยการขยายปริมณฑลของเขตการคาเสรี
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ประชาคมยุโรปก็สามารถใชยุทธวิธีเดียวกัน ศูนยอํานาจดั้งเดิมทั้งสองของระบบทุนนิยมโลกอาจ
จะใชอาณาจักรทางเศรษฐกิจของตนเปนฐานในการตอรองผลประโยชนระหวางศูนย ยิ่งการจัดตั้ง
กลุม การคาขยายตัวมากและเร็วเพียงใด ความตองการที่จะแกไขกฎขอบังคับของ GATT ก็จะยิ่ง
ออนระโหยโรยแรง และความโอนออนผอนปรนในการเจรจาก็จะยิ่งมีนอยลงมากเพียงนั้น
บัดนี้ สังคมโลกกําลังอยูบนมรรควิถีของสภาพไรระเบียบโลก
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ตารางที่ 1
การคาระหวางอาเซียตะวันออกไกลกับสหรัฐอเมริกา
ป 2533
สินคาออกที่สงไปขาย
สหรัฐฯคิดเปนรอยละของ
สินคาออกรวม
11

(%)
สินคานําเขาจากสหรัฐฯคิด
เปนรอยละของสินคาเขา
รวม
11

2.1 เกาหลีใต

32

24

2.2 ไตหวัน

31

23

2.3 ฮองกง

25

8

2.4 สิงคโปร

24

20

14

12

3.2 มาเลเซีย

17

17

3.3 ฟลิปปนส

37

19

3.4 ไทย

23

15

32

24

ประเทศ
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. Asian NICs

3. ASEAN
3.1 อินโดนีเซีย

4. ญี่ปุน
ที่มา
หมายเหตุ

ASEAN Economic Bulletin (November 1991), p. 133
สถิติสินคาออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สงไปยังสหรัฐอเมริกาตํ่ากวาความเปนจริงมาก เนื่องจาก
มิไดรวมสินคาออกที่สงผานฮองกง
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สหภาพยุโรปกับเครือขายทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ3
การลงนามในขอตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เมื่อวันศุกรที่
29 กันยายน 2538 ระหวางสหภาพยุโรป (EU) กับกลุมประเทศ MERCOSUR นับเปนยางกาว
สําคัญในการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
MERCOSUR เปนตลาดรวม (common market) แหงอเมริกาใต ประกอบดวย
ภาคีสมาชิก 4 ประเทศ อันไดแก บราซิล อารเยนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ซึ่งเพิ่งจัดตั้งอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538
การเชื่อมสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกับ MERCOSUR ไดมีมานานพอสมควร
แลว ในการประชุมรวมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2537 ทั้งสองฝายตกลงที่จะเจรจาเพื่อจัดตั้งเขต
การคาเสรี ขอตกลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 เปนผลจากการเจรจาดังกลาวนี้ ตามขอตกลงนี้
เขตการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกับ MERCOSUR จะจัดตั้งภายใน 5 ป โดยมีเปาหมายที่จะ
ขยายความรวมมือไปสูดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดวย ขอตกลงยังระบุ
อยางชัดเจนวา ภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้จักตองปกครองโดยยึดหลักนิติธรรม
(rule of law) โดยมีนยั สําคัญวา หากการเมืองการปกครองเบี่ยงเบนจากระบอบประชาธิปไตย
หรือมีการกอรัฐประหารในประเทศใด ประเทศดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพของเขตการคาเสรีนี้โดย
อัตโนมัติ นับเปนกรณีแรกที่ขอตกลงการคาเสรีมีปมเงื่อนเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครอง
ขอตกลงนี้ยังเรียกรองใหคูสัญญาเรงกระชับความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ เพื่อใหการ
จัดตัง้ เขตการคาเสรีบรรลุเปาหมายรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเรียกรองใหภาคีสมาชิกตกลงหลักการ
เกีย่ วกับนโยบายตางประเทศรวมกันอีกดวย
ความสําเร็จของสหภาพยุโรปในการเชื่อมสัมพันธทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศ
MERCOSUR ถือไดวา เปนการตีทายครัว หรือ `ปดลอม' สหรัฐอเมริกาทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2537 มี ส  ว นเร ง ให ป ระเทศต า งๆในละติ น อเมริ ก าสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ ขยายฐาน

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2538
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ทางเศรษฐกิจ เพราะไมแนใจวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะกอผลกระทบดานลบ
แกตนหรือไม MERCOSUR กอเกิดขึ้นเพื่อลดสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้ สหรัฐอเมริกา
มีแผนการที่จะขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือใหครอบคลุมตั้งแตจุดเหนือสุดของอเมริกาเหนือ
จนจรดจุดใตสุดของอเมริกาใต เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอเมริกา แตการที่ MERCOSUR ไมรอคอย
การผนวกเขาสูเ ขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นวา ประเทศเหลานี้ไมตองการ
เปนเบีย้ หมากรุกของสหรัฐอเมริกา และพึ่งพิงสหรัฐอเมริกามากเกินไปเทานั้น หากยังแสดงใหเห็น
อีกดวยวา ประเทศเหลานี้สามารถริเริ่มการจัดตั้งเขตการคาเสรีไดเอง โดยไมตองรอคอยเมตตาจิต
จากสหรัฐอเมริกา
การที่ MERCOSUR ตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรปครัง้ นี้ มีผลกระทบ
ตอแผนการขยายฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไมนอย เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภาคี
MERCOSUR ดังเชนบราซิลและอารเยนตินาเปน `ยักษใหญ' ทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา
การผนึ ก ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ครั้ ง นี้ ย อ มทํ าให MERCOSUR มี อํ านาจต อ รองมากขึ้ น
หาก MERCOSUR จะผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในอนาคต MERCOSUR อยูในฐานะ
ทีจ่ ะเสนอขอเรียกรองไดดีขึ้น
แม ว  า ชิ ลีกํ าลั ง ถู กผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในอนาคตอันใกลนี้
แตเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมิอาจเทียบเทียมไดกับเขตการคาเสรี EU/MERCOSUR ซึ่งมี
ประชากรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 25% ของจํ านวนประชากรโลก และมีผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ประมาณ 45% ของโลก
การผนึกตัวของยุโรปตะวันตกเปนยุทธวิธีในการธํารงฐานะสัมพัทธของประเทศ
อุตสาหกรรมเกา เริ่มจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ตามสนธิสัญญากรุงโรม
ป 2500 โดยมีภาคีสมาชิกแรกเริ่มเพียง 6 ประเทศ อันไดแก เยอรมนีตะวันตก ฝรั่งเศส อิตาลี
เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และลักเซ็มบูรก สวนประเทศที่มิไดเปนภาคีตลาดรวมยุโรปรวมกันจัดตั้ง
สมาคมการคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ในป 2503 โดยในชั้นแรก
มีภาคี 7 ประเทศ ซึ่งเรียกกันวา Seven Sisters อันไดแก ออสเตรีย เดนมารก นอรเวย สวีเด็น
สวิตเซอรแลนด ปอรตุเกส และสหราชอาณาจักร
อยางไรก็ตาม EFTA ตองสูญเสียสมาชิกใหแก EEC ในเวลาตอมา เมื่อ EEC
ขยายฐานครั้งแรก (First Enlargement) ดวยการรับเดนมารกและสหราชอาณาจักรเขาเปน
สมาชิกในป 2516 และตอมาในป 2529 ปอรตเุ กสถอนตัวจาก EFTA ไปเขาเปนสมาชิกประชาคม
ยุโรป แม EFTA จะสูญเสียเดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกส แตก็ไดสมาชิกใหม อันไดแก
ไอซแลนด (2513) ฟนแลนด (2529) และลิกเตนสไตน (2535)
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ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) แปรสภาพเปนประชาคมยุโรป (EC) ในเวลา
ตอมา นอกจากการรับสมาชิกเพิ่มครั้งแรกในป 2516 โดยมีสหราชอาณาจักร เดนมารก และ
ไอร แ ลนด เ ข า เป น สมาชิ ก ใหม แ ล ว ก็ มี ก ารขยายรั บ สมาชิ ก ใหม ร ะลอกที่ ส อง (Second
Enlargement) ซึง่ เริ่มตนดวยกรีซในป 2524 ตามมาดวยสเปนและปอรตุเกสในป 2529
EC มิไดตงั้ ปอมเปนศัตรูกับ EFTA ในทางเศรษฐกิจ หากแตมีการทําขอตกลง
การคาเสรีกับภาคี EFTA เปนรายประเทศ โดยมีขอตกลงการคาเสรีกับออสเตรีย สวีเดน
สวิตเซอรแลนด และไอซแลนดในเดือนธันวาคม 2515 และมีขอตกลงการคาเสรีกับนอรเวยและ
ฟนแลนดในป 2516
การเชือ่ มสัมพันธระหวาง EC กับ EFTA คืบหนาตอไปในป 2527 เมื่อมีการ
ประชุม ณ ประเทศลักเซ็มบูรก ซึง่ ยังผลใหกําแพงภาษีระหวาง EC กับ EFTA หมดไป และทั้งสอง
ฝายจะไมใชมาตรการการควบคุมการคาเชิงปริมาณอีกตอไป นอกจากนี้ทั้งสองฝายยังตกลง
ทีจ่ ะแสวงหาความรวมมือในดานอื่นดวย
ในป 2532 นายจากส เดอลอร (Jacques Delors) ประธานคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรปเสนอใหผนึก EC และ EFTA เขาดวยกัน การเจรจาเริ่มตนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2533 จนกระทั่งบรรลุขอตกลงในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area =
EEA) โดยมีการลงนามในขอตกลงเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 ณ เมือง Oporto ประเทศ
ปอรตุเกส
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) มิไดเปนไปโดยราบรื่น เพราะศาลยุติธรรม
แหงประชาคมยุโรป (EC Court of Justice) พิพากษาวา ขอตกลง EEA ขัดตอสนธิสัญญากรุงโรม
จึงตองมีการเจรจาทําขอตกลงกันใหม นอกจากนี้ ประชาชนชาวสวิสลงประชามติไมใหสัตยาบัน
แกขอตกลง EEA สวิตเซอรแลนดจึงมิไดเขารวมลงนามในขอตกลงจัดตั้ง EEA เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2536 และแลวเขตเศรษฐกิจยุโรปก็ถอื กําเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 อันเปนวันเดียว
กับการจัดตั้งเขตการคาอเมริกาเหนือ
เขตเศรษฐกิจยุโรปจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 4 ประเภท
หรือทีเ่ รียกกันวา Four Freedoms อันไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคา เสรีภาพในการ
เคลือ่ นยายบริการ เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน และเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน ขอตกลง
EEA มิไดครอบคลุมเรื่องการเกษตร การปรับตัวทางการคลังเขาสูระบบเดียวกัน (Fiscal
Harmonization) และการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจรวมกับประชาคมยุโรป (EC Common
Policies)
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เขตเศรษฐกิจยุโรปมีประชากร 372 ลานคน และมีการคาระหวางประเทศคิดเปน
รอยละ 43.2 ของการคาของโลก นับเปนเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญมาก
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ ประชาคมยุ โ รปคื บ หน า ไปสู ส หภาพยุโ รป (EU) ตาม
สนธิสัญญามาสตริชต (Maastricht Treaty) ภาคี EFTA บางประเทศมิไดเขารวมดวย ในการ
ประชุมสุดยอดสภายุโรป (Rurupean Council Summit) ณ เกาะ Corfu ระหวางวันที่ 24-25
มิถุนายน 2537 เฉพาะออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดนเทานั้นที่ลงนามเขารวมสหภาพยุโรป
การลงนามนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา
สหภาพยุโรปมิไดจํากัดการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจเฉพาะกับ EFTA และ
MERCOSUR เทานั้น หากยังมีแผนการที่จะขยายฐานเศรษฐกิจใหกวางใหญไพศาลออกไป
พัฒนาการที่สําคัญมีดังตอไปนี้
(1) สหภาพยุโรปไดทําขอตกลงการคาเสรีกับ Estonia, Latvia และ Lithuania
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ขอตกลงจํากัดเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมและครอบคลุมสินคาเกษตร
บางประเภท
(2) สหภาพยุโรปทําขอตกลงจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) กับเตอรกี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 ตามขอตกลงนี้ สินคาที่เตอรกีนําเขาจากสหภาพยุโรปก็ดี และที่
สหภาพยุโรปนําเขาจากเตอรกีกด็ ี ไมตองเสียอากรขาเขา แตการนําเขาสินคาจากนอกเขตจะเก็บ
อากรขาเขาในพิกัดอัตราเดียวกัน โดยที่สหภาพยุโรปยังจํากัดการนําเขาสินคาเกษตรบางประเภท
ขอตกลงการจัดตั้งสหภาพศุลกากรระหวางสหภาพยุโรปกับเตอรกีนาจะลุลวงตั้งแตปลายป 2537
แตเปนเพราะเสียงคัดคานจากกรีซ ซึ่งมีขอพิพาทกับเตอรกีมากอน ทายที่สุดกรีซยินยอมใหความ
เห็นชอบกับขอตกลงนี้ โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา สหภาพยุโรปจักตองพิจารณารับไซปรัสเขาเปน
สมาชิกในอนาคตอันใกลนี้
(3) สหภาพยุโรปมีแผนเชื่อมสัมพันธกับยุโรปตะวันออก คณะกรรมาธิการยุโรป
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2537 มีมติใหเรงผนวกยุโรปตะวันออกเขาสูเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป
(4) คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอใหสหภาพยุโรปพิจารณาจัดตั้ง `เขตเศรษฐกิจ
ยูโร-เมดิเตอเรเนียน' (EMEA = Euro-Mediterranean Economic Area) รวมกับประเทศตางๆ
ในอัฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ประเทศที่อยูในขายที่สหภาพยุโรปดึงเขาสู EMEA ไดแก
มอร็อกโค ตูนีเซีย อัลยีเรีย ลิเบีย อียิปต จอรแดน ซีเรีย เลบานอน และอิสราเอล การจัดตั้ง EMEA
จะเปนไปในแนวทางเดียวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป
ณ บัดนี้ สหภาพยุโรปกําลังอยูใ นกระบวนการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ โดยที่
มีการผนึกตัวภายในทวีปยุโรป และการขยายฐานขามทวีป การผนึกตัวภายในทวีปยุโรปเห็นได
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จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และการผนวกภาคี EFTA เขาสูสหภาพยุโรป รวมตลอด
จนการผนวกเตอรกีและยุโรปตะวันออก สวนการขยายฐานขามทวีปเห็นไดจากการจัดตั้งเขต
การคาเสรีรวมกับกลุมประเทศ MERCOSUR ในละตินอเมริกา และแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ยูโร-เมดิเตอรเรเนียน (EMEA)
สหภาพยุโรปกําลังอยูบนเสนทางของการเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super
bloc) โดยมีรปู ธรรมที่ชัดเจนยิ่ง เขตเศรษฐกิจอเมริกาตามหลังมาโดยมีระยะหางพอสมควร โดยที่
ยังไมเห็นเงาของเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
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EMEA4
การประชุม ณ นครบารเซโลนา (Barcelona Conference) ประเทศสเปน
ระหวางวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2538 จบสิ้นลงดวยชัยชนะของสหภาพยุโรป
ขอตกสําคัญจากการประชุมครั้งนี้ ก็คือ การจัดตั้ง "เขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอร
เรเนียน" (Euro-Mediterranean Economic Area) เรียกยอ ๆ วา EMEA
นับเป น ก า วยา งสํ าคัญของสหภาพยุโรปในการสรางเขตเศรษฐกิ จยัก ษ ใ หญ
(super bloc) อันมียุโรปตะวันตกเปนฐาน
สหภาพยุโรป (European Union = EU) พัฒนาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(European Economic Community = EEC) ซึง่ กอตั้งขึ้นตามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of
Rome) ป 2500 ตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนประชาคมยุโรป (European Community = EC) ในป
2510 ดวยการผนวกเขากับประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal and Steel
Community = ECSC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy
Community = EURATOM) ตอมาประชาคมยุโรปไดกาวคืบไปเปนสหภาพยุโรปตามสนธิสัญญา
มาสตริชต (Maastricht Treaty) ป 2534
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) เมื่อแรกกอเกิดมีสมาชิก 6 ประเทศ ตอมามีการ
ขยายจํานวนภาคีสมาชิกครั้งแรก (First Enlargement) ในป 2516 ดวยการรับเดนมารก
สหราชอาณาจักร และไอรแลนด ตามมาดวยการขยายรับสมาชิกใหมระลอกที่สอง (Second
Enlargement) ซึง่ เริ่มดวยการรับกรีซในป 2524 สเปนและปอรตุเกสในป 2529
นับแตเริ่มกอตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีความสัมพันธอันดีกับภาคีสมาคม
การคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ตอมาไดทําขอตกลงการคาเสรี
กับภาคี EFTA เปนรายประเทศในชวงป 2515-2516 และทายที่สุด สหภาพยุโรป (EU) ผนวกเขา
กับ EFTA เปน "เขตเศรษฐกิจยุโรป" (European Economic Area = EEA) ทัง้ นีน้ ับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2537 เปนตนมา ตอมาภาคี EFTA 3 ประเทศไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ไดแก
ออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดน ทัง้ นีต้ ั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2538
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สหภาพยุโรปมีแผนการขยายฐานเศรษฐกิจที่ชัดเจน นอกเหนือจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจยุโรปแลว สหภาพยุโรปไดทําขอตกลงการคาเสรีกับบรรดารัฐในลุมสมุทรบอลติก (Baltic
States) อันไดแก เอสโตเนีย แลตเวีย และลิธวั เนียในป 2537 และกําลังดําเนินการผนวกยุโรป
ตะวันออกเขาสูเขตเศรษฐกิจยุโรปดวย กอนหนานี้ในเดือนกันยายน 2538 สหภาพยุโรปบรรลุ
ขอตกลงกับกลุมตลาดรวมละตินอเมริกา หรือ MERCOSUR อันประกอบดวยบราซิล อารเยนตินา
อุรกุ วัย และปารากวัย ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีภายในป 2543
ขอตกลงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมติเตอรเรเนียนเปนไปตามยุทธศาสตรของ
สหภาพยุโรปในการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ (Networking) ดวยการผนวกประเทศในลุม
สมุทรเมดิเตอรเรเนียนและตะวันออกกลางรวม 12 ประเทศ ไดแก มอลตา ไซปรัส เตอรกี อียิปต
ตูนิเซีย มอร็อกโค อัลจีเรีย เลบานอน จอรแดน ซีเรีย ปาเลสไตน และอิสราเอล ซึง่ นาสังเกตวาเปน
ประเทศมุสลิมถึง 9 ประเทศ
คําถามพื้นฐานมีอยูวา สหภาพยุโรปหวังประโยชนอะไรบางจากการขยายเครือ
ขายทางเศรษฐกิจครั้งนี้?
ประโยชนที่เห็นไดโดยชัดเจน ก็คือ ตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น ในขณะที่สหภาพยุโรป
(15 ประเทศ) มีประชากร 375 ลานคน กลุมประเทศที่จะผนวกเขากับสหภาพยุโรปครั้งนี้
มีประชากร 380 ลานคน แมจะยังคงมีความลาหลังทางเศรษฐกิจ แตสวนใหญมีรายไดจากการ
สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และอยูในกระบวนการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมิไดหวัง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังหวังประโยชนจากแรงงานราคาถูกในประเทศ
เหลานัน้ อีกดวย ซึ่งอาจจูงใจใหอตุ สาหกรรมตาง ๆ ในสหภาพยุโรปยายที่ตั้งโรงงาน
สหภาพยุโรปหวังเปนอยางยิ่งวา การผนวกประเทศในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน
และตะวันออกกลางจะเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหลานี้ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอสภาพยุโรปโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสกัดแรงงานอพยพ ในปจจุบันมีแรงงาน
เติรก จํานวนมากลักลอบเขาไปทํางานในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี และมีแรงงาน
จากอัฟริกาเหนือจํานวนมากอีกเชนกันลักลอบเขาไปทํางานในยุโรปตอนใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝรั่งเศส สเปน ปอรตุเกส และอิตาลี หากการคาและการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวในอัฟริกา
เหนือและตะวันออกกลาง การจางงานยอมมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยสกัดแรงงานอพยพโดยออม อันเปน
การชวยลดทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคมในสหภาพยุโรปดวย
การประชุม ณ เมืองบารเซโลนากํ าหนดเปาหมายไววา เขตเศรษฐกิจยูโร
เมดิเตอรเรเนียนจะเปนเขตการคาเสรีภายในป 2553 ซึ่งเปนกํ าหนดเวลาหลังการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจยูโรละตินอเมริกาถึง 10 ป หากทุกอยางเปนไปตามกําหนดการ เมื่อถึงป 2553 สหภาพ
ยุโรปจะมีฐานและเครือขายทางเศรษฐกิจที่กวางใหญไพศาลมาก ไมเฉพาะแตยุโรปตะวันตก
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หากคลุมถึงลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา และมีความเปนไปได
สูงยิง่ ที่จะคลุมถึงยุโรปตะวันออกดวย
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ กําหนดการป 2553 เปนจังหวะกาวเดียวกับที่ APEC
ปรับสูเขตการคาเสรี โดยที่ภาคีที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุน
ใหหมดสิ้นไป สวนภาคีที่เปนประเทศดอยพัฒนายึดถือกําหนดการป 2563 ในขณะที่ Osaka
Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2538 มิไดกําหนดแผนปฏิบัติการของ APEC อยางเดนชัด จนกลาว
ไดวาไมมีความคืบหนาไปจาก Bogor Summit สหภาพยุโรปกําลังยางกาวไปเปนเขตเศรษฐกิจ
ยักษใหญอยางเปนรูปธรรมยิ่ง
แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตาง
กัน ประเทศที่ออนแอกวายอมตองเสียเปรียบ อุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้ตองลมสลาย
เนื่องเพราะมิอาจทานสินคาเขาจากประเทศที่เจริญกวาได ในกรณีนี้ บรรดาประเทศในลุมสมุทร
เมดิเตอรเรเนียนและตะวันออกกลางลวนแลวแตเสียเปรียบภาคีสหภาพยุโรปทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง
การจัดตัง้ เขตการคาเสรีมิอาจกระทําโดยทันทีทันใด หากแตตองมีชวงเวลาแหงการปรับตัว
การประชุม ณ เมืองบารเซโลนาครัง้ นี้ นอกจากจะกําหนดเงื่อนเวลา 15 ป สําหรับ
การปรับตัวแลว สหภาพยุโรปยังตกลงที่จะใหเงินชวยเหลือและเงินกูที่มีเงื่อนไขผอนปรน (soft
loan) แกกลุม ประเทศที่ดอยฐานะกวานี้รวม 12,000 ลานดอลลาร ดวยการชวยเหลือทางการเงิน
ดังกลาวนี้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงบรรลุขอตกลงไดโดยงาย
แตการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนใชวาจะปราศจากอุปสรรคเสียเลย
ทีเดียว อุปสรรคสําคัญเกี่ยวพันกับการเมืองระหวางประเทศ การดึงอิสราเอลเขามารวมกลุมกอให
เกิดความไมพอใจแกกลุมประเทศอาหรับมากพอสมควร เสียงทักทวงของซีเรียทําใหการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจดัง กล า วนี้เชื่องชาอยูบาง แตส หภาพยุ โ รปพยายามชู ธงเศรษฐกิจ และเรียกรอง
ใหประเทศตาง ๆ ที่จะเขารวมกลุมครั้งนี้ลืมเลือนประเด็นความขัดแยงทางการเมืองชั่วคราว
สหภาพยุ โ รปพยายามดึ งปาเลสไตน ม าร ว มกลุ  ม ด ว ย ในขณะที่ สั น ติ ภ าพ
ในตะวันออกกลางยังไมแนชัดวาเปนสันติภาพถาวร และอาณาจักรของชาวปาเลสไตนยังมีความ
ไมแนนอนอยูมาก สหภาพยุโรปอาจมีความมุงหวังอันยาวไกลวา ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
จากการรวมกลุมอาจชวยลดทอนความขัดแยงทางการเมืองลงไดบาง แตสหภาพยุโรปก็จงใจ
ตั ด หางปลอ ยวัดอิรักอยางเห็นไดชัด การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงเปนการ
โดดเดี่ยวอิรกั ในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงวา เมื่ออิรกั ปรับตัวเขาสู `ระเบียบโลก'
สหภาพยุโรปอาจดึงอิรักเขารวมกลุมในภายหลัง
การโดดเดี่ยวลิเบียก็ดวยเหตุผลเดียวกับการโดดเดี่ยวอิรกั เพราะทั้งลิเบียและอิรัก
ถือเปน `ผูร าย' ในสังคมโลก ชาติมหาอํานาจตะวันตกกลาวหาวา ลิเบียเปนฐานที่มั่นของการ
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กอการรายระหวางประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้สะทอนใหเห็น
แนวความคิดพืน้ ฐานขอหนึ่งวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีสามารถใชเปนอาวุธทางการเมืองระหวาง
ประเทศได บัดนี้ ทั้งอิรักและลิเบียกําลังถูก `ปดลอม' ทางเศรษฐกิจ หากประเทศทั้งสองไมปรับตัว
เขาสู `ระเบียบโลก' ยอมยากที่จะดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward orientation)
ได การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจะมีผลกระทบตอการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศของลิเบียและอิรัก หากประเทศทั้งสองมิไดเขารวมกลุมดวย
ความขัดแยงระหวางกรีซกับเตอรกี ซึง่ มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผลกระทบ
ตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนดวย สหภาพยุโรปเพิง่ ทําขอตกลงกับเตอรกีในการ
จัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 ทั้งๆที่ควรจะบรรลุขอตกลง
แตป 2537 แตเปนเพราะเสียงคัดคานของกรีซ ขอตกลงนี้จึงลาชากวาที่ควร ทายที่สุด กรีซ
ถอนคํ าคาน โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา สหภาพยุ โ รปตอ งรับไซปรัสเขาเปนสมาชิกในอนาคต
ทัง้ เตอรกีและไซปรัสเขารวมในเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้ดวย
สหภาพยุ โ รปกํ าลังขยายเครือขายเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ แมการขยาย
เครือขาย ในอดีตจะมีปญหาการเมืองอยูบาง แตความรุนแรงมิไดมากเทาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ยู โ รเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งสวนหนึ่งเปนการผนึกทางเศรษฐกิจระหวางอิสราเอลกับกลุมประเทศ
อาหรับ
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เขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก (TAFTA)5
การลงนามในสั ญ ญาสั ม พั น ธไมตรี ลุ  ม สมุ ท รแอตแลนติ ก (Trans-Atlantic
Relations) ระหวางนายวิลเลี่ยม คลินตัน ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา กับนายจากส ซองแตร
(Jacques Santer) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และนายฟลิเป
กอนซาเลส (Filipe Gonzalez) นายกรัฐมนตรีสเปนในฐานะประธานสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2538 นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนนติก
(Trans-Atlantic Free Trade Area = TAFTA) ตามสนธิสัญญาดังกลาวนี้ สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปตกลงที่จะขจัดกํ าแพงภาษีระหวางกันภายในป ค.ศ. 2000 โดยที่สหภาพยุโรป
ยินยอมทีจ่ ะจายเงินชดเชยแกสหรัฐอเมริกา หากจํานวนสมาชิกสหภาพยุโรปเพิม่ จาก 12 เปน 15
ประเทศ
ความคิดที่จะมีขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรปมีมาก
วาสองทศวรรษแลว นายอัล อุลลแมน (Al Ullman) วุฒสิ มาชิกสังกัดพรรคเดโมแครทแหงมลรัฐ
โอเรกอนเสนอความคิดนี้ในทศวรรษ 2510 และตอมานายบิล แบรดเลย (Bill Bradley) วุฒิสมาชิก
สังกัดพรรคเดียวกันแหงมลรัฐนิวเจอรซียเสนอความคิดเดียวกัน ในป 2532 นายเจมส เบเกอร
(James A. Baker) รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศอเมริกันเจรจากับนายจากส เดอลอร
(Jacques Delors) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อทําขอตกลงกฎบัตรลุมสมุทรแอตแลนติก
(Trans-Atlantic Charter) ซึง่ สวนหนึ่งเปนขอตกลงการคาเสรี
ภายหลังจากที่มีการใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยในป 2537
นายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําสหภาพยุโรปพยายาม
ผลักดันใหมขี อตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป นายแอนดรีส แวน แอกต
(Andries van Agt) หัวหนาคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจําสหรัฐอเมริกาก็เสนอความ
เห็นในทํานองเดียวกัน ในขณะเดียวกันนายจัง กรีเชียง (Jean Cretien) นายกรัฐมนตรีคานาดา
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร” Corporate Thailand ฉบับเดือนสิงหาคม 2539
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เสนอใหผนึกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสหภาพยุโรปในทาง
เศรษฐกิจ
ในป 2538 ความคิดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรรแอตแลนติกในหมู
ขารัฐการ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคอนขางสุกงอม ไมเพียงแตเทานั้นผูนําภาคธุรกิจ
เอกชนในภูมภิ าคทัง้ สองตางเล็งเห็นผลประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีดังกลาวนี้ และมีการ
ประชุม Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ณ นครเซวิลล
(Seville) ประเทศสเปน เพื่อสรางแรงกดดันในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก โดยที่
TABD มีการประชุมตอมาในเดือนมกราคม 2539 ดวย
ในเดือนมิถุนายน 2538 นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกันประกาศ Trans-Atlantic Initiative ณ นคร
แมดริด ประเทศสเปน ตามคําประกาศนี้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางยอมรับมาตรฐาน
สินคา (product standards) ของกันและกัน จะมีความรวมมือทางดานศุลกากรและการสงเสริม
การลงทุนระหวางประเทศ จะรวมมือกันในการปราบปรามการคายาเสพติดและอาชญากรรม
ขามชาติอนื่ ๆ จะรวมมือกันในการควบคุมโรคเอดส และรวมมือกันในการแกปญหายูโกสลาเวีย
ในเดือนสิงหาคม 2538 เซอรลีออน บริตตัน (Leon Brittan) ขาหลวงดานการคา
ระหวางประเทศ (Trade Commissioner) แหงสหภาพยุโรปเสนอเอกสารวาดวยความสัมพันธ
ระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษหนา โดยนําเสนอแนวความคิดวาดวย TransAtlantic Economic Space ซึง่ เนนความสัมพันธทางดานการคาระหวางประเทศ ครั้นในเดือน
พฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศแหงสหภาพยุโรปก็เห็นชอบกับการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก อันเปนพื้นฐานใหมีการลงนามในสัญญาสัมพันธไมตรี
ลุม สมุทรแอตแลนติกระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538
แมวา TAFTA เริ่มตนจากขอตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตเปน
ทีเ่ ขาใจรวมกันวา ภาคีเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ทุกประเทศจะเขารวมเขตการคาเสรี
เขตใหมนี้ในภายหลัง ในทํานองเดียวกัน ภาคีใหมของสหภาพยุโรปก็จะเขารวม TAFTA ดวย
ป 2539 นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญที่บงบอกอนาคตของ TAFTA หากสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปตกลงกันได และสามารถสถาปนาเขตการคาเสรีภายในป 2543 เขตการคาเสรียักษใหญ
ในลักษณะ Super Bloc ก็จะปรากฏโฉมอยางชัดเจน และนับเปนการผนึกพลังระหวางประเทศ
มหาอํ านาจเกาที่เรียงรายอยูขอบสมุทรแอตแลนติก เพื่อเผชิญกับเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
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(APEC) ทีก่ าลั
ํ งกอรางสรางตัวอยูในปจจุบัน หากการรวมตัวสําเร็จลุลวงดวยดี TAFTA จะเปน
Super Bloc ทีไ่ รเทียมทาน เพราะเปนเขตเศรษฐกิจที่กอใหเกิดผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลิต
ภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) และการคาภายในเขตมีมูลคามากกวา 40% ของการคา
ระหวางประเทศทั้งหมดในโลก
แตการจัดตัง้ TAFTA มิใชเรื่องงาย เพราะความขัดแยงในดานผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปมีอยูเปนอันมาก ดานแรกของปญหาความขัดแยง
ก็คอื การปกปองสินคาเกษตร ทั้งสองฝายตางดําเนินนโยบายปกปองและการใหเงินอุดหนุนการ
ผลิตทางการเกษตร การละวางจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง
ภายในประเทศ ประเด็นดังกลาวนี้เกือบทําใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay
Round) ลมเหลวในป 2537 มาแลว หากทั้งสองฝายมิไดกําหนดแผนกาารผละจากนโยบายการ
ปกปองสินคาเกษตรอยางราบรื่น การจัดตั้ง TAFTA ก็ตองเผชิญอุปสรรคตั้งแตตน การปลดปลอย
สินคาเกษตรใหมีการคาระหวางประเทศโดยเสรี (Agricultural Trade Liberalization) จะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคทั้งสองฝาย เพราะชวยใหสามารถซื้อสินคาในราคาถูกลง และจะเปน
ประโยชนแกผสู งออกสินคาเกษตร เพราะไมตองเผชิญกับกําแพงภาษี นอกจากนี้การปกปองสินคา
เกษตรมีผลเสมือนหนึ่งการเก็บภาษีจากสินคาอุตสาหกรรม เมื่อปลอยใหมีการคาเสรี ประเทศ
ผูสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมก็พลอยไดประโยชนดวย ญี่ปุนและสหภาพยุโรปมีความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมมากกวาสหรัฐ
อเมริกา จึงไดประโยชนจากนโยบายการคาสินคาเกษตรเสรีมากกวาสหรัฐอเมริกา
ดานที่สองของปญหาความขัดแยงก็คือ สินคาที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(high-technology goods) ดังเชนเครื่องบิน อุปกรณโทรคมนาคม คอมพิวเตอร เซมิคอนดักเตอร
และเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม ทั้งสองฝายตางมีนโยบายการปกปองการผลิตสินคาเหลานี้ และมีการ
แขงขันแยงตลาดกันอยางเอาเปนเอาตาย จนยากที่จะลดราวาศอกได
ดานทีส่ ามของปญหาความขัดแยงก็คือ นโยบายภาษีศุลกากร การกําหนดพิกัด
อัตราอากรขาเขาของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแตกตางกันมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบาย
การปกปองการผลิตภายในประเทศที่แตกตางกัน สินคาเขาที่เสียอากรขาเขาในอัตราสูงสุด (tariff
peaks) มีโครงสรางแตกตางกัน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ไดแก สิ่งทอ เครื่องแตงกาย สินคา
เกษตรบางชนิด เซรามิก และเครื่องแกว ในกรณีของสหภาพยุโรป ไดแก รถบรรทุกขนาดใหญ
เซมิคอนดักเตอรบางประเภท ไม อลูมิเนียม สินคาเกษตรบางประเภท และปลา การตั้งกําแพงภาษี
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สํ าหรั บสิน คา เขา ที่ เ ปน ทรั พ ยากรธรรมชาติย อมทํ าใหประเทศผูส ง ออกดัง เชนคานาดาไมได
ประโยชนเทาที่ควร นอกจากนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางใหสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศดอยพัฒนา บางครั้งเปนการใหดวยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ แตบางครั้งก็ดวยเหตุผลทางการเมือง เมื่อมีการจัดตั้ง TAFTA แลว ประเทศที่ได
สิ ท ธิ พิ เ ศษทางด า นภาษี ศุล กากรจากสหรัฐอเมริกาจะไดสิท ธิชนิดเดีย วกัน จากสหภาพยุโรป
โดยอัตโนมัตดิ วยหรือไม โดยที่อาจถามคําถามนี้ในทางกลับกันดวย
ดานทีส่ ี่ของปญหาความขัดแยง ก็คือ การคาสินคาวัฒนธรรม ดังเชนภาพยนตร
และรายการโทรทัศน ฝรั่งเศสเปนผูนํ าในการปกปองวัฒ นธรรมยุโรปและสกัดการรุกลํ้ าของ
วัฒนธรรมอเมริกัน ดวยการใหเงินอุดหนุนในการผลิตภาพยนตร และดวยการกําหนดอัตราสวน
เวลาในการถายทอดรายการโทรทัศนตางประเทศ สหรัฐอเมริกาจะไดประโยชนจากนโยบาย
การคาเสรี เพราะภาพยนตรและรายการโทรทัศนอเมริกันมีลักษณะเปนผลิตภัณฑโลก (global
product) โดยทีม่ กี ารผลิตจํานวนมาก (mass production) และตนทุนการผลิตตํ่า
ดังนี้ จะเห็นไดวา อุปสรรคของการจัดตั้ง TAFTA มีอยูหานอยไม และมิใชเรื่อง
งายทีจ่ ะขจัดอุปสรรคเหลานี้ แตการจัดตั้ง TAFTA จะมีประโยชนอยางยิ่งยวดในการขยายขนาด
ของตลาด ภาคี NAFTA ไมเพียงแตจะเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรปเทานัน้ หากยังเชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจอื่นๆที่สหภาพยุโรปกําลังเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี ไมวาจะเปนกลุมประเทศบอลติก
ยุโรปตะวันออก อัฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง สวนสหภาพยุโรปก็ไดประโยชนจากการขยาย
ตลาดสูอเมริกาเหนือ การขยายตัวของการคาระหวางประเทศไมเพียงแตกอใหเกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการจางงานเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
ทั้งในสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนืออีกดวย อุตสาหกรรมใดในสหภาพยุโรปที่มีความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบดอยกวาอเมริกาเหนือ ก็ตองเสื่อมทรุดและลดความสําคัญในโครงสรางการผลิต
ของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในอเมริกาเหนือก็เกิดขึ้นในทํานองเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยอมมีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกลุมประเทศทั้งสอง
โดยที่ผูบริโภคเปนฝายไดประโยชนจากการซื้อสินคาในราคาถูกลงและ/หรือไดสินคาที่มีคุณภาพ
ดีขึ้น
กระนั้นก็ตาม นักเศรษฐศาสตรบางคนอดตั้งขอกังขามิไดวา การจัดตั้ง TAFTA
จะใหประโยชนแกสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือมากปานใด ในเมื่อการคาและการลงทุนระหวาง
ภูมภิ าคทัง้ สองในปจจุบัน แมยังมิไดผนึกตัวเปนเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ก็อยูในระดับสูงอยูแลว

84

พัฒนาการลาสุดในเดือนมิถุนายน 2539 ปรากฏวาสหรัฐอเมริกาเปนฝายกลับลํา
เมื่อนายจอหน คอรนบลัม (John Kornblum) รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ
ตางประเทศกลาววา การจัดตั้ง TAFTA มิใชวาระเรงดวน โดยสหรัฐอเมริกาจะหันมาแกปญหา
ความขัดแยงที่มีกับสหภาพยุโรป และพัฒนาความรวมมือภายใต NATO เปนสําคัญ การกลับลํา
ดังกลาวนีเ้ ปนผลจากมรสุมทางการเมืองระหวางประเทศที่กําลังตั้งเคา อันเปนผลจากการที่สหรัฐ
อเมริกาตรากฎหมายเลนงานคิวบา ลิเบีย และอิหรานในทางเศรษฐกิจ โดยมีบทลงโทษบริษัทที่เขา
ไปลงทุนในประเทศทั้งสาม กฎหมายดังกลาวนี้กลายเปนอุปสรรคอีกดานหนึ่งในการสถาปนา
TAFTA เพราะไมเพียงแตบริษัทยุโรปจํานวนมากเขาไปลงทุนในประเทศทั้งสามเทานั้น หาก
คานาดาและเม็กซิโกก็เขาไปลงทุนในคิวบาดวย อยาวาแตการจัดตั้ง TAFTA เลย แมแต NAFTA
ก็ไมแนใจวาจะผนึกตัวอยูตอไปได
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บนเสนทางสูไตรอภิรัฐพิภพ6
การประชุม APEC Summit ณ นครโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนีเซียเมื่อกลาง
เดือนพฤศจิกายน 2537 จบลงดวยความสําเร็จอันงดงาม
คําประกาศแหงโบกอร (Bogor Declaration) มีเนือ้ หาสําคัญอยูอยางนอย 3
ประการ
ประการแรก มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณอันแรงกลาที่จะใหอาเซีย
แปซิฟกมีการคาและการลงทุนระหวางประเทศโดยเสรีภายในป 2563 และโดยที่ตระหนักดี
ถึงลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จึงกําหนดเงื่อนเวลาที่แตกตางกันระหวางประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวกับประเทศดอยพัฒนา โดยที่ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองเปดตลาดภายในป 2553
สวนประเทศดอยพัฒนาภายในป 2563 คําประกาศแหงโบกอรยืนยันวา APEC มิใชเขตการคา
ที่สรางปอมปราการสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี (Inward-looking Trading
Bloc) ทัง้ นี้ APEC ไมเพียงแตจะสงเสริมใหทําลายอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ภาคี APEC ดวยกันเทานัน้ หากยังตองการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางภาคี APEC กับ
ประเทศที่มิไดเปนสมาชิกอีกดวย
ประการที่สอง มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณที่จะรวมมือทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการเปนหุนสวนที่มีฐานะเทาเทียมกัน (Equal Partnership) รับผิดชอบรวมกัน
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีความสนใจและผลประประโยชนรวมกัน ทั้งนี้
เพือ่ เสริมความแข็งแกรงแกระบบการคาพหุภาคีที่เสรี สงเสริมการลดการกํากับและควบคุมการคา
และการลงทุนระหวางประเทศในอาเซียแปซิฟก และเรงเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนา
อาเซียแปซิฟก ภาคี APEC ยอมรับเปาหมายหลักรวมกัน 3 ดาน อันไดแก การเติบโตที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่เปนธรรม และเสถียรภาพแหงชาติ
ประการที่สาม คําประกาศแหงโบกอรเรียกรองใหภาคี APEC ผลักดันการจัดตั้ง
องคการการคาโลก (World Trade Organization) ใหสาเร็
ํ จลุลวงตามเปาหมาย อีกทัง้ เรียกรองให
ประเทศที่มิไดเปนภาคี APEC รวมมือกับ APEC ในการสถาปนาระบบการคาพหุภาคีที่เสรี
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน
2537
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คํ าประกาศแหงโบกอรมีสวนผลักดันให APEC กาวไปขางหนาอีกหนึ่งกาว
และนับเปนกาวสําคัญ เนื่องจากมีการกําหนดเปาหมายการคาและการลงทุนระหวางประเทศเสรี
โดยมีเงื่อนเวลาที่แนนอน ความสําเร็จดังกลาวนี้นับเปนความสําเร็จสวนบุคคลของประธานาธิบดี
ซูฮารโต ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีแหงอินโดนีเซียตองการใชการประชุม APEC Summit ครั้งนี้
ในการสรางเกียรติประวัติใหตนเอง สวนหนึ่งเพื่อลบรอยดางทางการเมืองภายในประเทศ และ
โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง เพื่ อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกที่มีตอปญหาการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนในติมอรตะวันออก ผูที่มีบทบาทอยูเบื้องหลังความสําเร็จของประธานาธิบดีซฮู ารโต ก็คือ
เอกอัครราชทูตพิเศษบินโตโร โจโกรอามิดโจโจ (Bintoro Tjokroamidjojo)
คณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC ทีเ่ รียกกันวา Eminent Persons Group หรือ
เรียกยอๆวา EPG นับเปนกลุมบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จในการผลักดัน
ความกาวหนาของ APEC ครั้งนี้ EPG ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคีรวม 18 ประเทศ
โดยมีศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน การจัดตั้ง
กลุม EPG เปนมติของผูนํา APEC ในการประชุมเดือนกันยายน 2535 ณ กรุงเทพฯ กลุม EPG
ไดเสนอรายงานเรื่อง A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community ในการ
ประชุม APEC ณ นครซีแอตเติลในเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC
จะมีเขตการคาเสรีภายในป 2539 หรือไม แตการประชุม APEC Summit ในป 2536 ไมสามารถ
มีขอตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในการประชุม APEC Summit ในป 2537 กลุม EPG เสนอรายงานเรื่อง Vision
2020 เพือ่ ใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมีการคาเสรีภายในป 2563 หรือไม ขอเสนอของกลุม
EPG กําหนดเงือ่ นเวลาที่แตกตางกัน กลาวคือ ป 2553 สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว ป 2558
สําหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม และป 2563 สําหรับประเทศดอยพัฒนา ทั้งนี้การขจัดอุปสรรค
การคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเริ่มตนอยางจริงจังในป 2543 แตประธานาธิบดีซูฮารโต
ตองการรนกําหนดการใหเร็วขึ้นในป 2539 โดยมีป 2543 เปนกําหนดการสุดทาย
แมวาคําประกาศแหงโบกอรจะเปนกาวสําคัญของ APEC แตความไมชัดเจนของ
คําประกาศนีย้ งั คงอยู ความคลุมเครือของคําประกาศนี้มีรากฐานจากรายงานของกลุม EPG ดวย
เหตุที่กลุม EPG ไมตองการให APEC เปน ‘เขตการคาเสรี’ (Free Trade Area) แตตองการใหมี
‘การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก’ (Free Trade in the Area) วิวาทะวาดวย Free Trade Area กับ
Free Trade in the Area จึงเกิดขึน้ ในทันทีที่รายงานของกลุม EPG ปรากฏสูสาธารณชน ผูเขารวม
ประชุมบางคนมองไมเห็นความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้ แตนายไมตรี อึ๊งภากรณ แหงสถาบัน
วิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยใหอรรถาธิบายวา เขตการการคาเสรีหรือ Free Trade Area เปน
การรวมกลุมเพื่อขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี โดยที่ยังคงมีกําแพงสกัด
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สินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี แต Free Trade in the Area มีความหมายวา
อาเซียแปซิฟกทั้งภูมิภาคจะกลายเปน ‘เมืองทาเสรี’ (Free Port) ซึง่ การเคลื่อนยายสินคาและ
เงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี ไมวาสินคาหรือเงินทุนนั้นจะมาจากประเทศภาคีหรือไม
ก็ตาม (The Sunday Post, November 20, 1994)
แมวากลุม EPG จะยืนยันแนวความคิดวาดวย Free Trade in the Area แตผูคน
จํานวนไมนอยยังไมแนใจวากลุม EPG มีเจตนารมณแอบแฝงหรือไม นายศุภชัย พานิชภักดิ์
รองนายกรัฐมนตรี เปนผูหนึ่งที่แสดงความเคลือบแคลงใจในเรื่องนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะวากลุม
EPG เคยผลักดันให APEC เปน Free Trade Area มากอนแลว แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรี
จะไมขัดตอบทบัญญัติของ GATT แตการใหสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรแก APEC มากกวา
ประเทศนอกภาคี อาจตีความไดวาเปนการละเมิดกฎขอบังคับของ GATT
APEC ประกอบดวยภาคี 18 ประเทศ ไมวา APEC จะเปน Free Trade Area
หรือมี Free Trade in the Area คําประกาศแหงโบกอรจะทําให APEC เปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ
ยิง่ ของโลก เพราะ APEC เชือ่ มโยงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA ซึง่ ประกอบดวย สหรัฐ
อเมริกา คานาดา และเม็กซิโก) เขากับเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA ซึง่ ประกอบดวย บรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) และเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (Australia and New Zealand Closer Economic Relationship =
ANZCER) ดังนั้น APEC จึงยิง่ ใหญกวาทั้ง NAFTA และ AFTA รวมกัน หาก APEC เปน
'ปอมปราการทางการคา‘ APEC นาเกรงขามมากกวาสหภาพยุโรป (EU) มากนัก เพราะ APEC
ใหผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตประชาชาติของโลก และมีสวนแบงการคาของโลกมากกวา
40% ขอสําคัญ APEC ครอบคลุมอาณาบริเวณที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงยิ่ง เพราะคลุม
ทัง้ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) กลุม ประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ยิ่งไปกวานั้น APEC ยังสามารถขยายอาณาเขตตอไป เนื่องจากยังมีอีก 14 ประเทศ
ในอาเซียแปซิฟกที่เขาเปนภาคีในอนาคตได
ภาคี APEC ไมเพียงแตจะมีลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน
เทานัน้ หากยังมีผลประโยชนแตกตางกันดวย มิไยจะกลาวถึงความเขาใจที่แตกตางกันในประเด็น
เรื่อง Free Trade Area กับ Free Trade in the Area ความแตกตางเหลานี้ยอมเปนอุปสรรค
ในการรวมตัวของ APEC ใหใกลชิดยิ่งขึ้น มาเลเซียคัดคานการรวมตัวเปนเขตการคาเสรีมาชานาน
การที่นายกรัฐมนตรีมหาธีรโมฮัมหมัดยอมลงนามในคําประกาศแหงโบกอรก็ดวยความเกรงใจ
ประธานธิบดีซูฮารโตผูเปนเจาภาพ แตในอีก 2 ปขางหนา เมื่อมาเลเซียเปนเจาภาพ APEC
Summit มาเลเซียอาจแผลงฤทธิ์หันเหทิศทางของ APEC ได
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ญี่ ปุ  น ดู เ หมื อ นจะไม ยิ น ดี ยิ น ร า ยกั บ APEC เพราะอาเซี ย แปซิ ฟ  ก เป น เขต
ผลประโยชน ดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ  น อยู  แ ล ว อี ก ทั้ ง ญี่ ปุ  น กํ าลั ง ขยายอาณาจั ก รผลประโยชน ไ ปสู 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน โดยมิจําตองมี APEC เครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ของ ‘ระบบทุนนิยมตะเกียบ’ (Chopsticks Capitalism) ระหวางญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย กลุม ประเทศอาเซียน และอินโดจีน ทําใหประเทศเหลานี้มี
ความกระตือรือรนไมมากนักในการผลักดันให APEC เปน Free Trade Area หรือมี Free Trade
in the Area กลุม ประเทศอาเซียนเองถึงกับมีจุดยืนรวมกันในการตอตานมิให APEC เปนเขต
การคาเสรีในการประชุม APEC Summit ในป 2536
ประเทศที่ แ สดงความกระตื อ รื อ ร น ในการกระชั บ สายสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ
ระหวางภาคี APEC ดังเชนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ลวนแลวแตเปนประเทศที่ยังไมมีฐาน
เศรษฐกิจอันมัน่ คงในอาเซียแปซิฟกและตองการขยายฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้
แมวาอนาคตของ APEC ยังมีความไมแนนอนอยูมาก แตคําประกาศแหงโบกอร
อาจเปนตัวกระตุนใหเกิดเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกในอนาคตได การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วทําใหยากแกการทํานาย
ณ บัดนี้ ความเปนไปไดที่โลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) เริ่ม
ปรากฏแลว เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเริ่มเห็นรูปรางแลว การกอเกิดของเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซิฟก ผนวกกับสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งถือกําเนิดกอนหนานี้ ทําใหโลก
กําลังแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ ขอที่นาสังเกตก็คือ แทนที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจะกอ
เกิดขึ้นภายใตการนําของประเทศในอาเซียแปซิฟก กลับเปนสหรัฐอเมริกาที่จุดปะทุในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ดวยบทบาทการนําของสหรัฐอเมริกาเชนนี้เอง APEC จึงประกอบดวย
เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกและเขตเศรษฐกิจอเมริกา
หาก APEC สามารถผนึกตัวอยางแนนแฟน และขยายอาณาจักรตอไปยังอเมริกา
ใต ในไมชา โลกจะแปรสภาพเปนทวิอภิรัฐพิภพ (Bipolarity) อันประกอบดวย APEC กับสหภาพ
ยุโรป
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Osaka APEC Summit7
อนาคตของ APEC กําลังอยูในภาวะ `ลูกผีลูกคน' ในเมื่อภาคีสมาชิกมีความเห็น
ทีข่ ดั แยงกันเกีย่ วกับเสนทางเดินของ APEC การประชุมสุดยอด ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
หรือทีเ่ รียกวา Osaka Summit ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2538 จะมีสวนสําคัญยิ่งในการ
กําหนดชะตากรรมของ APEC
APEC ซึง่ ยอมาจาก The Asia Pacific Economic Cooperation กอเกิดจาก
ขอเสนอของนายโรเบิรต เจ. ฮอก (Robert J. Hawke) ในการประชุม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
ในเดือนมกราคม 2532 ในเวลานั้น นายฮอกดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เจตนารมณ
ในการจัดตัง้ APEC ในตอนตน มิไดตองการใหมีการจัดองคกร และมิไดมุงหมายที่จะจัดตั้งเขต
การคาเสรี (Free Trade Area) หากแตตองการให APEC เปนที่ประชุมประสานงานเพื่อผลักดัน
การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (multilateral trading framework)
เวลานัน้ การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทําทาลมเหลว
ในชวงเวลา 6 ปที่ผานมา APEC เปลี่ยนโฉมหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะ
อยางยิง่ มีการจัดองคการและมีความเปนสถาบันมากขึ้นตามลําดับ เริ่มจาก Seoul Declaration
ในป 2534 ซึ่งมีสภาพเสมือนหนึ่งธรรมนูญของ APEC ตามมาดวย Bangkok Declaration ในป
2535 ซึ่งยังผลใหมีการจัดตั้งสํานักเลขาธิการ APEC ในปจจุบัน APEC มีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีปล ะ 1 ครั้ง มีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสปละ 3-5 ครั้ง มีการประชุมคณะทํางาน
ในดานตาง ๆ รวม 10 ดาน มีการประชุมคณะกรรมการดานการคาและการลงทุนปละ 3-4 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดานอีกดวย
แต ก ารประชุ ม ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ยิ่ ง ในการกํ าหนดทิ ศ ทางของ APEC ก็ คื อ
การประชุมสุดยอด APEC Summit หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา APEC Economic
Leaders' Meeting
นายวิลเลียม คลินตัน (William Clinton) ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปน
ผูผ ลักดันใหมี APEC Summit โดยมีการประชุมผูนําครั้งแรก ณ นครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐ

7

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2538
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อเมริกาในป 2536 หลังจาก Seattle Summit ก็มี Bogor Summitในประเทศอินโดนีเซียในป 2537
และ Osaka Summit ในป 2538
เมือ่ แรกจัดตั้ง APEC นั้น นายฮอกแถลงอยางชัดเจนวา มิไดตองการให APEC
เปนเขตการคา (trading bloc) ที่มุงสกัดสินคาจากนอกเขต ภาคี APEC ตางรับหลักการวาดวย
Open Regionalism กลาวคือ แมจะมีการรวมกลุมประเทศตาง ๆ ในอาเซียแปซิฟก แตก็เปนการ
รวมกลุมแบบเปด ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมและยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward
orientation) ดูเหมือนจะเปนหลักการพื้นฐานของ APEC
ในระยะแรก APEC มีทีทาวาจะเปนองคกรประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ดุจเดียวกับ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) แตมีภาคี
สมาชิกจํ านวนไมนอยที่ไมเห็นดวยกับพัฒนาการในเสนทางนี้ จุดหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญไดแก
การแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC หรือที่เรียกกันวา Eminent Persons Group (EPG)
ในการประชุมผูนํา APEC ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2535 EPG มีศาสตราจารยเฟรด
เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน
EPG พยายามผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียแปซิฟกในรายงานเรื่อง
A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community ซึง่ เสนอตอ Seattle Summit
ในเดือนพฤศจิกายน 2536 แต Seattle Summit จบลงโดยไมมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้
EPG เสนอรายงานเรื่อง Achieving the APEC Vision : Free andOpen Trade
in the Asia Pacific ตอ Bogor Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2537 คราวนี้ EPG มิไดผลักดันให
APEC เปนเขตการคาเสรี (Free Trade Area) แตตองการใหมี `การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก'
(Free Trade in the Area) ซึง่ สรางความงุนงงแกผูคนจํานวนมากกวา Free Trade in the Area
แตกตางจาก Free Trade Area อยางไร นอกจากนี้ความเคลือบแคลงใจก็ยังมีอยู ในเมื่อ EPG
เคยผลักดันเรื่องเขตการคาเสรีมากอนแลว
อยางไรก็ตาม Bogor Summit กําหนดเปาหมายอยางชัดเจนวา ภาคี APEC
จักตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหหมดสิ้นไปภายในป 2553 สําหรับ
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และภายในป 2563 สําหรับประเทศดอยพัฒนา วาระการประชุมสําคัญของ
Osaka Summit ก็คอื การจัดทําวาระการปฏิบัติการ (Action Agenda) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวนี้
ในการประชุมครั้งนี้ EPG มีขอเสนอใหพิจารณาอยางนอย 4 ขอ ขอแรก EPG
เสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาลดเวลาลง 50% ในการเดินสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีทั้งดานการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ ขอที่สอง EPG เสนอใหที่ประชุมจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานที่ทํา
หนาทีไ่ กลเกลีย่ ขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางภาคีสมาชิก ขอที่สาม EPG เสนอใหมีการเจรจา
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เพือ่ จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางกลุมยอยตาง ๆ ภายใน APEC เพราะ APEC ประกอบดวยเขต
เศรษฐกิจยอย ดังเชนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และ
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (ANZCER = Australia and
New Zealand Closer Economic Relationship) ดังนัน้ จึงควรพิจารณาปรับระเบียบเศรษฐกิจ
ของเขตเศรษฐกิจยอยเหลานี้เขาหากัน ขอที่สี่ EPG เสนอใหที่ประชุมพิจารณาสถาปนาเครือขาย
โทรคมนาคมและการขนสงระหวางภาคีสมาชิก ที่เรียกวา Infrastructure 2020
แตแลว Osaka Summit ทําทาวาจะลมเหลวกอนที่จะมีการประชุมเสียอีก
เนื่องจากญี่ปุนซึ่งเปนเจาภาพเสนอใหมีการกํ าหนด `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' (sensitive
sectors) ซึ่งไมตองลดอากรขาเขาตามกํ าหนดการเดิม ญี่ปุนมีภาคเศรษฐกิจขาวอยูในใจ
เนื่อ งจากมิ อ าจทนแรงกดดั น ทางการเมืองจากกลุมเกษตรกรภายในประเทศได ญี่ปุนไดรับ
แรงหนุนชวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และไตหวัน รัฐบาลญี่ปุนสงเจาหนาที่ระดับ
สูงตระเวนหยั่งความคิดเห็นของภาคีสมาชิก พรอมทั้งเกลี้ยกลอมใหสนับสนุนขอเสนอของญี่ปุน
แตแลวก็ตองหงายหลังกลับมา สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเปนผูนําในการคัดคานขอเสนอของ
ญีป่ ุน โดยมีนวิ ซีแลนด สิงคโปร และไทยเปนกองหนุน มาเลเซียไมตองการเห็นความสําเร็จของ
APEC อยูแ ลว เพราะตองการผลักดันใหจัดตั้ง EAEC (= East Asia Economic Caucus) สวน
ฟลปิ ปนสถงึ จะเห็นใจญี่ปุน เพราะเปนประเทศผูนําเขาขาวเชนเดียวกับญี่ปุน แตก็มิไดแสดงทาที
สนับสนุนหรือคัดคานญี่ปุน เพราะตองเปนเจาภาพ APEC Summit ครั้งตอไป จึงไมตองการ
กระโดดเขาสูความขัดแยง
การดึง `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' ออกจากกรอบการขจัดอุปสรรคทางการคา
มีผลเสมือนหนึ่งการกําหนดรายชื่อสินคาที่ไมตองลดอากรขาเขาตามกําหนดเวลา หรือที่เรียกกัน
วา Exclusion List เหตุหนึ่งที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมรุดหนาเทาที่ควร
ก็เพราะภาคีสมาชิกกําหนดบัญชีสินคาที่ขอยกเวนมากจนเกินไป การกําหนด Sensitive Sectors
หรือ Exclusion List จึงเปนยุทธวิธีเชิงลบในการเดินไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม EPG
ไมเห็นดวยกับยุทธวิธเี ชนนี้ และเสนอใหภาคี APEC เลือกใชยุทธวิธเี ชิงบวก โดยใหแตละประเทศ
วาง `เงินดาวน' (down payment) ตามความสามารถของตน กลาวคือ ใหภาคีสมาชิกแตละ
ประเทศเสนอแผนการขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศของตน ทั้งนี้ภายใน
กําหนดการที่ตกลงไวใน Bogor Summit
หากญี่ปุนดึงดันที่จะเสนอใหดึง Sensitive Sectors ออกจากแผนปฏิบัติการ
APEC ก็คงไมสามารถรุดหนาตอไปได และญี่ปุนก็ตองเสียชื่อในฐานะเจาภาพ อยางไรก็ตาม
มีความเปนไปไดที่วาระเรื่อง Sensitive Sectors จะถูกเลื่อนไปพิจารณาใน APEC Summit
ครั้งตอไป
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เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล8
ในขณะทีเ่ ขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เปนเพียงเงาที่ไรราง และรัฐบาลประเทศ
ตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตเพียรพยายามจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตางๆดวยสูตรผสมหลายตอ
หลายสูตร ไมวา จะเปนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และทายที่สุดหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิ จ จี น กํ าลั ง ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพลั ง ธรรมชาติ ข องผู  ที่ มี ภู มิ ห ลั ง แห ง ชาติ พั น ธุ  เ ดี ย วกั น
เขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้ประกอบดวยมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยนในจีนแผนดินใหญ ฮองกง
และไตหวัน นิตยสาร Business Week และหนังสือพิมพ Los Angeles Times ขนานนาม `
สามเหลีย่ มเศรษฐกิจ' นี้วา `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' (Greater Chinese Economic Sphere)
การกอเกิดของ `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' นี้เปนผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจของทัง้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวันนับตั้งแตป 2521 เปนตนมา แนวนโยบาย
`สีท่ นั สมัย' ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันใหมณฑลริมฝงทะเลตอนใตเปนเขตเศรษฐกิจเสรี
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไตหวันก็ปรับเปลี่ยนนโยบายไปในทางที่ไมกีดขวางการสรางสัมพันธภาพ
ทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศ
ทัง้ สองนีเ้ องนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน" โดยธรรมชาติ
นับตั้งแตเมื่อพรรคกกมินตั๋งพายแพพรรคคอมมิวนิสตจีน จนสูญเสียอํานาจรัฐ
ในป 2492 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไตหวันมีพัฒนาการ
ทีส่ ามารถจําแนกเปน 3 ชวง ชวงสามสิบปแรกระหวางป 2492-2521 เปนชวงที่ประเทศทั้งสองไมมี
ความสัมพันธระหวางกัน การคาระหวางประเทศทั้งสองอยูในระดับตํ่ามาก แมในป 2521 ไตหวัน
ขายสินคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง 0.5 ลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่นําเขาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 47 ลานเหรียญอเมริกัน
ความสัมพันธชวงที่สองเริ่มตนในป 2522 จนถึงป 2532 อันเปนชวงที่รัฐบาล
ประเทศทั้งสองปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ จน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' กอตัวขึ้น การคา
และการลงทุนระหวางประเทศภายใน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตดวยเหตุ
ที่ไตหวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนไมมีความสัมพันธทางการทูตจึงยังไมมีการคาและการลงทุน
โดยตรงระหวางประเทศทั้งสอง ธุรกรรมระหวางประเทศกระทําผานฮองกงเปนสําคัญ ในป 2533
8

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2537
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ไตหวันขายสินคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนผานฮองกง 3,230 ลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่
นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง 765 ลานเหรียญอเมริกัน
การเติบโตของการคาระหวางประเทศในลักษณะสามเสาดังกลาวนี้ ทําใหฮองกง
แปรสภาพเปนสนามการคาที่สําคัญของไตหวัน นับตั้งแตป 2492 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดสินคาออกที่ทรงความสําคัญสูงสุดของไตหวัน ในบางชวงเวลาสหรัฐฯรองรับสินคาออกเกือบ
50% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา ความสําคัญของ
สหรัฐฯในฐานะตลาดสินคาออกของไตหวันมีแนวโนมตกตํ่าลง แตก็ยังคงครองอันดับหนึ่งในระดับ
30% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด
ไตหวันเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open economy) ที่อาศัยการสงออกเปน
จักรกลการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตป 2526 เปนตนมา การสงออกของไตหวันมีมูลคา
สูงกวา 50% ของรายไดประชาชาติ และขยับสูระดับมากกวา 70% ในปจจุบัน แตการที่ไตหวัน
ตองพึ่งสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญยิ่ง ทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของไตหวันแขวนอยู
กับสภาวการณทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐฯเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไตหวันก็มี
อันตองถดถอยตามไปดวย ดวยเหตุนี้เอง ไตหวันจึงตองลดการกระจุกตัวของสินคาออก (export
concentration) โดยมิใหตอ งพึ่งตลาดอเมริกันมากเกินไป สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดใหม
ของไตหวันที่มีศักยภาพในการเติบโตอันสูงยิ่ง
การขยายตัวของการคากับจีนแผนดินใหญ ทําใหฮองกงกลายเปนตลาดสินคา
ออกทีส่ าคั
ํ ญของไตหวัน ในป 2533 ฮองกงกลายเปนตลาดสินคาออกที่มีความสําคัญอันดับสอง
ของไตหวัน รองจากสหรัฐฯ โดยแยงชิงตําแหนงจากญี่ปุน การสงออกของไตหวันไปฮองกงในปนั้น
มีมลู คา 8,560 ลานเหรียญอเมริกันคิดเปน 12.7% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด ในขณะที่ตลาด
อเมริกนั ดูดซับ 32.4% ของสินคาออกไตหวัน ความสําคัญของฮองกงในฐานะตลาดสินคาออกของ
ไตหวันจะยังคงเพิ่มขึ้นตอไป จวบจนกระทั่งฮองกงผนวกเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในป 2540 หากความสัมพันธทางเศรษฐกิจยังคงมีตอไป ในที่สุดแลว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็จะกลายเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญที่สุดของไตหวัน ทดแทนสหรัฐอเมริกา
ไตหวันมิไดสนใจเฉพาะแตการคากับจีนแผนดินใหญเทานั้น หากยังสนใจที่จะเขา
ไปลงทุนดวย การลงทุนของไตหวันในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดจากทั้งปจจัยดึงดูด (pulling
factors) และปจจัยผลักดัน (pushing factors) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแรงดึงดูดทุน ไตหวัน
หลายด า น มิ ใ ช เ ฉพาะแต ข นาดของตลาดที่ ก ว า งใหญ ไ พศาล หากยั ง มี แ รงงานราคาถู ก
และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณยิ่ง ในขณะที่ไตหวันมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร
มิหนําซํา้ อัตราคาจางยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ที่กําลัง
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แปรเปลี่ยนไปนี้มีสวนผลักดันใหนายทุนไตหวันยายที่ตั้งโรงงานไปสูสาธารณรัฐประชาชนจีน
(relocation of production) ทัง้ นีเ้ พือ่ หาประโยชนจากแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก
ทุนไตหวันเริ่มทะลักสูจีนแผนดินใหญหลังป 2529 ในป 2530 มีบริษัทไตหวัน
เพียง 80 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการลงทุนประมาณ
100 ลานเหรียญอเมริกัน จํานวนบริษัทไตหวันเพิ่มเปนระดับ 3,000 บริษัทในป 2534 โดยมีการ
ลงทุนมากกวา 4,000 ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนมีนาคม 2534 รัฐบาลไตหวันประกาศยกเวน
ภาษีเงินไดแกบริษัทไตหวันที่เขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชวยเรงกระแสทุนไตหวัน
เขาสูจีนแผนดินใหญ
ในชั้นแรก โรงงานที่ยายจากไตหวันไปสูสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมที่กําลังรวงโรย (sunset industries) แตตอมาเริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง ดังเชนไมโครอีเล็กทรอนิกส ปุยเคมี ใยสังเคราะห และรถยนต อีกทั้งรูปแบบ
การลงทุนก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ เริ่มตนจากความรวมมือทางการคาและอุตสาหกรรม
อยางหลวมๆไปสูธ รุ กิจรวมทุน (joint ventures) จนทายที่สุดวิสาหกิจที่นายทุนไตหวันเปนเจาของ
100% ก็เริม่ เขาไปลงทุน โครงการลงทุนซึ่งในระยะแรกเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนภายในระยะ
เวลาอันสั้น พัฒนาไปสูโครงการระยะปานกลาง 10-20 ป และระยะยาว 30-50 ปในที่สุด
เปาหมายการลงทุนมีทั้งการผลิตเพื่อปอนตลาดภายในจีนแผนดินใหญ และสงไปขายไตหวัน
แตในไมชาก็เนนการผลิตเพื่อการสงออกโดยทั่วไป
ทุนไตหวันสวนใหญกระจุกอยูในมณฑลฟูเจี๋ยน แตในปจจุบันเริ่มรุกลึกเขาไปใน
จีน แผน ดิ น ใหญ ม ากขึ้ น ทุ ก ที นายทุน ไตห วั น พยายามเข า ไปลงทุนแสวงหาแหลงนํ้ ามันและ
ทรัพยากรแร รวมตลอดจนหาชองทางประกอบการปศุสัตวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งในทิเบต
ซินเกียง มงโกเลียใน และดินแดนทางภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลัง
พัฒนาเขาสูชวงที่สาม อันเปนชวงที่ประเทศทั้งสองเริ่มติดตอกันโดยตรง โดยไมตองผานฮองกง
ยุคแหง `การคมนาคมสามทิศทาง' (Three Communications) ซึ่งเริ่มตนประมาณป 2533 เปนยุค
ที่ประเทศทั้งสองเริ่มมีการคาโดยตรง มีบริการไปรษณียและโทรเลขโดยตรง และมีบริการขนสง
ทางเรือและทางอากาศโดยตรง การผนวกฮองกงเขาเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป
2540 จะเปนจักรกลสําคัญในการเรงรุด `การคมนาคมสามทิศทาง' ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ซึ่งนับวันมีแตจะแนบแนนมากขึ้น จะทําใหไตหวันไมสามารถตัดขาดจากฮองกงและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได
ฮ อ งกงเป น ตลาดสิ น ค า ออกสํ าคั ญ ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มาแต ไ หน
แตไร เพราะจีนแผนดินใหญสงสินคาออกไปยังประเทศตางๆ โดยผานฮองกง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ระหวางป 2492-2521 กอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะดําเนินยุทธศาสตรการพัมนาเศรษฐกิจ
แบบเปด (outward orientation) ในอีกดานหนึ่ง ฮองกงก็เปนประตูของสินคาผานทางเขาสู
สาธารณรัฐประชาชนจีนดวย อยางไรก็ตามนับตั้งแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา ฮองกงมิไดเปน
เมืองทาสําหรับสินคาผานทาง (transit port) เทานั้น หากแตคอยๆพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต
ทางดานหัตถอุตสาหกรรมและศูนยกลางของบริการทางการเงินระหวางประเทศ
ฮองกงเขยิบฐานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) ในทศวรรษ 2520
และดวยเหตุผลทางภูมิศาสตร สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญของฮองกง
ฮองกงมีลักษณะเหมือนกับไตหวันในขอที่มีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร อีกทั้งตองเผชิญกับ
ปญหาแรงงานราคาแพง นายทุนฮองกงไดตดั สินใจเลือกเสนทางเดียวกับนายทุนไตหวัน ดวยการ
ยายโรงงานเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบันทุนฮองกงเขาไปลงทุนในจีนแผนดินใหญ
มากกวา 10,000 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้มีการประมาณการกันวา มากกวาครึ่งหนึ่งของกิจการ
หัตถอุสาหกรรม ฮองกงทําการผลิตในมณฑลกวางตุง ในขณะที่ทุนไตหวันกระจุกอยูในมณฑล
ฟูเจี๋ยน
ดวยพัฒนาการดังที่พรรณนาขางตนนี้ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนกอเกิดขึ้นและ
เติบโตอยางรวดเร็ว หากสามารถขจัดขอขัดแยงทางการเมืองระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนก็จะแปรสภาพเปนเขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล การผนึก
เขาดวยกันระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน จะทําให `เขตเศรษฐกิจจีน
อันไพศาล' กลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลเปนอันดับสี่ รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และญี่ปุน
`เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' จะมีประชากรมากกวา 1,200 ลานคน มีการคา
ระหวางประเทศมูลคาไมนอยกวา 400,000 ลานเหรียญอเมริกัน และมีเงินสํารองระหวางประเทศ
140,000 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งมีมากเปนอันดับหนึ่งของโลก
ในขณะที่มีเหตุผลที่จะเชื่อวา การผนวกฮองกงเขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะเปนไปอยางราบรื่น และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะยิ่งแนนแฟนขึ้นในอนาคต ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในจีนแผนดินใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการสืบทอดอํานาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และปญหาความขัดแยง
ระหวางชาติพนั ธุจะกลายเปนตัวทําลาย `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' อยางสําคัญ
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เราหวังอะไรจาก AFTA ?9
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 28 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อกลางเดือนกันยายน 2539 ผานพนไปดวยอาการใจหายใจควํ่าวา เขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) จะยังมีอนาคตอยูอีกหรือไม
สมาคมประชาชาติแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต หรือ ASEAN เมื่อแรกกอตั้งในป
2510 มีเปาประสงคทางการเมืองเปนหลัก โดยทําหนาที่เปนปอมปราการสกัดการแพรระบาดของ
ลัทธิคอมมิวนิสต แตแลวเมื่อสถานการณของสังคมโลกแปรเปลี่ยนไป เปาประสงคหลักของ
อาเซียนก็แปรเปลี่ยนเปนดานเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนเปาหมายนี้ปรากฏอยางชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ
สงครามเย็นยุติลง และบรรดาประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพากันเดินสูแนวทาง
ทุนนิยม
การกอตั้งของเขตเศรษฐกิจยักษใหญ ดังเชนสหภาพยุโรป (EU) และเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มีสวนกระตุนใหภาคีอาเซียนผนึกตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในการ
ประชุมสุดยอดแหงอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อปลายเดือน
มกราคม 2535 ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) พรอมกันนั้นก็มีขอตกลง
เกีย่ วกับการลดอากรขาเขาที่เรียกวา Common Effective Preferential Tariff (= CEPT) โดยเริ่ม
ลดตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2536 และลดตอไปอีก 15 ป จนเขตการคาเสรีอาเซียนปรากฏตัวอยาง
ชัดเจนในป 2551 โดยที่อากรขาเขาจะเหลืออัตรา 0-5% เปนสวนใหญ
แตดวยเหตุที่ภาคีอาเซียนยังคงตองการปกปองสินคาบางประเภท จึงตกลงที่จะ
ใหแตละประเทศกําหนดบัญชีสินคาที่อยูนอกกําหนดการลดอากรขาเขาตามปกติ หรือที่เรียกวา
Exclusion List ได ขอบกพรองพื้นฐานของขอตกลงในการจัดตั้ง AFTA อยูที่มิไดกําหนด
หลักเกณฑทรี่ ดั กุมวา สินคาที่จะอยูในบัญชียกเวนเหลานี้มีคุณสมบัติอะไรบาง การเสนอรายการ
สินคาในบัญชียกเวนควรจะกําหนดเสนตายอยางไร รวมตลอดจนมิไดกําหนดกรอบเวลา (time
frame) ในการลดอากรขาเขาสําหรับสินคาในบัญชียกเวน
9

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 กันยายน 2539
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เพียงระฆังยกแรกกองกังวาน AFTA ก็ลมลุกคลุกคลานอยางไมเปนทา เพราะ
ภาคีทกุ ประเทศมิอาจเสนอ Exclusion List ทันกําหนดเวลาที่จะลดอากรขาเขาในวันที่ 1 มกราคม
2536 โดยทีต่ อ งลาไปถึงเดือนพฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น กวาที่ขบวนการลดอากรขาเขาเพื่อเดิน
ทางไปสู AFTA จะเริ่มตนได ก็ลวงสูวันปใหมป 2537 ถึงตอนนั้น การจัดตั้ง AFTA ก็คอนขาง
จะสายเสียแลว เพราะสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือปรากฏเปนรูปเปนรางแลว
โดยที่ APEC ก็กําลังรุดหนาเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 26 ณ นครเชียงใหม
เมือ่ ปลายเดือนกันยายน 2537 ที่ประชุมมีมติใหเรงรัดการจัดตั้ง AFTA ใหเร็วขึ้นอีก 5 ป โดยให
มีผลตัง้ แตเดือนมกราคม 2546 แทนที่จะเปนมกราคม 2551
AFTA ทําทาวาจะไปไดสวย การเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีแนวโนมที่จะ
เกื้อประโยชนภาคีสมาชิกอยางทันเหตุการณ แตแลวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ครั้งตอมาในปลายป 2538 อินโดนีเซียขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการ จาก Inclusion List ไปสู
Exclusion List ความไมรัดกุมของขอตกลง AFTA เปดชองใหอินโดนีเซีย ‘เบี้ยว’ ตั้งแตเริ่มเดินทาง
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา สมาชิกในครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโตและสมุนบริวาร
มีผลประโยชนในการคาพืชผลบางรายการ แตการที่อินโดนีเซีย ‘เบี้ยว’ ได ยอมมีนัยสําคัญวา
ประเทศอืน่ ๆ ก็ ‘เบี้ยว’ ไดเฉกเชนเดียวกัน แตการ ‘เบี้ยว’ เมื่อเริ่มเดินทางยอมมีผลตอการบรรลุ
เปาหมายอยางสําคัญ
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 28 เมื่อกลางเดือนกันยายน 2539
อินโดนีเซียเปนหัวหอกในการ ‘เบี้ยว’ อีกครั้งหนึ่ง ดวยการตีความวา สินคาที่มีความออนไหว
อยางสูง (highly sensitive products) ดังเชนขาวและนํ้าตาล จะเริ่มลดอากรขาเขาในป 2553
จนถึงป 2563 การตีความของอินโดนีเซียไดรับการสนับสนุนจากฟลปิ ปนส ทั้งสองประเทศตางมี
นโยบายพึ่งพิงตนเองดานธัญพืช และไดรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว (Green Revolution)
อยางสําคัญ กระนั้นก็ตามยังคงตองซื้อขาวจากไทย การลดอัตราอากรขาเขายอมมีผลในการ
บั่นทอนการปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ และนี่เองที่ทําใหอินโดนีเซียและฟลิปปนส
ตองการเลื่อนกําหนดการออกไป นํ้าตาลเปนสินคาที่อินโดนีเซียตองการปกปองดวย มาเลเซียเปน
พันธมิตรของอินโดนีเซียและฟลิปปนสในประเด็นนี้ สินคาที่มาเลเซียตองการยืดอายุการปกปอง
ไดแก ขาว ยาสูบ และไมซุงที่ผูกติดกันเปนแพ
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ไทยยืนกรานอยางแข็งกราววา สินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจักตองเริ่มลดอากร
ขาเขาในป 2546 จนถึงป 2553 ทั้งนี้ตามมติการประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA
Council) ครัง้ ที่ 9 ในเดือนเมษายน 2539 การตีความของไทยไดรับการสนับสนุนจากสิงคโปร
ความขัดแยงทําทาจะบานปลาย และอาจมีผลกระทบตอการจัดตั้ง AFTA แตแลวประธานาธิบดี
ซูฮารโตในฐานะเจาภาพยอมโอนออนตอขอเรียกรองของไทยและสิงคโปร กลาวคือ กรอบเวลา
ในการลดอากรขาเขาสําหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปอยูระหวางป 2546-2553 การโอนออน
ของประธานาธิบดีซูฮารโตสวนหนึ่งเปนการแสดงสปริตความรวมมือแหงอาเซียน แตสวนสําคัญ
ยิ่งกวาก็คือ ประธานาธิบดีซูฮารโตไมตองการเสียเกียรติประวัติในฐานที่ทําให AFTA ลมสลาย
เมื่ออินโดนีเซียเปนเจาภาพการประชุม APEC Summit ณ เมืองโบกอร (Bogor) ในป 2537
ประธานาธิบดีซฮู ารโตเปนหัวหอกในการผลักดันให APEC เปนเขตเศรษฐกิจเสรี แตหลังจากนั้น
เพียงปเศษอินโดนีเซียกลับขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการออกจาก Inclusion List ในการจัดตั้ง
AFTA หากอินโดนีเซียยังคงตีรวนไมยอมลดอากรขาเขาสําหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปตาม
กําหนดการเดิม อินโดนีเซียก็มพี ฤติกรรมประดุจหนึ่งมือถือสากปากถือศีล เพราะดานหนึ่งเรงเรา
ใหจดั ตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี แตในอีกดานหนึ่งไมยอมลดอากรขาเขา
แตการโอนออนของประธานาธิบดีซูฮารโตหาไดทําใหปญหาหมดสิ้นไป เพราะ
คณะมนตรี AFTA หลีกเลี่ยงที่จะมีมติวา เมื่อถึงป 2553 อากรขาเขาสําหรับสินคาเกษตรที่ยังมิได
แปรรูปจะคงเหลือในอัตราใด ทั้งนี้เปนที่แนชัดวาตองสูงกวาพิกัด 0-5% ตามที่กําหนดไวสําหรับ
สินคาอื่นๆ ในปจจุบัน อินโดนีเซียเก็บอากรขาเขาสําหรับขาวในอัตรา 160% หากเริ่มลดอากร
ขาเขาในป 2546 อยางเกงที่สุดก็คงเหลือ 20% ในป 2553 ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา อากรขาเขา
สํ าหรั บ สิ น ค า เกษตรที่ ยั ง มิ ไ ด แ ปรรู ป จะยั ง คงมี อั ต ราสู ง กว า สิ น ค า อื่ น อีก ทั้ง ยั ง มิไดกํ าหนด
กรอบเวลาวา เมื่อไรสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจะเก็บอากรขาเขาในพิกัด 0-5%
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ภาคีอาเซียนตองการผลประโยชนอะไรบางจากการจัดตั้ง
เขตการคาเสรี?
คําตอบของคําถามขางตนคงมีอยู 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ภาคีอาเซียนตองการธํ ารงฐานะการแขงขันของตนในตลาดโลก
การรวมตัวเปนเขตการคาเสรีทําใหตลาดมีขนาดใหญขึ้น โดยที่มิไดจํากัดดวยขนาดของประเทศ
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อี ก ต อไป ขนาดของตลาดที่ ใ หญขึ้น นี้ เ กื้อกูลใหมีก ารประกอบการดา นอุ ตสาหกรรมที่มี ก าร
ประหยัดจากขนาด (economies of scale) และใชเทคโนโลยีที่กาวหนาได นอกจากนี้ ภาคี
อาเซี ย นยัง อยู  ใ นฐานะที่จ ะมี ค วามร ว มมือ ในการลงทุนและในการประกอบการอุตสาหกรรม
โดยถือวาอาเซียนเปนเขตการลงทุนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย
ประการที่สอง การจัดตัง้ เขตการคาเสรีอาเซียนเกื้อกูลใหภาคีอาเซียนเขาถึงตลาด
ในเขตเศรษฐกิจอื่นๆ (market access) เมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี ดังเชนสหภาพยุโรปและ
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ประเทศที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจดังกลาวมีปญหาในการเขาถึงตลาด
ในเขตเศรษฐกิจเหลานั้น การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนชวยเสริมสรางอํานาจตอรองของภาคี
อาเซียน การเจรจาเพื่อใหเปดตลาดระหวางเขตเศรษฐกิจเปนเรื่องงายกวาการเจรจาระหวาง
ประเทศหนึ่ ง ประเทศใดกั บ เขตเศรษฐกิ จ หนึ่ ง ใด เพราะการเจรจาระหว า งเขตเศรษฐกิ จ
มีผลประโยชนแลกเปลี่ยนชนิดเปนกอบเปนกํา
AFTA ถูกประโคมวาเปนเขตเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก รองจาก
สหภาพยุโรป APEC และ NAFTA โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 400 ลานคน ผูนําอาเซียนพากัน
ประโคมขาวประดุจหนึ่ง AFTA เปนโลกพระศรีอาริยที่เกื้อกูลใหประชาชนในอาเซียตะวันออกเฉียง
ใตอุดมดวยศานติสุข
แต AFTA เปนสรวงสวรรคของอาเซียนจริงละหรือ ?
ลักษณะพืน้ ฐานของภาคีอาเซียน (ยกเวนสิงคโปร) มีความละมายคลายคลึงกัน
เปนอันมาก ทุกประเทศมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางปจจัยการผลิต
ทีม่ อี ยูใ นประเทศ (factor endowment) มิไดแตกตางกันอยางสําคัญ มิหนําซํ้าโครงสรางการผลิต
ก็ ล ะม า ยคล า ยคลึ ง กั น ด ว ย ผลผลิ ต ของแตละประเทศมิไดมี ลัก ษณะเกื้อ หนุ น กัน เทา ที่ค วร
โดยที่ สิ น ค า ออกรายการสํ าคั ญ หลายรายการต อ งแข ง กั น เอง ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ จึ ง มิ ใ ช เ รื่ อ ง
นาประหลาดใจที่การคาภายในอาเซียน (intra-ASEAN trade) มีความสําคัญไมมาก ภาคีอาเซียน
มีการคากับประเทศมหาอํ านาจเปนดานหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ
สหภาพยุโรป ในสภาวการณเชนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะชวยเพิ่มพูน
สวัสดิการภาคีอาเซียนหรือไมเพียงใด
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เมื่อมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีลักษณะในสหภาพศุลกากร (customs union)
การทลายกําแพงภาษีระหวางภาคีอาเซียนยอมเกื้อกูลใหการคาระหวางประเทศภาคีเพิ่มขึ้น หาก
การคาระหวางประเทศเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)
โดยประเทศภาคีเลิกปกปองการผลิตที่ไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และหันไปนําเขาจาก
ตางประเทศแทนการสงเสริมการผลิตภายในประเทศ การจัดตั้งเขตการคาเสรีในกรณีเชนนี้ยอม
เพิ่มพูนสวัสดิการของประเทศภาคี เพราะผูบริโภคภายในเขตซื้อสินคาในราคาถูกลง ในกรณี
ดั ง กล า วนี้ การจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรีเ กื้อกู ล ในการกอใหเ กิดการคา ระหว า งประเทศ หรื อที่
นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Creation
แต ก ารจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อ าจก อ ให เ กิ ด การเบี่ ย งเบนการค า หรื อ ที่
นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Diversion ได เพราะการจัดตั้งเขตการคาเสรี แมจะมีการทลาย
กํ าแพงภาษีระหวางภาคีสมาชิก แตยังคงตั้งกํ าแพงสกัดการนํ าเขาจากประเทศคูคานอกเขต
ซึ่งทําใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ หากไมมีกําแพง
ภาษีสกัดสินคาเขาจากประเทศคูคานอกเขต ประเทศภาคีสามารถเลือกซื้อสินคาจากแหลงที่มีการ
ผลิตโดยเสียตนทุนตํ่าสุดได แตเปนเพราะกําแพงภาษีดังกลาวนี้ ทําใหประเทศภาคีตองนําเขาจาก
ประเทศภาคีดวยกันเอง ภายหลังจากที่มีการกอตั้งเขตการคาเสรีแลว ทั้งๆที่ประเทศภาคีมิได
มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตมากเทาประเทศนอกเขตการคาเสรีนั้น การเบี่ยงเบน
การคาในกรณีดังกลาวนี้ยอมบั่นทอนสวัสดิการของประเทศภาคี
แมวา ผลประโยชนของการจัดตั้ง AFTA ยังไมชัดเจน แต AFTA สามารถสราง
ประโยชนแกประเทศภาคีไดดวยการเดินแนวทาง ‘ภูมิภาคนิยมแบบเปด’ (open regionalism) โดย
ไมตั้งกําแพงภาษีสกัดการนําเขาจากนอกเขต AFTA แตการเดินบนเสนทางเชนนี้จะเปนไปได
อยางไร ในเมือ่ การทลายกําแพงภาษีระหวางภาคีดวยกันเองก็มีปญหายืดเยื้อเชนนี้ มิไยตองกลาว
ถึงการขจัดอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมีปญหายิ่งกวา
ความล า ชา ในการจัดตั้ง AFTA จะทํ าให AFTA กลายเปนสิ่งชํ ารุดทาง
ประวัตศิ าสตร ยิง่ ลาชามากเพียงใด ประโยชนที่คาดวาจะไดยิ่งลดนอยถอยลงมากเพียงนั้น หาก
ความลาชาดังกลาวนี้เลยกรอบเวลาในการจัดตั้ง APEC หรือเลยกรอบเวลาในการทลายกําแพง
ภาษีตามขอตกลงในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) AFTA ก็หมด
บทบาทไปโดยปริยาย
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เขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย10
ในประวั ติ ศ าสตรอ ารยธรรมตะวัน ตก ศูน ย ก ลางของการจํ าเริ ญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจเคยอยูในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน The Mediterranean ของเฟอรนันด บรอเดล
(Fernand Braudel) ผูน าการวิ
ํ
เคราะหแบบ Total History เปนหนังสือที่นักศึกษาประวัติศาสตร
โลกตองอาน ตอมาศูนยอํ านาจของโลกก็เลื่อนไหลไปอยูลุมสมุทรแอตแลนติกนับตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่ 17 เปนตนมา และยืนยงยาวนานประมาณ 3 ศตวรรษ บัดนี้ ผูคนจํานวนมากพากัน
คาดการณวา โลกในศตวรรษหนาเปนศตวรรษของลุมสมุทรแปซิฟก (The Pacific Century)
เพราะเชือ่ กันวา ศูนยกลางการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะเคลื่อนตัวมาสูอาเซียแปซิฟก
ผูค นที่กลาวถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางลุมสมุทรแอตแลนติกกับลุมสมุทร
แปซิฟก พากันมองขามความสําคัญของลุมสมุทรอินเดีย ทั้งๆที่ในอดีตกาล มหาสมุทรอินเดียเคย
เปนเสนทางการคาที่สําคัญ ความขอนี้เห็นไดจากงานของเคนเน็ธ แม็กเฟอรสัน (Kenneth
McPherson) เรื่อง The Indian Ocean : A History of People and the Sea (1993) แมใน
หนังสือเรื่อง Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 ของแอนโธนี ไรด
(Anthony Reid) ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของมหาสมุทรอินเดียเปนภาพที่แจมชัดยิ่ง บัดนี้
ผูคนพากันลืมเลือนภาพแหงความรุงเรืองแตหนหลัง การเปลี่ยนแปลงในรอบสามศตวรรษที่ผาน
มานี้ ทําใหลุมสมุทรอินเดียลาหลังทางเศรษฐกิจ เมือ่ เทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทร
แปซิฟก
ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจเกาในลุมสมุทรแอตแลนติกพากันปรับตํ าแหนง
แหงหนของตน (repositioning) เพื่อธํ ารงฐานะความเปนมหาอํ านาจของตนไว โดยที่ยุโรป
ตะวันตกจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป
ในทายทีส่ ดุ สวนในทวีปอเมริกาก็มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และตลาดรวม
ละตินอเมริกา (MERCOSUR) โดยที่อาจพัฒนาไปเปนเขตเศรษฐกิจอเมริกาในขั้นสุดทาย
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ในอาเซียแปซิฟก นอกจากเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) แลว ยังมีการจัดตั้งเขตความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจแหงอาเซียแปซิฟก (APEC) รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยอยอื่นๆอีกดวย
ในขณะที่ประเทศตางๆในลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟกพากันจัดตั้ง
เขตการคาหรือเขตเศรษฐกิจเสรีเพื่อขยายขนาดของตลาดใหใหญขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง ความกาวหนาในการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียยังมีไมสู
มากนัก หากรูปการณยังคงเปนเชนนี้ตอไป ความลาหลังทางเศรษฐกิจของลุมสมุทรอินเดีย
จะมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก
ลุม สมุทรอินเดีย หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา ‘ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย’ (Indian
Ocean Region = IOR) ประกอบดวยภูมิภาคยอยรวม 7 ภูมิภาค ไดแก
(1) อาเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และพมา
(2) อาเซียใต ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา
(3) ตะวันออกกลาง ไดแก บาหเรน อิหราน คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยที่ควรจะรวมเยเมนดวย
(4) อัฟริกาตะวันออก ไดแก เคนยา และทานซาเนีย โดยที่ควรจะรวมโซมาเลีย
ดวย
(5) อัฟริกาใต ไดแก สหภาพอัฟริกาใต และโมแซมบิก
(6)หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ไดแก มัลไดฟส มาดากัสการ มอริเชียส
โคมอรอส Comoros) และซียเชลล (Seychelles)
(7) เขต Australasian ไดแก ออสเตรเลีย
ในบรรดาภูมภิ าคยอยทั้ง 7 แหงดังกลาวขางตนนี้ ภูมิภาคที่มีความรุดหนาในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี ไดแก อาเซียตะวันออกเฉียงใต อาเซียใต และอัฟริกาใต
ในปจจุบนั มีความพยายามที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย เพื่อใหลุม
สมุ ท รอิ น เดีย ผงาดขึ้น มาเสมอบาเสมอไหลลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก แนวความคิด
ดังกลาวนี้มีมาแตทศวรรษ 2510 เมื่อกษัตริยชาหแหงอิหรานเสนอใหจัดตั้ง Indian Ocean Rim
Trading Bloc แตพระองคทรงสิ้นอํานาจเสียกอน แนวความคิดนี้รื้อฟนกลับมาใหมในป 2537
เมื่อนายพิก โบธา (Pik Botha) รัฐมนตรีตางประเทศสหภาพอัฟริกาใตในขณะนั้นแลกเปลี่ยน
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ความเห็นกับผูนํ าอินเดียในขณะเยือนนิวเดลี ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลออสเตรเลีย
ก็ชูนโยบาย Look West ซึ่งหมายถึงการสานสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจกับประเทศในลุมสมุทร
อินเดีย เทียบเคียงกับนโยบาย Look East ของรัฐบาลมาเลเซียเมื่อกวาทศวรรษที่แลว ในเดือน
เมษายน 2537 นายกาเรธ อีแวนส (Gareth Evans) รัฐมนตรีตางประเทศออสเตรเลียเสนอ
แนวความคิดในการจัดตั้ง ‘ประชาคมเศรษฐกิจแหงลุมสมุทรอินเดีย’ (Indian Ocean Economic
Community) ในการกลาวเปดงาน India Today Festival ในนครซิดนีย
สถานการณสุกงอมพอที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรรอินเดียจะเปนไปได
นอกเหนือจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจตางประเทศไปสูแนวทาง Look West ของออสเตรเลีย
แลว อาเซียใตกป็ รับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม และมีความตื่นตัวในการจัดตั้งเขตการ
คาเสรีอาเซียใต ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางสําคัญในสหภาพอัฟริกาใต
โดยเลิกลมนโยบายการเหยียดผิวและเดินแนวทางประชาธิปไตย การควํ่าบาตรสหภาพอัฟริกาใต
ในทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนระหว า งประเทศสิ้ น สุ ด ลง และสหภาพอัฟ ริ ก าใตถูกผนวกเขาสู
สั ง คมเศรษฐกิ จ โลกดั ง เดิ ม อี ก ทั้ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อัฟ ริ ก าใตดวย
การเปลีย่ นแปลงตางๆเหลานี้จึงเกื้อกูลตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียอยางยิ่ง
ในปจจุบัน ลุมสมุทรอินเดียมีประชากรประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด
ในโลก นับวาใกลเคียงกับ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) ขอมูลในป 2536 บงบอกวา
รายไดประชาชาติของลุมสมุทรอินเดียตกประมาณ 6% ของรายไดประชาชาติของโลกเทียบกับ
10% ของ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) อีกทั้งรายไดประชาชาติตอหัวก็ตํ่ากวาดวย
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ลุมสมุทรแปซิฟกรุงเรืองกวาลุมสมุทรอินเดีย รายไดประชาชาติตอหัว
ในลุม สมุทรอินเดียตกประมาณ 856 ดอลลารอเมริกันตอป แตก็มีความแตกตางภายในกลุมอยาง
มาก ในขณะที่ประเทศอยางเชนโมแซมบิก มาดากัสการ ทานซาเนีย และบังคลาเทศมีรายได
ประชาชาติตอหัวนอยกวา 250 ดอลลารอเมริกันตอป ออสเตรเลียมากกวาปละ 15,000 ดอลลาร
อเมริกันตอคน
ในปจจุบนั ความพยายามในการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียมีทั้งระดับ
เอกชนและระดับรัฐบาล ในระดับเอกชน มีการจัดตั้ง International Forum on the Indian Ocean
Region (IFIOR) และมีการประชุมมาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกประชุม ณ เมือง Perth ประเทศ
ออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2538 ครั้งที่สองประชุม ณ นครนิวเดลี ประเทศอินเดียในเดือน
ธันวาคม ศกเดียวกัน ผลการประชุมมีขอสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขายธุรกิจและเครือขาย
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การวิจัยที่เรียกวา Indian Ocean Consulative Business Network (IOCBN) และ Indian
Ocean Research Network (IORN) ความพยายามในระดับเอกชนมีความคืบหนาชนิดคอยเปน
คอยไป
ในระดับรัฐบาล มีความพยายามในการจัดตั้งสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงลุมสมุทรอินเดีย (Association for Indian Ocean Economic Cooperation = AIOEC)
สหภาพอัฟริกาใต อินเดีย และออสเตรเลียเปนหัวหอกสําคัญในการนี้ โดยที่มอริเชียส (Moritius)
เปนผูรวมงานที่แข็งขัน เพราะมอริเชียสตองการเปน ‘สิงคโปรแหงอัฟริกา’
แตการจัดตั้ง AIOEC ตองเผชิญอุปสรรคสําคัญ เพราะมีความเห็นที่แตกแยกกัน
ในขณะที่อินเดียและออสเตรเลียตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียในเวลาอันรวดเร็ว
เพือ่ ไลใหทนั AFTA ที่กําหนดใหป 2548 เปนปแหงการทลายกําแพงการคา แตสหภาพอัฟริกาใต
ตองการใหการจัดตั้งคอยเปนคอยไป เพราะตองการดึงประเทศตางๆในลุมสมุทรอินเดียมาเขารวม
ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได โดยมีจํานวน 26 ประเทศ (ไมรวมเยเมนและโซมาเลีย)เปนเปาหมาย
ในขณะที่ออสเตรเลียและอินเดียเสนอใหจํ ากัดจํ านวนสมาชิกในระยะแรกเริ่ม แลวคอยขยาย
จํานวนสมาชิกในภายหลัง นอกจากนี้ ออสเตรเลียและอินเดียยังตองการให AIOEC มิไดเปนเพียง
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจเทานั้น หากมีการรวมมือทางการเมืองและการรักษาความ
มัน่ คงอีกดวย แตสหภาพอัฟริกาใตไมเห็นดวย เพราะทําใหอุปสรรคในการจัดตั้ง AIOEC มีมากขึ้น
การประชุมเพื่อจัดตั้ง AIOEC มีขึ้นที่เกาะมอริเชียสในป 2538 รวม 2 ครั้ง โดยมี
ผูเ ขารวม 7 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา มอริเชียส โอมาน สิงคโปร และสหภาพ
อัฟริกาใต ที่ประชุมมีมติใหรางแผนปฏิบัติการ (action plan) และกฎบัตรองคกร พรอมทั้งจัดตั้ง
Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) และ Indian Ocean Region Academic Group
(IORAG) ในป 2539 ที่ประชุมมีเปาหมายที่จะขยายจํานวนสมาชิกเปน 14 ประเทศ
จนถึงขณะนี้ AIOEC ยังไมปรากฏรูปรางที่ชัดเจน สวนสําคัญเปนเพราะความ
ขัดแยงทางความคิดระหวางสหภาพอัฟริกาใตฝายหนึ่ง กับออสเตรเลียและอินเดียอีกฝายหนึ่ง
สหภาพอัฟริกาใตสนใจผลักดันการจัดตั้งประชาคมการพัฒนาอัฟริกาใต (Southern Africa
Development Community = SADC) มากกวา AIOEC เพราะเห็นอานิสงสโดยชัดเจนและ
มีความเปนไปไดมากกวา ขางอินเดียก็มีของเลนของตนอยูแลว นั่นก็คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียใต (South Asian Association for Regional Cooperation = SAARC) สวนออสเตรเลีย
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ก็มีปญหาอัตลักษณ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรทํ าใหออสเตรเลียถูกกีดกันออกจากอาเซีย
แปซิฟก อยูเนืองๆ อีกทั้งมิอาจพูดไดอยางสนิทใจวา ออสเตรเลียเปนสวนหนึ่งของลุมสมุทรอินเดีย
ประเทศที่ออสเตรเลียสามารถรวมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอยางผสมกลมกลืนก็มีแตนิวซีแลนดเทานั้น
แต ต ลาดที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ระหว า งออสเตรเลี ย กั บ นิ ว ซี แ ลนดก็ยั ง เล็ก เกิน ไป ดว ยเหตุที่
ออสเตรเลียตองการวิ่งไลกวดในลูแขงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ออสเตรเลียจึงพยายาม
ผลักดันและเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก พรอมๆกับการจัดตั้งเขตการ
คาเสรีลุมสมุทรอินเดีย
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนี้ หนทางในการจัดตั้ง AIOEC จึงเต็มไปดวย
ขวากหนาม ในขณะที่ NAFTA และตลาดรวมละตินอเมริกากําลังรุดหนา สหภาพยุโรปกําลังเจรจา
กับ NAFTA เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแอตแลนติกเหนือ อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธกับยุโรปตะวันออก
และอัฟริกาเหนือ โดยที่ APEC กําลังเปนรูปเปนราง ภาพของ AIOEC ยังเลือนราง ในสภาพ
ดังที่เปนอยูนี้ลุมสมุทรอินเดียจะยังลาหลังลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟกตอไป และ
ลาหลังมากขึ้นดวย
หากคริสตศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของแปซิฟกสมดังคําทํานาย คงไมมีใคร
กลาทํานายวา คริสตศตวรรษที่ 22 เปนศตวรรษของลุมสมุทรอินเดีย (The Indian Century)

106

MERCOSUR11
MERCOSUR เปนคํายอจากภาษาสเปนวา Mercado Comun de Cono Sur
แปลวาตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต (Common Market of the South) กอตั้งโดยสนธิสัญญา
Tratado de Asuncion ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2534 โดยมีภาคีสมาชิก 4 ประเทศ อันได
แก อารเยนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ภาคีสมาชิก MERCOSUR กําหนดเปาหมายที่จะ
ใหมกี ารคาเสรีภายในตลาดรวม ไมเพียงแตจะทลายกําแพงภาษีศุลกากรระหวางกันเทานั้น หาก
ยังตองขจัดอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) และยกเลิกมาตรการ
เงินอุดหนุนเพือ่ การสงออก (export subsidy) ทั้งมวลอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหการคาภายในตลาดรวม
เปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในขณะเดียวกันก็มีการ
กํ าหนดพิ กั ดอั ตราภาษีศุลกากรรวมกันสํ าหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (common
external tariff = CET)
MERCOSUR บรรลุเปาหมายการเปนตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2538
แมวา การลงนามในสนธิสัญญาเพื่อจัดตั้ง MERCOSUR เพิ่งกระทําในป 2534
แตความพยายามในการจัดตั้งตลาดรวมในละตินอเมริกามีมากวา 3 ทศวรรษแลว เพียงแต
ไมประสบความสําเร็จ จนกระทั่งในป 2528 อารเยนตินาและบราซิลเปนหัวหอกในการทําขอตกลง
การคาเสรี โดยแยกพิจารณาเปนรายภาคเศรษฐกิจ และมีขอตกลงเบื้องตนถึง 17 ขอตกลง ซึ่งให
สัตยาบันในป 2532 ทั้งสองประเทศตางเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการคาเสรี
MERCOSUR ใชเวลาเพียงทศวรรษเศษในการจัดตั้งตลาดรวม จากขอตกลง
ระหวางอารเยนตินากับบราซิลในป 2528 มาเปนตลาดรวมในป 2538 ความพยายามในการรวม
กลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต ลวนแลวแตลมเหลวหรือยังไมประสบ
ผลสําเร็จ ไมวาจะเปนเขตการคาเสรีละตินอเมริกา (Latin America Free Trade Area = LAFTA)
11

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร” Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2539
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ซึง่ ลงนามในป 2503 และแปรเปน LAIA (Latin America Integration) ในป 2523 หรือตลาดรวม
อเมริกากลาง (Central American Common Market = CACM) ซึ่งลงนามในป 2503 หรือ
Andean Pact ซึ่งลงนามในป 2512 หรือตลาดรวมและประชาคมคาริบเบียน (Caribbean
Community and Common Market = CARICOM) ซึง่ ลงนามในป 2513
ความสําเร็จของ MERCOSUR อยูที่การเริ่มตนจากขอตกลงระหวางสองประเทศ
ทีม่ ปี รัชญานโยบายการคาระหวางประเทศแตกตางกันมาก ในขณะที่มีการทําขอตกลงในป 2528
นั้น อารเยนตินามีนโยบายการคาคอนขางเสรี ในขณะที่บราซิลเนนการปกปองอุตสาหกรรม
เมื่อยักษใหญทั้งสองแหงละตินอเมริกาสามารถตกลงกันได ก็เปนเรื่องงายที่ประเทศที่เล็กกวา
ดังเชน ปารากวัยและอุรุกวัยจะเขารวมในเวลาตอมา
ภาคี MERCOSUR มีขนาดแตกตางกันมาก ไมจําเพาะความแตกตางดานพื้นที่
หากยังมีความแตกตางดานจํานวนประชากร ซึ่งมีตั้งแตไมถึง 5 ลานคนในกรณีของอุรุกวัย
จนถึงมากกวา 150 ลานคนในกรณีของบราซิล อีกทัง้ ขนาดของการเปดประเทศก็แตกตางกันดวย
ขนาดของการเปดประเทศวัดจากสัดสวนระหวางมูลคาการคาระหวางประเทศเทียบกับรายได
ประชาชาติ (GDP) ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมีความสําคัญในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของปารากวั ย และอุ รุ ก วั ย อาร เ ยนติ น าและบราซิ ล มี ข นาดของการเป ด ประเทศไม ม ากนั ก
ประชาชนในอารเยนตินา บราซิล และอุรุกวัยมีฐานะทางเศรษฐกิจไลเลีย่ กัน รายไดประชาชาติ
ตอหัวอยูใ นระดับใกลเคียงกัน แตปารากวัยมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวามาก (ดูตารางที่ 1)
ในฐานะประเทศที่มีขนาดเล็ก ปารากวัยและอุรุกวัยไดประโยชนจากการเขารวม
ตลาดรวม MERCOSUR อยางมาก ในเมื่อไมมีกําแพงภาษีศุลกากรขวางกั้น สินคาจากปารากวัย
และอุรุกวัยสามารถทะลุทะลวงเขาสูตลาดที่มีขนาดมหึมาในบราซิลและอารเยนตินาได แตทั้ง
บราซิลและอารเยนตินาก็ไดเปรียบในขอที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหนือกวา การจัดตั้ง
ตลาดรวม MERCOSUR ชวยใหการคาระหวางภาคีภายในภูมิภาค (intra-regional trade)
ขยายตัว แตการคากับประเทศนอกตลาดรวมจะขยายตัวมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับนโยบาย
รวมทางดานภาษีศุลกากร (common tariff policy) ในปจจุบัน MERCOSUR กําหนดพิกัดอัตรา
ภาษีศลุ กากรรวมกันแลวสําหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (CET) สินคาประเภทเดียวกัน
ไมวา จะสงออกจากปารากวัย อุรุกวัย อารเยนตินา หรือบราซิล ไปยังประเทศคูคานอกตลาดรวม
จะเสียอากรขาออกในอัตราเดียวกัน การนําเขาจากประเทศนอกตลาดรวม หากเปนสินคาประเภท
เดียวกัน ตองเสียอากรขาเขาอัตราเทากัน ไมวาจะเปนการนําเขาของภาคีตลาดรวมประเทศใด
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หากตองการใหการคากับประเทศนอกตลาดรวมขยายตัว ก็ตองทลายกํ าแพงภาษีศุลกากรลง
และนีเ่ ปนปณิธานของ MERCOSUR
ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ นโยบายการคาระหวางประเทศของประเทศ
ตางๆในละตินอเมริกาแปรเปลี่ยนไปมาก และเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระดับปรัชญา
ของนโยบายดวย จากนโยบายการตั้งกําแพงภาษีเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ คอยๆ
ปรับมาเปนนโยบายการคาเสรี นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมก็แปรเปลี่ยนจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) มาเปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization)
การจัดตัง้ เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งผนวกคานาดา สหรัฐอเมริกา
และเม็ ก ซิ โ กเข า ด ว ยกั น มี ส  ว นสํ าคั ญ ในการกระตุ  น ให ล ะติ น อเมริ ก าต อ งปรั บ ตํ าแหน ง
(repositioning) ดวยการเรงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ หลังจากที่ยืดเยื้อดวยเหตุนานัปการมากวา
สามทศวรรษ การจัดตั้ง MERCOSUR เปนผลจากการจัดตั้ง NAFTA อยางมิอาจปฏิเสธได
NAFTA กอตัง้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2537 โดยที่ MERCOSUR ถือกําเนิดในอีกหนึ่งปตอมา
MERCOSUR มีแผนที่จะขยายขนาดของตลาดรวมครอบคลุมทั่วภูมิภาคละติน
อเมริกา ในการประชุมสุดยอด MERCOSUR Summit ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2539
MERCOSUR ตกลงรับชิลีและโบลิเวียเปนสมาชิกสมทบ (associate member) โดยมีเงื่อนไข
ทางการเมืองวาหากประเทศใดแปรเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบเผด็จการ MERCOSUR จะเลิก
คาขายดวยเงือ่ นไขดังกลาวนี้เกิดจากวิกฤติการณทางการเมืองในปารากวัยในเดือนเมษายน 2539
เมือ่ เกิดการรัฐประหารจนเกือบลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตามกําหนดการ ชิลีจะเปนสมาชิก
สมทบนับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2539 สวนโบลิเวียนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540
การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR นับเปนขอตอสําคัญในการเชื่อมโยง
MERCOSUR กับอาเซียแปซิฟก ชิลีประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
กอนประเทศใดๆ ในละตินอเมริกา และกําลังอยูในกระบวนการเขาเปนสมาชิก APEC นอกจากนี้
ชิลยี ังมีขอตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปเมือ่ กลางเดือนมิถุนายน 2539 อีกทั้งยังอยูในกระบวน
การเขาเปนสมาชิก NAFTA อีกดวย การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR จึงมีผลในการ
เชือ่ มโยง MERCOSUR กับ APEC และ NAFTA
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การขยายฐาน MERCOSUR จะยังคงมีตอไป บราซิลพยายามหนุนใหเวเนซูเอลา
เขาไปเปนภาคี MERCOSUR ในขณะที่อารเยนตินาพยายามผลักดันให MERCOSUR ผนึกเขากับ
NAFTA และสหภาพยุโรป ในเดือนกันยายน 2538 MERCOSUR ทําขอตกลงกับสหภาพยุโรป
ในการจัดตัง้ เขตการคาเสรีภายในป 2543 โดยมีเงื่อนไขทางการเมืองวา ภาคีเขตการคาเสรีที่จะตั้ง
ขึน้ ใหมนจี้ กั ตองมีระบอบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งมีนัยสําคัญวา หากการ
เมืองการปกครองเบี่ยงเบนจากระบอบประชาธิปไตยหรือมีการรัฐประหารในประเทศใด ประเทศ
ดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพในเขตการคาเสรีนี้โดยอัตโนมัติ ความสําเร็จในการจัดตั้งเขตการคาเสรี
รวมกันสหภาพยุโรป ทําให MERCOSUR ผงาดขึ้นมาเทียบเทียมกับ NAFTA และไมตองเกรงวา
จะเสียประโยชนจากการจัดตั้ง NAFTA อีกตอไป
แมวาจะมีความสํ าเร็จในการจัดตั้ง MERCOSUR แตความขัดแยงในดาน
ผลประโยชนยังคงปรากฏอยู นับเปนปรากฏการณธรรมชาติ ชิลี อารเยนตินา และบราซิลตาง
แย ง ชิ ง ตลาดรถยนต ใ นละติ น อเมริ ก า เพราะอุ ต สาหกรรมรถยนต เ ป นอุ ต สาหกรรมสํ าคั ญ
ในประเทศทั้งสาม อารเยนตินาอึดอัดใจที่มิอาจทะลวงตลาดปโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในบราซิลไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ภาคีอื่นๆ ของ MERCOSUR ไมพอใจที่อารเยนตินายังคงปกปอง
บริการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ทั้งนี้ปรากฏวา สายการบิน Aerolineas Argentinas ซึ่ง
อาศัยทุนอเมริกันและสเปนครอบงําการคมนาคมทางอากาศใน MERCOSUR ในขณะที่โบลิเวีย
ยังคงตองการปกปองถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลือง
การมาเยือนมาเลเซียของประธานาธิบดีเมเนมแหงอารเยนตินาเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม 2539 ชวยจุดประกายความคิดใหมีการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยการ
ผนวก ASEAN และ MERCOSUR เขาดวยกัน ในปจจุบัน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ภูมภิ าคทั้งสองยังมีไมมาก
MERCOSUR กําลังผงาดขึ้นมาเปนตลาดรวมแหงละตินอเมริกา นับเปนการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีอนาคตอันสดใสมากกวาเขตเศรษฐกิจอื่นๆในอเมริกากลางและ
อเมริกาใต ไมวาจะเปน CACM CARICOM Andean Pact หรือ LAIA และอาจมีอนาคตสดใส
ยิง่ กวา NAFTA ดวยซํ้าไป เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับ
คานาดาและเม็กซิโกกําลังมีบาดแผลอันลํ้าลึก อันเปนผลจากการบังคับใช Caban Liberty and
Democratic Solidarity Act of 1996 ซึง่ มีบทบัญญัติที่รัฐบาลอเมริกันใชลงโทษบริษัทที่เขาไป
ลงทุนในคิวบาโดยที่มีบริษัทจากคานาดาาและเม็กซิโกอยูดวย
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แมวา NAFTA มีแผนที่จะขยายเขตการคาเสรีครอบคลุมทั่วอเมริกา และตอมา
ในเดือนธันวาคม 2537 มีขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the
Americas) ภายในป 2548 ครอบคลุมตั้งแตคานาดา ถึงชิลี จาก Alaska ถึง Tierra del Fuego
แตแลวเมื่อปรากฏวา การจัดตั้ง NAFTA มิไดเปนประโยชนตอสหรัฐอเมริกาเทาที่ควร สวนหนึ่ง
เปนผลจากวิกฤติการณเงินเปโซในปลายป 2537 ความกระตือรือรนในการขยายเขต NAFTA
และในการจัดตั้ง ‘เขตการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ’ รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทร
แอตแลนติ ก (TAFTA) เหื อ ดหายไปเป น อั น มาก เมื่ อ ถู ก ซํ้ าเติ ม ดว ยความขัดแยง ในดา น
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายในกลุม NAFTA ก็ดี และระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปก็ดี
อันเปนผลจากการบังคับใช Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 และ Iran
and Libya Sanctions Act of 1996 สหรัฐอเมริกาก็อยูในฐานะเกือบสิ้นสภาพในการเปนผูนําการ
จัดตั้ง ‘เขตการคาเสรีแหงอเมริกา’
MERCOSUR กลายเปน ‘ความหวังใหม’ ของละตินอเมริกา การเชื่อมโยง
MERCOSUR เขากับสหภาพยุโรปก็ดี ความพยายามในการขยายเขตตลาดรวมของ MERCOSUR
ก็ดี รวมตลอดจนความพยายามในการเชื่อมโยง MERCOSUR เขากับ APEC และ ASEAN
ในอนาคตก็ดี ทํ าใหละตินอเมริกาลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาไดเปนอันมาก อีกทั้งไมตองงอ
NAFTA อีกตอไป
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ตารางที่ 1
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาคี MERCOSUR
ขอมูล
1. พื้นที่ (ตร.กม.)
2. ประชากรป 2536
(ลานคน)
3. GDP ป 2536
(ลานดอลลาร)
4. GNP per capita
ป 2536 (ดอลลาร
อเมริกัน)
5. มูลคาการคาระหวาง
ประเทศ ป 2536
(ลานดอลลาร)
6. มูลคาการคาระหวาง
ประเทศเทียบกับ
GDP (%)

ที่มา

อารเยนตินา

บราซิล

ปารากวัย

อุรุกวัย

2,767

8,512

407

177

33.8

156.5

4.7

3.1

255,595

444,205

6,825

13,144

7,220

2,930

1,510

3,830

29,902

64,036

2,384

3,945

11.7

14.4

34.9

30.0

IBRD, World Development Report 1995

ภาคที่สี่
ปญหาของสังคมเศรษฐกิจโลก
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งบประมาณการปองกันประเทศ :
ภาพรวมของโลก1
เสียงรํ่ ารองใหนานาประเทศลดรายจายดานการทหารเริ่มดังขรมอีกครั้งหนึ่ง
ในชวง 3 ปเศษที่ผานมานี้ การปรับตัวของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก ดวยการปฏิรูป
ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม ทําใหการเผชิญหนาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียตลดลง จนถึงระดับที่นักรัฐศาสตรหลายตอหลายคนลงความเห็นวา ยุคสงคราม
เย็นไดจบสิน้ ไปแลว การเปลี่ยนรูปโฉมของการเมืองระหวางประเทศดังกลาวนี้ นับเปนจังหวะกาว
อันเหมาะสมในการผลักดันใหลดรายจายดานการปองกันประเทศ เพื่อใหโลกมีทรัพยากรสําหรับ
การ พัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ในบรรดาองคกรและสถาบันทางวิชาการตางๆ สถาบันที่ `เกาะ' ติดในการ
รวบรวมข อมูลการซื้อขายอาวุธและรายจายดานการทหารของประเทศตางๆมากที่สุด ก็คือ
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) สถาบันดังกลาวนี้จัดทํารายงาน
ประจําปชื่อ SIPRI Yearbook : World Armaments and Disarmament ในระยะหลังๆนี้ กองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ก็สนใจศึกษาเรื่องนี้ เพราะกองทุนการเงินระหวางประเทศกําลัง
หวั่นวิตกเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินออมในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งมีทีทาวาจะกลายเปน
ปญหารายแรงในอนาคตอันใกลนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศเชื่อวา การลดรายจายดานการ
ทหารจะชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลนเงินออมได
จากการศึกษาของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยใชขอมูลของประเทศตางๆ
รวม 125 ประเทศระหวางป 2515-2531 พบวา รายจายดานการทหารรวมทั้งโลก ประมาณรอยละ
53 เปนรายจายของโลกที่หนึ่ง (ประเทศมหาอํานาจทุนนิยม) ประมาณรอยละ 25 เปนรายจายของ
โลกที่สอง (สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก) สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 22 เปนรายจาย

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน
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ของโลกที่สามดังนี้ จะเห็นไดวา รายจายดานการปองกันประเทศของโลกที่หนึ่งและโลกที่สอง
รวมกันมีสวนแบงสูงถึง 78% ในโลก
อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบรายจายดานการทหารระหวางประเทศดวยการ
เปรียบเทียบตัวเลขสัมบูรณ ไมชวยใหเห็นภาพไดแจมชัดนัก เนื่องจากประเทศที่มีขนาดใหญ
(ทั้งในดานพื้นที่และจํ านวนประชากร) มีแนวโนมที่จะใชจายดานการปองกันประเทศมากกวา
ประเทศที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ประเทศที่รํ่ารวยก็อยูในฐานะที่จะใชจายไดมากกวาประเทศ
ที่ยากจน นักเศรษฐศาสตรจึงนิยมวิเคราะหขอมูลเชิงสัมพัทธ ดวยการเปรียบเทียบรายจายดาน
การทหารกับรายไดประชาชาติ (GDP หรือ GNP)
ผลการวิเคราะหของ IMF พบวา ประเทศที่มีรายจายดานการทหารสูงกวา 20%
ของ GDP ในระหวางป 2515-2531 มีถึง 7 ประเทศ เกือบทั้งหมดอยูในตะวันออกกลาง ทั้งนี้
ยกเวนแองโกลา (ดูตารางที่ 1) อิสราเอลครองอันดับที่หนึ่งในชวงป 2515-2522 โดยมีรายจายดาน
การทหารสูงถึง 32.5% ของ GDP และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมนติดอันดับสูงสุด
ในชวงป 2523-2531 โดยมีรายจายดานการทหารสูงถึง 42.0% ของ GDP อนึ่ง ประเทศที่มี
รายจายดานการทหารสูงกวา 10% ของ GDP มีอยูถึง 16 ประเทศ (ดูตารางที่ 1)
ประเทศที่ใชจายดานการทหารตํ่ากวา 1.6% ของ GDP ซึ่งถือเปนประเทศ
ทีม่ รี ายจายดานการทหารตํ่าสุด มีอยู 20 ประเทศ ในจํานวนนี้เปนประเทศที่พัฒนาแลว 4 ประเทศ
ไดแก ญี่ปุน ไอรแลนด ออสเตรีย และลักเซมบูรก และ 6 ประเทศเปนกลุมประเทศที่ยากจนมาก
ไดแก เนปาล บังคลาเทศ ไฮติ ไนเจอร เซียรราลีโอน และกานา (ดูตารางที่ 1)
ในกลุม ประเทศมหาอํานาจทุนนิยม (G-7) มีเพียง 2 ประเทศที่ติดอันดับประเทศ
ทีใ่ ชจา ยดานการทหารสูงสุด 50 ประเทศแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สวนใน
กลุมประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออก สวนใหญจะติดอันดับ 50 ประเทศแรกในชวงป 25152522 แตในชวงป 2523-2531 จํานวนประเทศที่ติดอันดับ 50 ประเทศแรกลดลงจาก 5 ประเทศ
เหลือ 4 ประเทศ โดยที่สหภาพโซเวียตใชจายดานการทหารสูงกวา 10% ของ GDP ในขณะที่ไมมี
ประเทศมหาอํานาจทุนนิยมประเทศใดเลยที่ใชจายดานการทหารสูงกวาระดับนี้ (ดูตารางที่ 2)
สําหรับประเทศในอาเซีย นาสังเกตวา ประเทศกลุม Asian NICs ใชจายดานการ
ทหารในสัดสวนสูง และลวนแตติดอันดับ 30 ประเทศแรกในชวงป 2515-2522 และติดอันดับ 40
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ประเทศแรกในชวงป 2523-2531 (ไมมีขอมูลของฮองกง) อาเซียนก็เปนประเทศอีกกลุมหนึ่งที่มี
รายจายดานการทหารในสัดสวนสูง (ไมมีขอมูลของบรูไน) ในชวงป 2515-2522 เกือบทุกประเทศ
ในอาเซียน (ยกเวนฟลปิ ปนส) ติดอันดับ 50 ประเทศแรก แตในชวงป 2523-2531 เหลือเพียง 3
ประเทศ โดยอินโดนีเซียหลุดจากอันดับไป (ดูตารางที่ 3)
สํ าหรับประเทศไทยนั้น สัดสวนรายจายดานการทหารในชวงป 2523-2531
สูงกวาชวงป 2515-2522 โดยเพิ่มจาก 4.1% เปน 5.4% ของ GDP ไทยติดอันดับที่ 50 ในกลุม
ประเทศที่มีรายจายดานการทหารระดับสูงในชวงป 2515-2522 และไตขึ้นมาเปนอันดับที่ 41
ในชวงป 2523-2531 (ดูตารางที่ 3) ผลการศึกษาของ IMF จึงใหขอสรุปแกเราวา ในชวงเวลา 17 ป
ระหวางป 2515-2531 รัฐบาลไทยมีแนวโนมที่จะจัดสรรทรัพยากรไปใชจายในดานการทหาร
มากขึ้น
ประเทศไทยได รั บ การกล า วขวั ญ เป น พิ เ ศษจากรายงานเรื่ อ ง Human
Development Report 1991 ซึ่งเปนรายงานประจํ าปของ UNDP (United Nations
Development Programme) รายงานฉบับนี้กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศสมาชิก
องคการสหประชาชาติ โดยไดสรางดัชนีวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development
Index) ซึง่ นําเสนอโดย นายมาหบับ อูล ฮัก (Mahbub ul Haq) อดีตรัฐมนตรีการคลังและ
การวางแผนแหงปากีสถาน ตามรายงานฉบับนี้ ไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายจายดานการ
ทหารระดับสูง ซึ่งประกอบดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน มาเลเซีย และไทย ผลของการ
ที่มีรายจายดานการทหารในระดับสูงเชนนี้ ในประการสําคัญก็คือ ทรัพยากรที่มีเหลือสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาและการสาธารณสุข มีนอยกวาที่ควร
จะเปน
หมายเหตุ

รายงานของ IMF เกี่ยวกับรายจายดานการทหาร ไดแก
(1) Daniel P. Hewitt, "Military Expenditure : Econometric Testing of
Economic and Political Influences." IMF Working Paper WP/91/53
(May 1991).
(2) Daniel P. Hewitt, "Military Expenditure : International Comparison of
Trends." IMF Working Paper WP/91/54 (May 1991)
(3) Daniel P. Hewitt, "Military Expenditures in the Developing World,"
Finance and Development, Vol.28, No.3 (September 1991), pp.22-25.
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ตารางที่ 1
การจัดกลุม ประเทศที่มีรายจายดานการทหารเทียบกับ GDP สูงและตํ่า
2515-2531
อัตราสวนระหวางรายจายดาน
การทหารเทียบกับ GDP (%)

ประเทศ

มากกวา 20%

แองโกลา อิรัก อิสราเอล จอรแดน โอมาน ซีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน
คิวบา อียิปต ลิเบีย โบแซมบิก นิคารากัว
ซาอุดิอาระเบีย สหภาพโซเวียต สาธาณรัฐอาหรับเยเมน
ออสเตรีย บังคลาเทศ บราซิล คอสตาริกา ไอวอรี่โคสต
โดมินิกัน พิจิ กานา ไฮติ ไอรแลนด จาไมกา ญี่ปุน
ลักเซมบูรก มอริติอุส เม็กซิโก เนปาล ไนเจอร
ปานามา ปรากวัย เซียรราลีโอน

10 - 20 %
ตํ่ากวา 1.6 %

ที่มา

IMF
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ตารางที่ 2
อัตราสวนรายจายดานการทหารเทียบเปนรอยละของ GDP
ของประเทศมหาอํานาจ 2515 - 2531
ประเทศ

2515 - 2522
% ของ GDP
ลําดับที่

2523 - 2531
% ของ GDP ลําดับที่

กลุมประเทศทุนนิยม
สหรัฐอเมริกา

5.6

28

6.2

34

สหราชอาณาจักร

4.7

45

4.9

48

เยอรมนีตะวันตก

3.5

55

3.2

69

ฝรั่งเศส

3.8

51

4.0

54

อิตาลี่

2.3

82

2.3

94

ญี่ปุน

0.9

115

1.0

118

แคนาดา

1.9

92

2.0

97

สหภาพโซเวียต

11.3

11

12.0

15

ยูโกสลาเวีย

5.4

31

4.3

50

เชคโกสลาเวีย

4.8

44

5.0

45

โปแลนด

4.3

49

4.3

52

ฮังการี่

3.2

61

3.5

65

โรมาเนีย

2.4

77

1.6

108

บุลกาเรีย

4.5

48

6.0

35

กลุมประเทศสังคมนิยม

ที่มา
IMF
หมายเหตุ การคํานวณครอบคลุม 125 ประเทศ ประเทศที่มีรายจายดานการทหารสูงสุด ติดอันดับที่ 1
และตํ่าสุดติดอันดับที่ 125
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ตารางที่ 3
อัตราสวนรายจายดานการทหารเทียบเปนรอยละของ GDP
ของประเทศตาง ๆ ในอาเซีย 2515 - 2531
ประเทศ
ญี่ปุน
Asian NICs
เกาหลีใต
สิงคโปร
ไตหวัน
ASEAN
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
ประเทศอื่น ๆ
อินเดีย
ปากีสถาน
ศรีลังกา
พมา

2515 - 2522
% ของ GDP
ลําดับที่

2523 - 2531
% ของ GDP ลําดับที่

0.9

115

1.0

118

6.1
5.5
7.4

25
29
17

5.7
5.4
6.9

38
40
28

4.6
6.3
2.9
5.5
4.1

47
24
69
29
50

3.5
7.0
1.9
5.4
5.4

64
27
101
40
41

3.4
6.5
1.4
4.9

57
22
105
43

3.8
7.2
2.6
7.3

57
25
83
24

ที่มา
IMF
หมายเหตุ การคํ านวณครอบคลุ ม 125 ประเทศ ประเทศที่ มี ร ายจ า ยด า นการทหารสู ง สุ ด ติ ด อั น ดั บ ที่ 1
และตํ่าสุดติดอันดับที่ 125

119

สังคมโลกกับโรคพรองเงินออม2
สังคมโลกกําลังมีปญหาการขาดแคลนเงินออม และปญหาดังกลาวนี้มีแนวโนม
ทีจ่ ะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปนองคกรแรกๆที่ชี้ใหเห็นปญหาการ
ขาดแคลนเงินออมในสังคมโลก รายงานการวิจัยเรื่อง The Role of National Saving in the
World Economy : Recent Trends and Prospect (March 1990) ไดประมวลขอมูลในการ
วิเคราะหปญหาดังกลาวนี้อยางรอบดาน และสามารถจุดชนวนใหประเทศมหาอํานาจตางๆสนใจ
ศึกษาปญหานีอ้ ยางจริงจัง รายงานของ IMF เรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา อัตราการออม (saving ratio)
มีแนวโนมตกตํ่าลงทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา
ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับสูง ไดแก
ญีป่ ุน ลักเซ็มบูรก นอรเวย และสวิตเซอรแลนด สวนประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับตํ่า ไดแก
สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมารก และสวีเดน ประเทศที่มีอัตราการออมตํ่าเหลานี้หลายตอหลาย
ประเทศเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของภาครัฐบาล จนการออมในภาครัฐบาลมีคาติดลบ
(government dissaving) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายไดของภาครัฐบาลมีไมพอเพียงแกการใชจาย
ในการบริโภคในทศวรรษ 2520 ประเทศที่มีอัตราการออมสูงมีแนวโนมที่อัตราการออมเพิ่มขึ้น
ในขณะทีป่ ระเทศที่มีอัตราการออมตํ่ากลับมีแนวโนมที่อัตราการออมตกตํ่าลง นอกจากนี้ การออม
ซึง่ แตเดิมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนก็เริ่มไมพอใช หลายตอหลายประเทศ
เริม่ มีปญ
 หาชองวางระหวางการลงทุนกับการออม (investment-saving gap) จนตองพึ่งพิงเงิน
ออมจากตางประเทศดวยการกูเงินจากตางประเทศ
ในกลุม ประเทศดอยพัฒนา รายงานการศึกษาของ IMF พบวา นับตั้งแตป 2525
เปนตนมา อัตราการออมในอัฟริกาและตะวันออกกลางมีแนวโนมตกตํ่าลง แตอัตราการออม
ในกลุมประเทศดอยพัฒนาในอาเซียและยุโรปคอนขางคงตัว ขอคนพบที่สําคัญนอกจากนี้ก็คือ
ประเทศที่มีฐานะดีมีอัตราการออมสูงกวาประเทศที่ยากจน ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงมีอัตรา

2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2535
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การออมตํ่ากวาประเทศที่มีอัตราเงินเฟอตํ่า และประเทศที่มีภาระการชําระหนี้ตางประเทศนอย
มีอตั ราการออมสูงกวาประเทศที่มีภาระการชําระหนี้ตางประเทศมาก
การขาดแคลนเงินออมเปนปรากฏการณสัมพัทธ ลําพังแตการตกตํ่าของการออม
อาจไมสรางปญหาการขาดแคลนเงินออม หากความตองการเงินออมในการลงทุนลดลงตาม
ไปดวย ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้ ก็คือ ในขณะที่การออมมีแนวโนมตกตํ่าลง
ความตองการใชเงินในการลงทุนกลับมีมากขึ้น ปญหาการขาดแคลนเงินทุน หรือที่เรียกกัน
ในภาษาอังกฤษวา Global Capital Crunch จึงเกิดขึ้นในระดับทั่วโลก
แตเดิมเงินออมที่ชวยหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบทุนนิยมโลกนั้น สวนสําคัญ
มาจากญี่ปุน เยอรมนีตะวันตก และกลุมประเทศผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม (OPEC) ภาวะ
ตกตําทางเศรษฐกิ
่
จนับตั้งแตป 2533 เปนตนมา มีสวนฉุดใหการออมตกตํ่าตามไปดวย ตราบเทาที่
สังคมโลกยังไมสามารถฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยางเต็มที่ ยอมยากที่จะหวังใหการออม
ขยายตัวในอัตราสูงได ในกรณีของญี่ปุน ภาวะตกตํ่าในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย
นับตัง้ แตป 2533 เปนตนมา กอใหเกิดความระสํ่าระสายแกระบบการเงินภายในประเทศ ราคา
หลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่ตกตํ่าลงทําใหอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยงของ
ธนาคารพาณิชย ลดลงตํ่ากวาระดับ 8% ตามเกณฑที่กําหนดโดย BIS ยังผลใหธนาคารพาณิชย
ตองจํ ากัดการขยายสินเชื่อกระแสเงินออมจากญี่ปุน ซึ่งเคยหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมโลก
จึงถูกจํากัดดวยสภาพการเงินภายในประเทศ
ในกรณีของเยอรมนี การผนวกดินแดนเยอรมนีตะวันออกเขากับเยอรมนีตะวันตก
ทําใหเยอรมนีจําตองใชทรัพยากรจํานวนมากในการฟนฟูเศรษฐกิจในดินแดนที่เดิมเปนเยอรมนี
ตะวันออก
ในกรณีของกลุมประเทศ OPEC รายไดจากการขายนํ้ามัน (petrol dollars) เคย
มีบทบาทสําคัญในการหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 25172524 ความสําเร็จในการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ามันดิบ จนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่หนึ่ง
ในป 2516 และครั้งที่สองในป 2522 ทําใหกลุมประเทศ OPEC มีรายไดจากการขายนํ้ามันเพิ่มขึ้น
อยางฮวบฮาบ รายไดเหลานี้ถูกนํ าไปฝากไวกับสถาบันการเงินทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐ
อเมริกา เพราะในขณะนั้นกลุมประเทศในตะวันออกกลางยังไมมีแผนการใชจายเงินเหลานี้
สถาบันการเงินที่รับฝากเงินเหลานี้จึงทํ าหนาที่จัดสรรเงินออมใหแกประเทศที่ตองการใชเงิน
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2525 เปนตนมา สถานการณเริ่มแปรเปลี่ยนไป ประเทศตางๆในตะวัน
ออกกลางเริ่มมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ และการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อลดการพึ่งพิงรายไดจากนํ้ามัน
การดําเนินนโยบายเหลานี้ยังผลใหงบประมาณแผนดินขาดดุล ตลอดจนทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น
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อยางมาก จนดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล สถานการณยิ่งเลวรายลงไปอีก เมื่อราคา
นํามั
้ นเริม่ ตกตําในช
่ วงปลายป 2525 และตกตํ่าอยางรุนแรงในป 2529 การตกตํ่าของราคานํ้ามัน
ทําใหรายไดจากการขายนํ้ามันตกตํ่าตามไปดวย นอกจากนี้ สงครามในตะวันออกกลางยังซํ้าเติม
ทําใหตะวันออกกลางไมอยูในฐานะที่จะปอนเงินออมใหสังคมโลกอีกตอไป สงครามอันยืดเยื้อ
ระหว างอิ รั ก กั บอิห ร า น นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ ในทํ านองเดียวกัน ภัยพิบัติ
จากสงครามอาวเปอรเซียในชวงป 2533-2534 ทําใหตะวันออกกลางโดยเฉพาะอยางยิ่งอิรัก
คูเวต และซาอุดิอาราเบีย จําตองใชทรัพยากรจํานวนมากในการบูรณะประเทศ
ในขณะทีก่ ารออมในสังคมโลกมีแนวโนมตกตํ่าลง และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศมหาอํานาจเกา ทําใหการออมไมสามารถเพิ่มไดมากเทาที่ควร ความตองการ
ใชเงินออมกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไมเฉพาะแตในภูมิภาคตะวันออกกลางและดินแดนที่ครั้งหนึ่ง
เปนเยอรมนีตะวันออกเทานั้น หากทวายังมีความตองการใชเงินทุนจํานวนมากในการบูรณะและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในเครือจักรภพรัฐอิสระ (CIS) ยุโรปตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินโดจีน ทั้งหมดนี้เปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปรากฎการณที่เรียกกันวา Global Capital
Crunch
ดวยความกังวลตอปญหาการขาดแคลนเงินออมในสังคมทุนนิยมโลกดังที่กลาว
ขางตนนี้เอง นายมิเชล กัมเดสซูส (Michel Camdessus) ผูอ านวยการกองทุ
ํ
นการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) จึงใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการพูดโนมนาวใหรัฐบาลนานาประเทศรวมมือ
รวมใจกันในการแกปญหานี้ ตลอดชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา นายกัมเดสซูสกลาวเนนความ
รายแรงของปญหานี้ครั้งแลวครั้งเลา แมในคราวการประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2534 นายกัมเดสซูสก็ไมวายที่จะ
หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีก
ในทัศนะของนายกัมเดสซูส มรรควิธีในการแกปญหาการขาดแคลนเงินออม
ในสังคมโลก ประกอบดวยมาตรการสําคัญ 2 มาตรการ คือ
มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การลดรายจายของรัฐบาลในดานการปองกันประเทศ
มิใหมมี ลู คาเกินกวารอยละ 4.5 ของ GNP หากประเทศภาคี IMF ที่มีรายจายดานการปองกัน
ประเทศเกินกวาระดับนีพ้ ากันลดรายจายดานนี้ลงมา ก็เปนที่คาดกันวา เงินออมในสังคมทุนนิยม
โลกจะเพิ่มขึ้นไดประมาณ 140,000 ลานเหรียญอเมริกัน
มาตรการที่สอง ไดแก การลดเงินอุดหนุนการเกษตร (farm subsidies) ใน
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ประเทศ
มหาอํานาจเหลานี้หาไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิต
ทางการเกษตร แตกิจกรรมดานการเกษตรธํารงอยูในประเทศมหาอํานาจเหลานี้ได ก็ดวยเงิน
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อุดหนุนของรัฐบาล หากปราศจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สินคาเกษตรจากประเทศมหาอํานาจ
ยากทีจ่ ะแขงขันกับสินคาประเภทเดียวกันจากโลกที่สามได นโยบายการใหเงินอุดหนุนการเกษตร
ไดสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนอันมาก หาก
ประเทศเหลานีเ้ ลิกการใหเงินอุดหนุนการเกษตร เงินออมในโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ลาน
เหรียญอเมริกัน
แมวา สงครามเย็นจะยุติลงไปแลวก็ตาม แตสงคราม `รอน' กลับผุดขึ้นมาแทนที่
ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ความหวังที่จะไดเห็นประเทศตางๆ ลดรายจายในดานการปองกัน
ประเทศ จึงคอนขางรางเลือน ในขณะเดียวกัน ความลมเหลวในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ
อุรุกวัยทําให ความหวังที่จะเห็นประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรปลดเงิน
อุดหนุนการเกษตร เหลืออยูไมมากนัก สังคมโลกจําเปนตองแสวงหามรรควิธีอื่น ๆ ในการเยียวยา
โรคพรองเงินออม
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วังวนแหงการกีดกันการคา3
รายงานประจําปของสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States
Trade Representative = USTR) ซึง่ เผยแพรสสู าธารณชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 กลาวหาวา
ประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกามีทั้งสิ้น 44 ประเทศ ในจํานวนนี้ญี่ปุนและ
ประเทศตางๆในประชาคมยุโรป (12 ประเทศ) ยอมเปนเปาหมายอันดับตนๆของรัฐบาลอเมริกัน
บรรดาประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ทัง้ ในอาเซีย (อันไดแก เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร
แตยกเวนฮองกง) และในละตินอเมริกา (อันไดแก อารเยนตินา บราซิล ชิลี และเม็กซิโก) รวม
ตลอดทั้งประเทศในกลุมอาเซียน (ยกเวนบรูไน) ไมสามารถรอดตาขายอันถี่ยิบของสํานักผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกาไปได ทั้งนี้มีขอนาสังเกตดวยวา ประเทศสังคมนิยมในอดีตและปจจุบัน
ดังเชนรัสเซีย ฮังการี่ โปแลนด สาธารณรัฐเช็คและสโลวัก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ลวนแลว
แตตกอยูในสถานภาพเดียวกันทั้งสิ้น
ภายในเดือนเมษายน 2536 รัฐบาลคลินตันจะตองจัดทํารายชื่อประเทศ `ผูราย'
(Priority Foreign Country Watchlist) เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา โดยใชเวลาประมาณ 9 เดือนในการเจรจา หากการเจรจาไรผล รัฐบาลอเมริกันจะใชอากร
ขาเขาและมาตรการอื่น ๆ ในการตอบโต
รัฐบาลคลินตันมีทาทีในการเจรจาการคาแข็งกราวกวารัฐบาลเรแกนและบุช
จนผูคนพากันจับตามองวา สงครามการคาระหวางประเทศจะปะทุขึ้นเมื่อไร สงครามการคา
ระหวางประเทศสามารถหลีกเลี่ยงได หากประเทศมหาอํ านาจใชทาทีผอนปรนในการเจรจา
และยินยอมที่จะประนอมผลประโยชน แตเมื่อไรก็ตามที่ประเทศมหาอํานาจเลือกใชยุทธศาสตร
`ยอมหัก แตไมยอมงอ' ในการเจรจา สงครามการคายอมยากที่จะหลีกเลี่ยงได
นั บ ตั้ ง แต รั ฐ บาลอเมริ กั น ใช ก ฎหมายการค า (Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988) นับเปนเครือ่ งมือในการกลาวหาและลงโทษประเทศคูคาในฐาน
ที่มีการคาอันไมเปนธรรม บรรดาประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกใชกลยุทธการ
เตะถวงเวลา (delaying tactic) ในการเจรจา โดยพยายามถวงเวลาการหยิบยื่นผลประโยชน
ใหสหรัฐอเมริกาใหนานที่สุดเทาที่จะนานได ตอเมื่อมิสามารถถวงเวลาตอไปไดจึงจํายอมหยิบยื่น
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 เมษายน 2536
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ผลประโยชนทางการคาแกสหรัฐฯ ญี่ปุนไดใชกลยุทธดังกลาวนี้มาโดยตลอด ประตูการคาระหวาง
ประเทศของญี่ปุนมิไดเปดอารับสินคาตางประเทศโดยปราศจากขอบเขต หากแตญี่ปุนเพียงแต
แงมประตูนนั้ แตเพียงเล็กนอย ตอเมื่อไดรับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกัน จนมิอาจทานทนตอไป
ได ญี่ปุนจึงคอยๆแงมประตูการคาอีกทีละนิด
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งในอาเซียและละตินอเมริกาเจริญรอยตามญี่ปุน
ในการใชกลยุทธการเตะถวงเวลา หากแตดวยทวงทีที่แตกตางกัน ในกรณีของไทยและประเทศ
อื่นๆในอาเซียน ความสามารถในการเตะถวงเวลามีนอยกวาญี่ปุนเปนอันมาก สวนสําคัญเปน
เพราะเหตุวา รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมคิดเตะถวงเวลามากนัก หากแตมีทวงทีที่จะยอมจํานนตอ
ขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันมาตั้งแตตน แตการยอมจํานนมิไดเปนเหตุใหรัฐบาลอเมริกันยุติ
การกดดัน ตรงกันขาม รัฐบาลอเมริกันยังคงกดดันและเรียกรองผลประโยชนทางการคาสืบตอมา
เมื่อไดประโยชนในเรื่องหนึ่งแลว ก็หันไปกดดันเรื่องอื่นตอไป กวาที่ประเทศเหลานี้จะเรียนรูวา
กลยุทธการยอมจํ านนมิใชกลยุทธที่ดีในการเจรจาการคา ก็ตองใชเวลาเกือบทศวรรษในการ
ไดบทเรียนดังกลาวนี้
ในกรณีของประชาคมยุโรป พลานุภาพทัง้ ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่พอฟด
พอเหวีย่ งกันทําใหประชาคมยุโรปสามารถใชกลยุทธ `ตาตอตา ฟนตอฟน' กับสหรัฐฯได บางครั้ง
ก็ไดผลดี แตถาทั้งสหรัฐฯและประชาคมยุโรปตางเลือกทีจ่ ะเดินหนาชนกัน สงครามการคาระหวาง
ประเทศยอมตองปะทุขึ้น และโลกจักตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
นับตั้งแตบิล คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน สหรัฐฯไดกดดันให
ประชาคมยุโรปเลิกกีดกันสินคาอเมริกัน เลิกทุมตลาดและใหเงินอุดหนุนสินคาที่สงไปขายในตลาด
อเมริกนั และโดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใหเงินอุดหนุนการประกอบการดานเกษตรกรรม
แตดูเหมือนวา ญี่ปุนจะเปนเปาใหญที่จัดการไดงายกวาประชาคมยุโรป ในป
2535 สหรัฐฯขาดดุลการคาถึง 84.3 พันลานเหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนการขาดดุลกับญี่ปุน
ถึง 49.4 พันลานเหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลคลินตันพุงเปาไปที่
ญีป่ นุ เริม่ ตนดวยการเก็บอากรขาเขาเหล็กกลา ซึ่งกระทบตอการสงออกของญี่ปุน ตามมาดวยการ
กดดันใหญี่ปุนนําเขาเซมิคอนดักเตอรใหได 20% ของปริมาณการใชตามสัญญาที่ญี่ปุนใหไวกับ
สหรัฐฯ ตอมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 นายมิกกี้ แคนเตอร ไดเรียกรองใหญี่ปุนซื้ออะไหลรถยนต
จากสหรัฐฯเพิม่ ขึน้ โดยใหไดเปาหมาย 19 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2537 ขณะเดียวกันก็กดดัน
ใหบริษทั รถยนตญี่ปุนในสหรัฐฯใชวัตถุดิบและอุปกรณอเมริกัน (local content) เพิ่มขึ้นจากระดับ
50% ในปจจุบันเปน 70% ในป 2537 ในชวงเวลาไลเลีย่ กันนี้ รัฐบาลคลินตันกําลังไตสวนขอรอง
เรียนของอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันที่วา ญี่ปุนทุมรถบรรทุกขนาดเล็กเขาสูตลาดอเมริกัน
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ญี่ปุนมิไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว หากแตยังถูกประชาคมยุ
โรป กดดันดวย ประชาคมยุโรปตองการใหญี่ปุนจํากัดการสงรถยนตเขาไปขายในประชาคมยุโรป
ใหนอยกวาปริมาณในป 2535 และขณะเดียวกัน ก็กําลังไตสวนขอกลาวหาที่วา ญี่ปุนทุม
กลองถายโทรทัศนเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ประชาคมยุโรปก็เหมือนกับสหรัฐฯที่มิไดเลนงาน
เฉพาะแตญี่ปุนเทานั้น หากแตยังมุงเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย เกาหลีใตและ
ไตหวันกําลังถูกกลาวหาวาทุมอุปกรณอีเล็กทรอนิกเขาสูตลาดประชาคมยุโรป
ฝายญี่ปุนเมื่อไดรับแรงกดดันทั้งจากสหรัฐฯและประชาคมยุโรป ก็หันไปไลเบี้ย
ประเทศที่ออนแอกวา ญี่ปุนกําลังกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนทุมโลหะผสมแมงกานีส
(manganese alloy) เขาไปขายในตลาดญี่ปุน ขณะเดียวกัน ญี่ปุนก็ขมขูที่จะเลนงานประเทศ
ที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาของญี่ปุน พรอมทั้งกดดันใหประเทศตางๆในอาเซียนเปด
ตลาดการคาบริการมากขึ้น
โลกกําลังตกอยูใ นวังวนของการกีดกันการคา วังวนดังกลาวนี้นับวันมีแตจะขยาย
ตัวและมีแรงดึงดูดเพิ่มขึ้น เมื่อแรกเริ่มสหรัฐฯเลนงานแตประชาคมยุโรปและญี่ปุน แตแลวสินคา
ออกจากกลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม ทั้ ง ในอาเซี ย และละติ น อเมริ ก าก็ ท ะลุ ท ะลวงเข า ไป
ครอบครองตลาดอเมริกันมากขึ้น ครั้นสหรัฐฯหันมาเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมควบคู
กับประชาคมยุโรปและญี่ปุน สินคาจากประเทศอื่นๆจึงเขาไปตีตลาดอเมริกันแทน บัดนี้ประเทศ
ที่ถูกสหรัฐฯเลนงานมิไดมีแตญี่ปุน ประชาคมยุโรป และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเทานั้น
หากยังครอบคลุมถึงประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไปอีกดวย
ปฏิบตั กิ ารดานการคาที่ไมเปนธรรมมีมูลแหงความเปนจริงอยูบาง หากมิใชความ
จริงแททั้งหมด ประเทศคูคาหลายตอหลายประเทศมิไดเปดตลาดการคาใหแกสินคาอเมริกันมาก
เทาที่สหรัฐฯเปดตลาดรับสินคาจากประเทศตางๆนี้เปนความจริงโดยแท แตในชวงเวลาสอง
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สหรัฐฯไดสรางทํานบกีดขวางการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทํานบที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) จนมิอาจกลาวอางตอไปไดวา
สหรัฐฯเปนตลาดการคาเสรี ความขอนี้เปนจริงในประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ ดวย
แตการกีดกันการคามิใชปฏิกิริยาที่มีตอการคาที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังเปน
ผลจากความพยายามในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย ทั้งๆที่หลายตอหลาย
อุตสาหกรรมออนแอเกินกวาที่จะเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลก หากประเทศมหาอํานาจเหลานี้
ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จํ าเปนตองปรับโครงสรางการผลิต โดยละทิ้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบมิไดคงอยูชั่วกัลปาวสาน หากแตแปรเปลี่ยนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และแปรเปลี่ย นไปตามการเปลี่ ย นแปลงราคาสัม พัท ธข องสินคาและราคาสัมพัทธของปจจัย
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การผลิ ต โครงสร า งการผลิ ต จึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นไปตามความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี้ การปกปองอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจึงเปนมาตรการ
ทีฝ่ น ธรรมชาติ เพราะทําใหกระบวนการปรับโครงสรางการผลิตเชื่องชากวาที่ควร ความเชื่องชานี้
หากยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งสรางแรงกดดันใหมีการกีดกันการคาเพิ่มขึ้นมากเพียงนั้น มิหนําซํ้า
การธํ ารงไว ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมที่ ห มดความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บย อ มเป น การบ อ นทํ าลาย
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ และทําใหฐานะการแขงขันในสังคมโลกตํ่าทรามลงไป
เรื่อยๆ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพการผลิตจะกลับกลายเปน
แรงกดดันใหมีการกีดกันการคามากยิ่งขึ้นไปอีก
รัฐบาลคลินตันกําลังยืนอยูบนทางสองแพรง ทางหนึ่งไดแกการขยายและการเพิ่ม
แรงดึงดูดของวังวนแหงการกีดกันการคา อีกทางหนึ่งไดแก การทําลายวังวนดังกลาวนี้
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ปญหาสิ่งแวดลอมกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ4
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 30 ปที่ผาน
มานี้ ไดกอใหเกิดความตื่นตัวอยางยิ่งยวดในหมูผูคนในประเทศที่พัฒนาแลว ขบวนการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเติบใหญจนทรงพลังเกินกวาที่รัฐบาลประเทศเหลานี้จะทําแชเชือน
ตอไปอีกได ทั้งนี้ปรากฏวาในบางกรณี การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอมสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาลได แตความตื่นตัวในเรื่องเดียวกันนี้ในประเทศโลกที่สามมีอายุเพียงทศวรรษเศษ
เทานั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมอยางรวดเร็ว ประกอบกับผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทวีความ
รายแรงตามลําดับ การเมืองทั้งภายในและระหวางประเทศจึงคอยๆเปลี่ยนโฉมมาเปนการเมือง
วาดวยสิ่งแวดลอม (Green Politics)
ทศวรรษ 2530 นับเปนทศวรรษที่ระบบทุนนิยมโลกกําลังปรับเปลี่ยนระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยที่ปญหาสิ่งแวดลอมกลายมาเปนตัวแปรสําคัญ ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกํ าลังแปรโฉมมาสูความสัมพันธพื้นฐานของปญหาสิ่งแวดลอม
ทัง้ ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ และการคาระหวางประเทศ
ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ แนวนโยบายการใหความชวยเหลือ
ระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญสูประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น การกอเกิด
และการเติบโตของ Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps นับเปนเรื่อง
นาสนใจยิ่ง องคกรเอกชน (NGOs) ในประเทศโลกที่หนึ่งพยายามผลักดันใหโลกที่สามใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งนี้ดวยการชวยปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ
แลกเปลี่ ยนกับการที่รัฐบาลประเทศในโลกที่สามดํ าเนินนโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ
ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา นับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประเทศในโลกที่สาม
หลายตอหลายประเทศเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ โดยที่ความรุนแรงของวิกฤติการณ
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มีมากนอยแตกตางกันไป แตแบบแผนการกอหนี้ตางประเทศไดเปลี่ยนโฉมไปจากทศวรรษ 2500
และทศวรรษ 2510 ไปในดานการพึ่งพิงเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชนมากยิ่งขึ้น แทนการพึ่งพิง
เงินกูจากองคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ เมื่อวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ
ประทุขึ้นในโลกที่สามในทศวรรษ 2520 สถาบันการเงินเอกชนในสหรัฐอเมริกาตองเผชิญกับ
ปญหาสภาพคลองและปญหาฐานะในการประกอบการอยางรุนแรง สถาบันการเงินเอกจํานวน
มากไดนําตราสารการเงินที่ถือไวในฐานะเจาหนี้ออกจําหนายโดยคิดสวนลดในตลาดหลักทรัพย
รอง (secondary security market) องคกรเอกชนที่มีจุดมุงหมายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมได
เขาไปซื้อตราสารการเงินเหลานี้ในตลาดหลักทรัพยแลวนําไปเจรจาตอรองกับรัฐบาลประเทศโลก
ที่สามที่เปนลูกหนี้วา หากรัฐบาลประเทศเหลานั้นดํ าเนินนโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ องคกรเอกชนที่เปนเจาหนี้จะยกหนี้ให นี่คือ การแลกเปลี่ยนระหวางการดําเนินนโยบาย
สิง่ แวดลอมกับการปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ หรือ Debt-for-Conservation Swaps หรือ
Debt-Nature Swaps
กรณีการปลดเปลื้องหนี้ตางประเทศใหรัฐบาลโบลิเวียในป 2530 นับเปนกรณี
อุทาหรณดังที่กลาวขางตนนี้ ในกรณีนี้ รัฐบาลโบลิเวียไดกูเงินจากธนาคารในสวิตเซอรแลนด
ตอมาในป 2530 องคกรอนุรักษสิ่งแวดลอมอเมริกันชื่อ Conservation International ไดซื้อ
ตราสารการเงินมูลคา 650,000 เหรียญอเมริกันจากธนาคารสวิส แตซื้อลดในราคา 100,000
เหรียญอเมริกันเทานั้น Conservation International ตกลงยกหนี้มูลคา 650,000 เหรียญอเมริกัน
นี้แกรัฐบาลโบลิเวีย โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลโบลิเวียจักตองกําหนดพื้นที่ 1.4 ลานเฮกตาร
เปนปาสงวน และตองจัดสรรงบประมาณจํานวน 250,000 เหรียญอเมริกันใหมูลนิธิแหงหนึ่ง
ในโบลิเวียเปนผูจัดการอนุรักษปาสงวนแหงนี้ โดย Conservation International เปนที่ปรึกษา
กรณีการผอนภาระหนี้ตางประเทศของประเทศคอสตาริกาและประเทศอีคัวดอร
ก็มลี ักษณะคลายคลึงกับกรณีโบลิเวียทีก่ ลาวขางตนนี้ ในกรณีนี้ องคกรอนุรักษธรรมชาติอเมริกัน
2 องคกรคือ World Wildlife Fund และ U.S. and the Nature Conservancy ไดเขาไปรับ
ภาระหนี้ตางประเทศบางสวนของรัฐบาลคอสตาริกาและรัฐบาลอีคัวดอรแลวยกหนี้ให โดยมี
ขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลประเทศทั้งสองจักตองออกพันธบัตรเงินตราสกุลทองถิ่นใหแกองคกร
พัฒนาเอกชนภายในประเทศ เพื่อจะไดนําไปใชในกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps ไมเพียงแตจะมี
ประโยชนในการผอนคลายภาระหนี้ตางประเทศของประเทศในโลกที่สามเทานั้น หากทวายังมี
ประโยชนตอกระบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย กรมสรรพากร
อเมริกนั ไดแกกฎหมายภาษีเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 (U.S. Internal Revenue Service,
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Advance Ruling 87 - 124) เพือ่ สงเสริมใหมี Debt-for-Conservation Swaps กลาวคือ ธนาคาร
พาณิชยที่ยกหนี้ใหแกประเทศลูกหนี้ เพื่อใหองคการพัฒนาเอกชนในประเทศลูกหนี้นําไปใชใน
กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําหนี้สวนที่ยกใหนี้มาหักคา
ลดหยอนเพื่อจะไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยลงได
เมือ่ ไมนานมานี้ กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหง
ประเทศญี่ปุนริเริ่มที่จะใหความชวยเหลือระหวางประเทศในการปองกันและควบคุมมลภาวะ
อันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม แผนการใหความชวยเหลือดังกลาวนี้เรียกวา Green Aid Plan
ญี่ปุนเลือกที่จะใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทยเปนประเทศแรก สวนหนึ่งเปนเพราะประชาชน
คนไทยมีความสํานึกในความรายแรงของปญหาสิ่งแวดลอมมากพอสมควร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
รัฐบาลไทยมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนการเปดเผยของเจาหนาที่ญี่ปุน
ในระหวางที่นายเออิชิ นากะโอะ (Eiichi Nakao) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศ
และอุตสาหกรรมเยือนอาเซียนตะวันออกเฉียงใตในเดือนสิงหาคม 2534 (The Nation, August
14, 1991)
ในดานการลงทุนระหวางประเทศ ประเทศในโลกที่สามเริ่มเขมงวดกับโครงการ
ลงทุนทีม่ ผี ลเสียดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 ประเทศมหาอํานาจได
โยกยายโรงงานอุตสาหกรรมที่สรางมลภาวะไปสูโลกที่สาม กระบวนการโยกยายแหลงที่ตั้งโรงงาน
ออกนอกประเทศในทศวรรษ 2530 นี้ไมราบรื่นมากเทากับที่เคยเปนมา เพราะประเทศในโลก
ทีส่ ามเริม่ มีสานึ
ํ กในภัยอันเกิดจากมลภาวะชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
ประเด็นเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไมเพียงแตจะ
เกีย่ วพันกับความชวยเหลือและการลงทุนระหวางประเทศเทานั้น หากยังสัมพันธกับการคาระหวาง
ประเทศดวย มหาอํ านาจบางประเทศไดตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติกีดกันการคาสินคาที่มีผล
ในการสรางปญหาสิ่งแวดลอมและทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติ สหรัฐอเมริกาไดตรา Marine
Mammal Protection Act เพือ่ ปกปองและคุมครองปลาโลมา โดยทั่วไปแลว ปลาโลมามักจะอยู
รวมกลุม กับปลาทูนาครีบเหลือง การจับปลาทูนาจึงมักมีผลในการทําลายปลาโลมาตาม Marine
Mammal Protection Act ผูผ ลิตปลาทูนา กระปองจักตองแจงในสลากวา วิธีการจับปลาทูนามีผล
ในการทํ าลายปลาโลมาหรือไม กฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํ านาจประธานาธิบดีอเมริกันในการ
ลงโทษประเทศคูคาที่ละเมิดกฎหมายอเมริกันและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
ปลาโลมา ปลาวาฬ และสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนมอื่น ๆ
U.S. Marine Mammal Protection Act มีผลกระทบโดยตรงตอบริษัทบัมเบิลบี
(Bumble Bee, Inc.) ซึง่ เปนบริษัทในเครือของกลุมยูนิคอรด (Unicord) ของไทย ดวยเหตุที่บริษัท
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ดังกลาวรับซือ้ ปลาทูนา สวนใหญจากปานามา ซึ่งใชวิธีจับปลาทูนาซึ่งมีผลทําลายปลาโลมา และ
บริษัทบัมเบิลบีในขัน้ แรกมีทีทาจะไมปฏิบัติตาม U.S. Marine Mammal Protection Act อันกอ
ให เ กิ ดปฏิกิ ริย าในหมู ข บวนการอนุรัก ษสิ่ง แวดลอ มและทรัพ ยากรธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
เปนอันมาก ในเดือนตุลาคม 2533 รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันรัฐบาลไทยใหประกาศหามนํา
ปลาทูนาจากปานามา กรณีดังกลาวนี้ทําใหกลุมยูนิคอรดตองใชจายประชาสัมพันธเพื่อปรับปรุง
ภาพพจนเปนอันมาก (The Nation, March 15, 1991) ในขณะนี้ รัฐสภาอเมริกัน โดยคณะ
กรรมาธิการการคาระหวางประเทศ (U.S. International Trade Commission) กําลังสอบสวนวา
การนําเขาปลาทูนากระปองมีผลกระทบตออุตสาหกรรมปลาทูนาในสหรัฐอเมริกาอยางไรบาง และ
การจับปลาทูนาดังที่เปนอยูในปจจุบันมีผลในการทําลายปลาโลมามากนอยเพียงใด (ประชาชาติ
ธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 - 7 กันยายน 2534)
นอกเหนือจากความพยายามที่จะคุมครองชีวิตปลาโลมา ซึ่งมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมปลาทูนาแลว ความเกรงภัยจากผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทําให
รัฐสภาอเมริกันกําลังตรา Stratosperic Ozone and Climate Protection Act ซึง่ อาจมีบทบัญญัติ
ในการกีดกันการคาสินคาที่มีผลในการทําลายชิ้นโอโซนในบรรยากาศ กฎหมายฉบับนี้ หากมีผล
บังคับใช จะมีผลกระทบตอสินคาดังเชนเครื่องปรับอากาศและเครื่องอีเล็กโทรนิกที่มีผลในการ
ทําลายชั้นโอโซน
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เหตุเกิดที่โภพาล5
วันที่ 3 ธันวาคม 2537
ผูค นนั่งสวดมนตตามศาสนสถานในเมืองโภพาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย และ
บริเวณใกลเคียงเพื่อระลึกถึง ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ เมือ่ สิบปทแี่ ลว มิเพียงเพื่อเพงกระแสจิตใหผูที่ถึง
แกกรรมไปแลวไปสูสุคติเทานั้น หากยังแผเมตตาเพื่อใหผูที่ตองรับทุกขจากกรณี ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
พนจากทุกขอีกดวย
วันที่ 2 ธันวาคม 2527
กาซพิษจากโรงงานผลิตยาฆาแมลงของบริษัทยูเนียน คารไบด (Union Carbide)
ณ เมืองโภพาลเริม่ รั่ว กาซพิษดังกลาวนี้มีชื่อวา Methyl Isocyanate gas และยังคงรั่วในวันตอมา
คาดกันวา ชาวเมืองโภพาลตายทันทีประมาณ 1,750 คน ศพเกลื่อนเมือง นับเปนอุบัติเหตุดาน
อุตสาหกรรมที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรมนุษยชาติ
แตจํานวนผูตายยังคงทับทวีในเวลาตอมา จนเพิ่มเปนประมาณ 7,000 คน
ในปจจุบัน แมวาเวลาจะลวงเลยมา 10 แลวก็ตาม ชาวเมืองโภพาลจํานวนมากยังคงทนทุกข
ดวยโรครายอันเปนผลจากการสูดดมและสัมผัสกาซพิษ บางก็เปนโรคปอด บางก็มีปญหาระบบ
การหายใจ บางคนเปนวัณโรค โรคผิวหนัง โรคตา และที่เปนโรคจิตประสาทก็มี ชาวเมืองโภพาล
ที่ตองทุกขทนกับโรครายเหลานี้มีจํ านวนเทาใด ไมเปนที่ทราบแนชัด ประมาณการมีตั้งแต
120,000 คน จนถึง 250,000 คน แตที่ทราบแนชัดก็คือ ทุกวันนี้ชาวเมืองโภพาลยังคงทนทุกขกับ
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เมื่อ 10 ปที่แลว และยังคงมีคนตายอันเนื่องจากเหตุดังกลาวนั้นสืบตอไป
ทีก่ ลาววา ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ เปนอุบตั เิ หตุนั้น บางคนก็หาเชื่อไม อยางนอยที่สุด
มีความพยายามทีจ่ ะปลอยขาวกันวา กาซรั่วครั้งนั้นเปนฝมือของคนงานที่เกิดปญหาความขัดแยง
กับฝายจัดการของบริษัทยูเนียนคารไบด แตฝายคนงานก็โตแยงวา การแกลงปลอยกาซรั่วมิใช
เรื่องงาย อยางนอยที่สุดคนงานที่หาญกลาไปปลอยกาซรั่วก็ตองตายตามไปดวย ขอที่นาสังเกต
ก็คอื แมจะมีการกลาวหาเชนนี้ รัฐบาลอินเดียก็หาไดสนใจไตสวนอยางจริงจังไม
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ข อ ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปก็ คื อ มาตรฐานความปลอดภั ย ของโรงงานผลิ ต
ยาฆาแมลง ณ เมืองโภพาลตํ่ ากวามาตรฐานที่กํ าหนดโดยประเทศที่พัฒนาแลวเปนอันมาก
นักสังเกตการณจํ านวนไมนอยเสนอใหเปรียบเทียบโรงงานของบริษัทยูเนียนคารไบดในสหรัฐ
อเมริกากับโรงงานของบริษัทเดียวกันในประเทศโลกที่สาม ดวยเหตุที่รัฐบาลประเทศดอยพัฒนา
มุงแตสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อกอใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนละเลย
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัยนี้เอง บรรดาบรรษัทระหวางประเทศ
จึงพากันสงออกมลภาวะไปสูประเทศโลกที่สาม ความหยอนยานในดานมาตรฐานความปลอดภัย
นับเปนที่มาของ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
ทาทีของรัฐบาลอินเดียที่มีตอ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ นับวานาสนใจยิ่ง แมจะมีการ
ประกาศวา นายวอรเรน แอนเดอรสัน (Warren Anderson) ประธานบริษัทยูเนียนคารไบดแหง
อินเดียเปนอาชญากร แตก็หาไดมีความพยายามอยางจริงจังในการนํานายแอนเดอรสันมาลงโทษ
ไม โดยที่นายแอนเดอรสนั ไมเพียงแตจะเล็ดลอดออกจากอินเดียไดเทานั้น หากยังสามารถเสพสุข
อยูใ นสหรัฐอเมริกาจวบจนทุกวันนี้ไดดวย
รัฐบาลอินเดียมีทาที่คอนขางรอมชอมกับบริษัทยูเนียนคารไบด ดังจะเห็นได
จากการยอมรับเงินชดเชยเพียง 470 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งนอยกวา 20% ของจํานวนเงินชดเชย
ที่รัฐบาลอินเดียเรียกรองในเบื้องตน ขบวนการองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศพากันผิดหวัง
ในทาทีของรัฐบาลอินเดียดังกลาวนี้ เพราะแมจนบัดนี้ยังไมสามารถนํ าบริษัทยูเนียนคารไบด
มาลงโทษทางอาญาได จนทายที่สุดบริษัทยูเนียนคารไบดก็ลอยนวลออกจากอินเดีย เมื่อถอนทุน
ออกจากประเทศนั้นในเดือนกันยายน 2537
เมื่อบริษัทยูเนียนคารไบดจายเงินชดเชยจํานวน 470 ลานเหรียญอเมริกันแก
รัฐบาลอินเดียในป 2532 นั้น เปนเวลาหลังจากที่เกิด ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ แลว 5 ป ชาวเมืองโภพาล
จึงตกอยูในภาวะทุกขเข็ญอยางแสนสาหัส รัฐบาลอินเดียมิไดดําเนินการชวยเหลือชาวเมืองอยาง
เต็มที่ แมกระทัง่ ในดานการรักษาพยาบาล จนเมื่อเวลาลวงไปแลว 10 ป สถานพยาบาลในบริเวณ
เมืองโภพาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเนหรู (Nehru Medical Hospital) มีอปุ กรณทางการ
แพทยไมพอเพียงแกการรักษาพยาบาล
กระบวนการจายเงินชดเชยแกผูเสียหายเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ซึ่งเปนการซํ้าเติม
ภาวะทุกขเข็ญของชาวเมืองโภพาล เมื่อผูเสียหายยื่นคํารองขอเงินชดเชย ทางการจะจายเงิน
สงเคราะหชวั่ คราวใหเดือนละ 200 รูป (ประมาณ 7 เหรียญอเมริกัน) ตอเมื่อศาลวินิจฉัยแลววา
เปนผูเ สียหายจริง จึงจะไดรับเงินชดเชยเปนกอน เงินชดเชยที่จายไปแลวมีจํานวนระหวาง 25,000
ถึง 100,000 รูป แตคนสวนใหญไดรับเพียง 25,000 รูป (ประมาณ 835 เหรียญอเมริกัน) ขบวนการ
ประชาชนชาวเมืองโภพาล ซึ่งมีนายอับดุล จับบาร ขาน (Abdul Jabbar Khan) เปนผูนําเรียกรอง
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ใหจายเงินชดเชยจํานวน 50,000 รูปเปนอยางนอย แตชาวเมืองโภพาลที่ยากจนอยูในภาวะ
จํายอมในการรับเงินชดเชยเพียง 25,000 รูป
เทาที่ผานมาประมาณรอยละ 63 ของผูยื่นคํารองมิไดรับเงินชดเชยเนื่องจาก
เอกสารคํารองไมสมบูรณบาง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะไมสามารถพิสูจนความเสียหายที่ไดรับจาก
‘เหตุเกิดที่โภพาล’ บาง เงินชดเชยที่รัฐบาลอินเดียไดรับจากบริษัทยูเนียนคารไบดในป 2532
จํานวน 470 ลานเหรียญอเมริกัน เริ่มจายใหแกผูเสียหายในเดือนตุลาคม 2535 จนบัดนี้เพิ่งจายให
แกผเู สียหายเพียง 113 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งๆที่เวลาลวงเลยมาแลว 5 ป มีผูไดรับเงินชดเชย
เพียงเรือนพัน ยังมีชาวเมืองโภพาลอีกเรือนแสนที่รอรับเงินชดเชยนี้ หากการพิจารณาจายเงิน
ชดเชยเปนไปดังที่เปนมา มีผูประมาณการวาจะตองใชเวลาถึง 128 ป จึงจะพิจารณาคํารอง
ไดหมด
ชาวเมื อ งโภพาลไม เ พี ย งแต ต  อ งทนทุ ก ข กั บ อาการเจ็ บ ไข ไ ด ป  ว ยเท า นั้ น
การประกอบสัมมาชีพเปนไปไดดวยความลําบากยากยิ่ง รัฐบาลอินเดียเองมิไดสนใจชวยเหลือเทา
ทีค่ วร ขบวนการประชาชนชาวเมืองโภพาลตองการใหรัฐบาลอินเดียประกาศให ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
เปน ‘ภัยพิบัติแหงชาติ’ ที่ตองดําเนินการชวยเหลือทั้งในดานการรักษาพยาบาลและการพัฒนา
อาชีพอยางจริงจัง
3 ธันวาคม 2537
ชาวเมืองโภพาลพากันชุมนุมเนื่องในวาระที่ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ครบรอบ 10 ป
ตํารวจพยายามขัดขวางการชุมนุมและจับกุมผูชุมนุม แตมิอาจฝนคลื่นประชาชนได ผูชุมนุมพากัน
เดินขบวนไปยึดโรงงานผลิตยาฆาแมลงของบริษัทยูเนียนคารไบดที่เปนตนเหตุแหงภัยพิบัติครั้งนั้น
พรอมทั้งเผาหุนนายวอรเรน แอนเดอรสัน
‘เหตุเกิดที่โภพาล’ จะยังคงเกิดขึ้นในโลกที่สามไดอีก ตราบเทาที่รัฐบาลประเทศ
โลกทีส่ ามยังคงเห็นแกการเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือความทุกขยากของประชาชน และตราบเทาที่
กลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศสามารถแผอิทธิพลครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบาย
‘เหตุเกิดที่ลําพูน’ มิไดแตกตางจาก ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ในสาระสําคัญ จะตางกันก็แตขนาดของ
ผลกระทบเทานั้น
ในไมชาอาจเกิด ‘เหตุเกิดที่ปทุมธานี’ หากเจาหนาที่ของรัฐหยอนยานมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัย ในเมื่อบริษัทยูเนียนคารไบด (ประเทศไทย)
เขาไปตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น
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สงครามประมงระหวางสเปนกับคานาดา6
สงครามประมงระหวางสเปนกับคานาดายุติลงชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เมษายน
2538 เมื่อตัวแทนสหภาพยุโรปลงนามในบันทึกความเขาใจซึ่งมีสาระสําคัญวา สหภาพยุโรปจะให
สัตยาบันในขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับบคานาดาวาดวยการอนุรักษและตรวจสอบการ
จับปลาเตอรบอต (turbot) บริเวณ Grand Banks ใกลเกาะกรีนแลนด (Greenland)
เรื่องของเรื่องมีอยูวา เรือประมงสัญชาติสเปนชื่อ The Estai ถูกกองทัพเรือ
คานาดาจับเมื่อตนเดือนมีนาคม 2538 บริเวณ Newfoundland ในขอหาวา เรือดังกลาวละเมิด
ขอตกลงสัตวนํ้าระหวางประเทศ รัฐบาลคานาดากําลังเปนหวงวา ปลาเตอรบอต หรือที่ชาวยุโรป
เรียกวา Greenland halibut จะสูญพันธุ ดังเชนที่กําลังเกิดปญหากับปลาคอด (Cod) ดวยเหตุ
ดั ง นั้ น จึ ง ผลั ก ดั น ให อ งค ก ารประมงแหง แอตแลนติก เหนื อ (North Atlantic Fisheries
Organization = NAFO) กําหนดโควตาการจับปลาดังกลาว สําหรับป 2538 NAFO กําหนดให
มีการจับปลาเตอรบอตไมเกิน 27,000 ตัน โดยเปนโควตาของคานาดา และสหภาพยุโรปไมเกิน
ฝายละ 10,000 ตัน สวนที่เหลือ 7,000 ตันเปนโควตาของภาคี NAFO อื่นๆ อนึ่งโควตาของ
สหภาพยุโรปทัง้ หมดเปนของสเปนและปอรตุเกส การจํากัดโควตา 27,000 ตันนี้เปนความหวังวา
จะชวยรักษาพันธุปลาเตอรบอตตอไปได เพราะกอนหนานี้มีการจับถึงปละ 60,000 ตัน
ในทันทีที่เรือ The Estai ถูกจับ สหภาพยุโรปก็ประทวงคานาดา และขูวาจะตัด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปอางวา การจับปลาเตอรบอตยังไมเกินโควตาที่ไดรับ
จัดสรรประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเรือ The Estai ถูกจับหางจากฝง Newfoundland เกินกวา
320 กิโลเมตร ซึ่งหมายความวาเรือประมงสเปนถูกจับนอกนานนํ้าทะเลหลวงของคานาดา
รัฐบาลคานาดาอางวา ตนมีความชอบธรรมในการตรวจสอบเรือประมงตางชาติ
ตาม กฎหมายคานาดา ในเดือนพฤษภาคม 2537 รัฐสภาคานาดาไดตรากฎหมายใหอํานาจ
รัฐบาลคานาดาตรวจสอบเรือประมงตางชาติ แมการตรวจสอบนั้นจะกระทํานอกนานนํ้าทะเล
หลวงก็ตาม โดยที่ในเวลาตอมารัฐบาลคานาดาประกาศหามจับปลาเตอรบอตบริเวณ Grand
Banks นอกฝง Newfoundland รัฐบาลคานาดาอางวา การออกกฎหมายขางเดียว โดยมิไดรับ

6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2538
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ความเห็นชอบจากนานาชาติเปนเรื่องที่สามารถกระทําได ทั้งนี้โดยอางอิงจารีตในการรางกฎหมาย
ทะเลแตเกากอน
รั ฐ บาลสเปนพยายามผลักดันใหส หภาพยุโรปตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับคานาดา แตไมเปนผล ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และกลุมประเทศ
สแกนดิ น าเวีย ไมเห็นดวย อังกฤษพยายามทัดทานมิใหสหภาพยุโรปกระทําการรุนแรงกับ
คานาดา เรื่องนี้ทําใหสเปนเปนเดือดเปนแคนอยางยิ่ง ถึงกับกลาวหาวา อังกฤษเห็นแกประเทศ
เครือจักรภพยิ่งกวาภาคีสหภาพยุโรป จนทายที่สุดสเปนทําทาจะนําเรื่องฟองศาลโลก แตรัฐบาล
คานาดาประกาศเสียแตตนวา จะไมยอมรับคําพิพากษาใด ๆ ของศาลโลก
เหตุที่สเปนมิไดรับความเห็นใจจากภาคีสหภาพยุโรปเทาที่ควร เปนเพราะความ
เปนนักเลงโตของกองเรือประมงสเปน เพราะเรือประมงสเปนมิไดมีปญหาขอพิพาทกับประเทศ
นอกสหภาพยุโรปเทานั้น แตสรางปญหาความขัดแยงภายในสหภาพยุโรปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอพิพาทการจับปลาแอนโชวี่ (anchovy) และปลาทูนา (tuna) บริเวณอาวบิสเกย (Bay of
Biscay) ของฝรั่งเศส และขอพิพาทกับอังกฤษในบริเวณนานนํ้าระหวางอังกฤษกับไอรแลนด
ทายที่สุด ในขณะที่สเปนกําลังมีขอพิพาทกับคานาดานั่นเอง เรือประมงสเปนก็ถูกรัฐบาลไอรแลนด
จับเมื่อกลางเดือนเมษายน 2538 ในขอหาละเมิดนานนํ้า แมรัฐบาลไอรแลนดในฐานะภาคี
สหภาพยุ โ รปรว มประณามคานาดาในกรณีการจับเรือประมงสเปน แตโดยนํ้ าใสใจจริงแลว
ไอรแลนดเห็นใจคานาดา เรือประมงไอรแลนดพากันติดธงคานาดาเพื่อแสดงความสนับสนุน
แมแตรฐั มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมนีก็แสดงความเห็นใจคานาดา
ดวยเหตุที่ภาคีส หภาพยุโรปหลายตอหลายประเทศมีขอพิพาทการประมงกับ
สเปนนี้เอง สหภาพยุโรปจึงมีจุดยืนที่คอนขางประนีประนอมกับคานาดา อันเปนเหตุใหสเปน
ไมพอใจอยางยิ่ง ความไมพอใจของสเปนนีเ้ องเปนเหตุใหการเจรจายืดเยื้อมากกวาที่ควร รัฐบาล
สเปนเสนอขอเรียกรองที่คอนขางสุดโตง อาทิเชน ขอเรียกรองใหแบงครึ่งโควตาการจับปลา
เตอรบอต 27,000 ตันระหวางสหภาพยุโรปกับคานาดา โดยไมคํานึงถึงประเทศประมงชาติอื่น ๆ
ขอพิพาทการประมง ดังเชนที่เกิดขึ้นระหวางสเปนกับคานาดานี้ จะยังคงมีตอไป
ในอนาคต โดยทีจ่ ะมีความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่ความตองการทรัพยากรประมงมีแต
จะเพิม่ ขึน้ แตทรัพยากรประมงลดนอยถอยลง ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรประมงจึงเปน
เรื่องที่คาดการณได
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในป 2536
มีการจับปลาถึง 84.3 ลานตัน ประเทศที่มีการจับปลาในนานนํ้าทะเลมากที่สุด ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปรู ญี่ปุน ชิลี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สเปน และคานาดา

136
แตเดิมนั้นมนุษยไมเคยคาดคิดวา ทรัพยากรประมงมีปริมาณจํากัด ทองทะเล
และมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลมีทรัพยากรประมงอันเหลือเฟอ เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
ของโลก จวบจนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มนุษยจึงเริ่มตระหนักถึงความจํากัดของทรัพยากร
ประมง ในป 2442 กษัตริยแหงสวีเดนไดเรียกประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการจับปลาในทะเลเหนือ
และทะเลบอลติก ครั้นในป 2444 จึงมีการจัดตั้ง International Council for the Exploration of
the Seas (ICES) ซึง่ มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการอนุรักษทรัพยากรประมง นับแตนั้นมา ความตื่นตัวใน
เรือ่ งนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ
ความต อ งการแสวงหาประโยชน แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรประมง ทํ าให
นานาประเทศเริ่ ม ประกาศขยายเขตน า นนํ้ าทะเลหลวงของตน เริ่ ม ต น ในป 2488 เมื่ อ
ประธานาธิ บ ดี ท รู แ มนประกาศขยายน า นนํ้ าทะเลหลวงของสหรั ฐ อเมริ ก าไปจรดไหล ท วี ป
(continental shelf) ซึง่ มีนยั สําคัญวา สหรัฐอเมริกาเปนเจาของทรัพยากรประมงและแรในนานนํ้า
ทะเลหลวงนัน้ ประเทศตางๆในลาตินอเมริกา ดังเชน ชิลี เปรู และอีกวั ดอร เจริญรอยตามสหรัฐ
อเมริกาในการขยายนานนํ้าทะเลหลวง ครั้นในป 2501 จึงเริ่มมีการจัดการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล (U.N. Conference on the Law of the Sea = UNCLOS) โดยที่มีการ
ประชุม UNCLOS III ในป 2525 เปนครั้งลาสุด
ผลการประชุม UNCLOS ทั้งสามครั้งไดกอใหเกิดหลักการอันเปนที่ยอมรับของ
นานาชาติ อยางนอย 2 หลักการ คือ
หลักการแรก ไดแก เขตประมงขยาย (Extended Fisheries Jurisdiction = EFJ)
อันเปนหลักการที่ใหสิทธิแกรัฐชายฝงทะเลในการควบคุมการเขาถึงและการใชทรัพยากรประมง
เกินกวาเขตนานนํ้าทะเลหลวง สิทธิดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมเรือประมงที่เขาสู EFJ
การกํ าหนดวิ ธี ก ารจั บ ปลา การกํ าหนดปริ ม าณและประเภทของปลาที่ จั บ และการเก็ บ
คาธรรมเนียมจากเรือประมงที่เขาสู EFJ
หลักการที่สอง ไดแก เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zones =
EEZs) อันเปนหลักการที่ใหรัฐชายฝงทะเลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรใตทะเลในขอบเขต 200 ไมล
นับจากชายฝง ซึ่งเปนเขตที่เกินกวานานนํ้าทะเลหลวง แมวารัฐชายฝงจะสามารถใหสัมปทาน
ในการสํารวจและนําทรัพยากรใตทะเลมาใชประโยชนได แตนานนํ้าทะเลสวนที่อยูนอกนานนํ้า
ทะเลหลวงยังคงถือเปนนานนํ้าทะเลระหวางประเทศ ซึ่งนานาชาติยังคงมีสิทธิในการเดินเรือและ
การเดิน อากาศ
ทะเลและมหาสมุทรถือเปน 'สาธารณสมบัติของโลก' (Global Commons)
แต เ ดิ ม น า นนํ้ าทะเลหลวงอั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของอาณาเขตประเทศต า งๆมี พื้ น ที่ เ พี ย งน อ ยนิ ด
หลักการวาดวย EFJ และ EEZs อันเปนผลจากการประชุม UNCLOS ยังผลให 'สาธารณสมบัติ
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ของโลก' ลดพื้นที่ลงไปเปนอันมาก ความจํากัดและความหาไดยากของทรัพยาประมงและ
ทรัพยากรใตสมุทรอื่นๆจะผลักดันใหนานาชาติขยายเขตผลประโยชนรุกลํ้านานนํ้าทะเลระหวาง
ประเทศออกไปอีก พื้นที่ของนานนํ้าทะเลระหวางประเทศจะยังคงลดลงตอไปในอนาคต ความ
ขัดแยงอันเกิดจากการกําหนด Extended Fisheries Jurisdiction ก็ดี และการกําหนด Exclusive
Economic Zones ก็ดี จะยังคงมีตอไปและทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไมมีการจัดระเบียบ
ทีช่ ดั เจน แตปญ
 หาที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในอาณาบริเวณ
ที่เปนนานนํ้าทะเลระหวางประเทศ มิจํ าเพาะแตการปองกันขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยง
ในการแยงชิงทรัพยากรเทานั้น หากยังคลุมถึงการปองกันการประกอบการประมงที่มีลักษณะ
ไมยั่งยืนอีกดวย
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ดอลลารกับเยน7
ใครบางคนบอกวา เงินดอลลารอเมริกันกับเงินเยนญี่ปุนมีสภาพเสมือนหนึ่ง
คูแ ฝดทีป่ รากฏเปนขาวควบคูกันเสมอ แตการเปรียบเทียบเชนนี้ไมสูถูกตองนัก เพราะตามธรรมดา
คู แฝดมั ก จะเจริ ญเติบโตควบคูกันไป แตเงินดอลลารอเมริกันและเงินเยนหาไดเปนเชนนี้ไม
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในยามใดที่เงินดอลลารแข็งตัวเงินเยนจะออนตัว แตเมื่อเงินเยนแข็งตัว
เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่าลง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนแปรผันในทิศทาง
ตรงกันขามกับคาเงินดอลลาร
นับตัง้ แตกลางเดือนมิถุนายน 2537 เปนตนมาเงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่าลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับเงินเยน ครัน้ วันที่ 21 มิถุนายน 2537 เงินดอลลารเริ่มมีคาตํ่ากวา
100 เยน ณ ตลาดนิวยอรค และรวงหลนสูระดับ 98.55 เยน เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน ศกเดียวกัน
นักเศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศหลายตอหลายทานคาดการณวา เงินดอลลารจะมีคา
ตกลงเหลือ 95 เยนในอนาคตอันใกลนี้ ขอมูลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 อยูในระดับ 96.7 เยน
ปรากฏการณที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาขึ้นๆลงๆนี้ ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร
เรียกกันวา วัฏจักรเงินดอลลาร (Dollar Cycle) วัฏจักรดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับสถานะของดุลบัญชี
เดินสะพัด (Current Account) โดยที่บัญชีเดินสะพัดแสดงการเคลื่อนยายเงินตราระหวางประเทศ
อันเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ รวมตลอดจนการบริจาคเงินระหวางประเทศ
ประเทศที่มีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล คาของเงินจะแข็งขึ้น สวนประเทศที่ขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด คาของเงินจะตกตํ่าลง
เมื่อสหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินดอลลารเคลื่อนยายออกนอกสหรัฐ
อเมริกา เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่าลง เนื่องจากปริมาณเงินดอลลารที่หมุนเวียนในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศมีมากขึ้น
ในทํานองกลับกัน เมื่อญี่ปุนมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินดอลลารเคลื่อนเขา
ญี่ปุนโดยสุทธิ เงินดอลลารเมื่อเทียบกับเงินเยนจะมีคาตกตํ่าลง เนื่องจากเงินดอลลารในตลาด
การเงินญี่ปุนมีมากขึ้น สินคาหรือบริการอะไรก็ตามที่มีปริมาณมากขึ้น ราคายอมถูกลงตาม
ธรรมชาติเงินตราก็เฉกเชนเดียวกัน กลาวในทางกลับกัน เงินเยนมีคาแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร
7

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2537
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หากรัฐบาลประเทศตางๆปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวตามกลไกตลาด อัตรา
แลกเปลีย่ นจะเคลื่อนไหวตามฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัด
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมาเปนเวลาชานาน แตใน
บางชวงเวลา แทนทีค่ าเงินดอลลารจะตกตํ่าลง กลับแข็งตัวขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป
2523-2528 ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลเรแกนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดเงินทุนเขาประเทศ
(Capital inflow) จนเงินดอลลารมีคาสูงเกินความเปนจริง (Overvaluation) แตนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยของรัฐบาลเรแกน ซึ่งทําใหเงินทุนเคลื่อนยายออกจากยุโรปตะวันตกไปสูสหรัฐอเมริกา
ทํ าใหยุโรปตะวันตกตองปรับอัตราดอกเบี้ยตามเพื่อดูดดึงเงินทุนกลับ การปรับอัตราดอกเบี้ย
เพือ่ แยงชิงเงินทุนเกิดขึ้นหลายครั้งในระหวางป 2522-2523 จนกลายเปนสงครามดอกเบี้ยระหวาง
สองฟากฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ซึง่ ทําใหภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลกยืดเยื้อ
และรุนแรงกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้ การที่เงินดอลลารมีคาสูงเกินความเปนจริงก็มีผลเสีย
ตอฐานะการแขงขันของสินคาอเมริกันในตลาดโลกดวย เนื่องจากทําใหสินคาอเมริกันมีราคาแพง
กวาที่ควรจะเปน
ในเดือนกุมภาพันธ 2528 เงินดอลลารอเมริกันเริ่มมีคาตกตํ่าลง และตกตํ่า
มากขึ้นภายหลังจากที่กลุมประเทศมหาอํานาจ G-5 บรรลุขอตกลงพลาซา (Phaza Accord)
ในเดือนกันยายน 2528 ขอตกลงดังกลาวนี้มีเจตนารมณที่จะปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหสมจริง
ตามฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัด กลาวคือ ปรับคาเงินมารกเยอรมันและเงินเยนญีป่ ุนเพิ่มขึ้น และ
ลดคาเงินดอลลารอเมริกันลง ปฏิบัติการตามขอตกลงพลาซายังผลใหอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
ดอลลารตกตํ่าลง จากระดับ 240 เยนในเดือนกันยายน 2528 เหลือตํ่ากวา 150 เยนในป 2530
แมวาคาของเงินดอลลารมีแนวโนมตกตํ่าลงนับตั้งแตป 2528 เปนตนมา และ
แมวารัฐบาลอเมริกันไดพยายามรัดเข็มขัดจนการขาดดุลทางการคลังลดลง แตการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดก็ไมมีทีทาวาจะนอยลง ขอที่นาสังเกตก็คือ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดญี่ปุนกลับมีสวนเกินดุลจํานวนมาก ในอดีตประเทศมหาอํานาจที่มีสวนเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดชนิดเปนกอบเปนกํา ก็มีเฉพาะแตญี่ปุนและเยอรมนีตะวันตก แตเมื่อเยอรมนีตะวันตก
และตะวันออกผนึกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฐานะทางเศรษฐกิจกลับทรุดลง ในปจจุบัน ญี่ปุน
เปนประเทศเดียวในกลุมประเทศมหาอํานาจ G-7 ที่มีสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ดวยเหตุดังนี้เอง
ผูน าอเมริ
ํ
กนั บางคนจึงกลาว สรุปวา การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯเปนผลจากการเกินดุล
ของญีป่ นุ มรรควิธีในการแกปญหาของสหรัฐฯ อยูที่การกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดรับสินคาอเมริกัน
ตลอดชวงเวลาเดือนเศษที่ผานมา หนังสือพิมพพากันประโคมขาวเรื่องคาของเงิน
ดอลลารตกตํ่า แตสําหรับนักเศรษฐศาสตรชั้นนํา ดังเชนศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน (Fred
Bergsten) แหงสถาบันศึกษาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (Institute for International

140
Economics) ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นนี้มิใชปญหาดอลลารราคาตก หากแตเปนปญหาเงินเยน
ราคาแพงขึ้น เพราะเหตุปจจัยของปรากฏการณนี้มิไดเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน หากแต
เกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจญี่ปุน กลาวคือ เมื่อญี่ปุนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินเยนจักตองมี
ราคาแพงขึ้น แตเปนเพราะธนาคารกลางแหงประเทศญี่ปุนอัดฉีดเงินเยนเขาไปซื้อเงินดอลลาร
เอาไปเก็บไวในชวงป 2536 อันเปนเหตุใหเงินเยนมีคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน (Undervaluation)
เมือ่ ธนาคารกลางลดการแทรกแซง เงินเยนยอมตองมีคาสูงขึ้น
การแข็งตัวของเงินเยนครั้งนี้นับเปนประวัติการณนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง
ยุติลง และการตกตํ่าของเงินดอลลารก็เปนประวัติการณเชนเดียวกัน ตลาดการเงินพากันจับตา
ดูวา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงคาเงิน
ดอลลาร ห รื อ ไม เพราะการขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย จะช ว ยดึ ง ดู ด เงิ น เข า ประเทศได แต ค รั้ น
ประธานาธิบดีคลินตันยืนยันวาจะไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ตลาดการเงินก็พากันคาดการณ
ตอไปวา เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่าลงไปอีก ผูคนพากันนําเงินดอลลารและหลักทรัพยที่อิงกับ
ดอลลารออกขาย ผลก็คือ เงินดอลลารมีคาตกตํ่าลงไปอีกจริงๆ
รัฐบาลคลินตันไมยอมใชมาตรการดอกเบี้ยในการพยุงคาเงินดอลลารดวยเหตุผล
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลคลินตันยังคงตองการใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตตอไป
ดวยดี อยางนอยเพื่อที่จะฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ และติดเครื่องเดินหนา
ตอไป การเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลสําคัญตอการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2539 แตการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยจะทําใหการลงทุนชะลอตัวและลดทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลเสียตอการ
เลือกตั้ง
ประการที่สอง การทีร่ ฐั บาลอเมริกันตัดสินใจปลอยใหตลาดอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
ตัวของมันเอง มีผลเสมือนหนึ่งการโยนภาระการแกปญหาใหแกรัฐบาลญี่ปุน ยิ่งการประชุม
สุดยอดของกลุม ประเทศมหาอํานาจ G-7 ไมหยิบยกปญหาเงินดอลลารมีคาตกตํ่าขึ้นมาเปนวาระ
การประชุมที่สําคัญดวยแลว รัฐบาลญี่ปุนก็ตองดําเนินการแกปญหาเงินเยนแข็งตัวแตเดียวดาย
รัฐบาลอเมริกันดําเนินนโยบาย `เฉยเมย' เพือ่ กดดันใหญี่ปุนเปดตลาดรับสินคาตางประเทศ อีกทั้ง
เปนการเรงใหญี่ปุนรีบสรุปขอตกลงการคากับสหรัฐฯ โดยทางออมอีกดวย
แตเงินดอลลารมิไดมีคาตกตํ่ าเมื่อเทียบกับเงินเยนเทานั้น หากยังมีคาตกตํ่ า
เมื่ อ เที ย บกั บ เงิ น ตราสกุ ล หลั ก อื่ น ๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เงิ นมาร ก เยอรมั น อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น
ปรากฏการณที่เงินดอลลารมีคาตกตํ่าและเงินเยนแข็งตัวในขณะนี้ จะถือเปนปญหาของญี่ปุน
แตฝายเดียวไมนาจะถูกตองนัก หากแตตองถือเปนปญหาของระบบเศรษฐกิจอเมริกันดวย
จึงจะชอบดวยเหตุดวยผล เพราะฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกาออนปวกเปยก
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เต็มที แมคาเงินดอลลารมีแนวโนมตกตํ่าลงนับตั้งแตป 2528 เปนตนมา แตฐานะของบัญชี
เดินสะพัดยังไมมีทีทาวาจะกระเตื้องขึ้นอยางชัดเจน
นักเศรษฐศาสตรอเมริกันบางคนไมเห็นดวยกับการดําเนินนโยบาย `เฉยเมย' ของ
รัฐบาลคลินตัน เพราะความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการแข็งตัวของเงินตราสกุลหลัก
อื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนและเงินมารก จะเปนอุปสรรคตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจทั้งใน
ญี่ปุนและเยอรมนี ซึง่ มีผลตอการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลก หากระบบเศรษฐกิจโลกถูกซํ้าเติม
ใหจมปลักอยูในภาวะถดถอยตอไป สหรัฐอเมริกายอมยากที่จะเดินเครื่องเจริญเติบโตตอไปได
นัน่ ยอมหมายความวา นโยบาย `เฉยเมย' ของรัฐบาลคลินตันจะมีผลสะทอนกลับในการเหนี่ยวรั้ง
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจอเมริกันดวย
สวนญีป่ นุ เองก็ตกอยูในฐานะ `เสือลําบาก' เพราะยามใดที่ระบบเศรษฐกิจทําทา
จะหลุดจากภาวะถดถอย เงินเยนมักจะมีอันเปนไปจนระบบเศรษฐกิจตองตกอยูในวังวนแหงภาวะ
ถดถอยตอไป ในป 2536 ระบบเศรษฐกิจญี่ปุนมีทีทากระเตื้องขึ้นในชวงตนป แตแลวเงินเยนกลับ
แข็งตัว จนอัตราแลกเปลี่ยนเขยิบจาก 125 เยนตอดอลลารในเดือนมกราคม เปน 101 เยนตอ
ดอลลารในเดือนสิงหาคม 2536 การแข็งตัวของคาเงินเยนยังผลใหญี่ปุนตองเผชิญกับภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจตอไป สถานการณในป 2537 นี้คลายคลึงกับป 2536 เปนอันมาก เพราะ
ในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2537 เมื่อขอมูลปรากฏสูสาธารณชนวา ระบบเศรษฐกิจญี่ปุนเติบโต
ถึง 3.9% ในชวงไตรมาสแรก ก็เปนเวลาเดียวกับที่เงินเยนมีคา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลญี่ปุนพยายาม
ชะลอการขึ้นคาเงินเยนดวยการดูดเงินดอลลารออกจากตลาด การกวานซื้อเงินดอลลารกระทํา
ในสหรัฐอเมริกาดวย โดยธนาคารชาติญี่ปุนมอบหมายให Federal Reserve Bank of New York
เปนผูซื้อแทน
ระบบเศรษฐกิจโลกกําลังเผชิญปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญอีกครั้ง
หนึง่ แมจนถึงวันทีเ่ ขียนบทความนี้ก็ยังไมมีทีทาวา คาเงินดอลลารจะหยุดตกตํ่า และคาเงินเยน
จะหยุดทะยาน มิหนําซํ้าราคานํ้ามันดิบกลับถีบตัวจนสูงกวาบารเรลละ 18 เหรียญอเมริกัน ซึ่งเปน
ราคาสูงสุดในรอบ 13 เดือน
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คาเงินดอลลาร8
เงินดอลลารอเมริกันกําลังมีคาตกตํ่าอยางรุนแรงเปนประวัติการณ โดยที่ยังไมมี
ทีทา วา ภาวะตกตํ่าของคาเงินดอลลารจะสะดุดหยุดลง แมวาวิกฤติการณเงินดอลลารจะกอตัวขึ้น
ในระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 2538 โดยที่ดอลลารมีคาตํ่ากวา 90 เยนญีป่ นุ และตํ่ากวา 1.40 มารก
เยอรมัน แตจนถึงตนเดือนเมษายน 2538 ก็ยังไมมีทีทาวาวิกฤติการณเงินดอลลารจะคลี่คลายลง
ปรปกษของรัฐบาลนายบิล คลินตัน ไมลังเลที่จะชี้ใหเห็นความบกพรองในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพราะนับตั้งแตรัฐบาลพรรคเดโมแครตบริหารประเทศ เงินดอลลารมีคา
ตกตําลงตามลํ
่
าดับเมื่อเทียบกับเงินเยน จากระดับ 124 เยนตอดอลลาร เหลือเพียงประมาณ 88
เยนตอดอลลารเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2538 แตการโจมตีวา คาเงินดอลลารตกตํ่าเพราะนายบิล
คลินตัน เปนขอกลาวหาที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง เพราะเมื่อพิจารณาแนวโนมระยะยาวแลว
การตกตํ่าของคาเงินดอลลารเปนปรากฏการณที่เดนชัดยิ่ง
ในชวงเวลาหนึ่งทศวรรษระหวางป 2528-2538 เงินดอลลารมีคาตกตํ่าลง 60.9%
เมือ่ เทียบกับเงินมารกเยอรมัน จากอัตราแลกเปลี่ยน 3.45 มารกตอดอลลาร เหลือเพียง 1.35
มารกตอดอลลาร (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538) และมีคาตกตํ่าลงถึง 66.2% เมื่อเทียบกับเงินเยน
ญีป่ นุ จากอัตราแลกเปลี่ยน 263 เยนตอดอลลาร เหลือเพียง 89 เยนตอดอลลาร (เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2538)
ยิ่งเมื่อพิจารณาแนวโนมที่ยาวนานกวาหนึ่งทศวรรษจะยิ่งเห็นภาวะตกตํ่าของคา
เงินดอลลารชัดเจนมากขึ้น ในป 2511 กอนที่เงินดอลลารจะเผชิญวิกฤติการณที่รายแรง (อันนํามา
สูจุดจบของระบบเบรตตันวูดสในป 2514) อัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับ 360 เยนตอดอลลาร และ
4 มารกตอดอลลาร
ฐานะทางเศรษฐกิจอันออนเปลี้ย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
เปนระยะเวลาอันยาวนาน มีสวนในการทําใหเงินดอลลารมีคาตกตํ่าลง รัฐบาลอเมริกันในอดีต
พยายามพยุงคาเงินดอลลารโดยอาศัยมาตรการทางนโยบายบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรการอัตราดอกเบี้ย เงินดอลลารจึงมีคาแปรเปลี่ยนไปตามมาตรการการแทรกแซงของรัฐบาล

8

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 เมษายน 2538
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การขึน้ อัตราดอกเบี้ยเพื่อดูดดึงเงินเขาประเทศในยุครัฐบาลเรแกน ยังผลใหเงินดอลลารมีคาสูงเกิน
กวาความเปนจริง (overvaluation) ซึ่งกลับทําใหปญหาการขาดดุลการคาเลวรายลงไปอีก
การที่เงินดอลลารมีคาสูงเกินกวาความเปนจริงในชวงทศวรรษ 2520 มิไดเปน
ปญหาเฉพาะแตรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากเปนปญหาแกระบบเศรษฐกิจโลกโดยสวนรวมดวย
ในเดือนกันยายน 2528 กลุมประเทศมหาอํานาจ G-5 บรรลุขอตกลงพลาซา (Plaza Accord)
ในการกดดันใหเงินดอลลารมีคาใกลเคียงกับความเปนจริง ครั้นในเดือนกุมภาพันธ 2530
กลุม ประเทศมหาอํานาจ G-7 บรรลุขอตกลงแหงพระราชวังลูฟร (Louvre Accord) ในการรักษา
เสถียรภาพคาเงินดอลลาร โดยใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายในขอบเขตหนึ่ง
การดําเนินนโยบายเพื่อแทรกแซงการเคลื่อนไหวของคาเงินดอลลาร ไมวาจะเปน
มาตรการของรัฐบาลอเมริกันเอง หรือมาตรการของกลุมประเทศมหาอํานาจ ดังที่กลาวขางตนนี้
มีสวนทําใหดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (Real Exchange Rate Index) ของเงินดอลลาร
ผันผวนขึน้ ลง ซึ่งเรียกกันในหมูนักเศรษฐศาสตรการเงินวา "วัฏจักรคาเงินดอลลาร" (Dollar Cycle)
การทีค่ า เงินดอลลารตกตํ่าอยางตอเนื่องนับแตป 2528 เปนตนมา โดยพื้นฐาน
แลวเปนผลจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุน เมื่อนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น นักลงทุนยอม
ละทิ้งเงินดอลลาร โดยหันไปถือเงินตราสกุลหลักอื่นที่อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากกวา
การผละจากเงินดอลลารครอบคลุมถึงการผละจากตราสารการเงินหรือตราสารการลงทุนที่ชําระ
เปนเงินดอลลารดวย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยพื้นฐานยอมมาจากการพิจารณาประเด็น
ความแข็งแกรงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเจาของเงินตราสกุลหลักนั้น ๆ
ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ที่ มี ต  อ ค า เงิ น ดอลลาร ค  อ ยๆถู ก กั ด กร อ นที ล ะเล็ ก
ทีละนอย นับเปนเวลายาวนานที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกาขาดดุล โดยที่ไมมีทีทาวา
จะกระเตื้องขึ้น แมในป 2537 ยังขาดดุลถึง 150,000 ลานดอลลาร ทั้งๆที่รัฐบาลคลินตันใหความ
สํ าคัญในการแกปญหานี้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจอันออนเปลี้ยนี้เองที่กัดกรอนความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน แตความเชื่อถือของประชาคมโลกที่มีตอเงินดอลลารยิ่งถูกกระทบมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุ
การณทปี่ ระเดประดังเขามา จนเกิดวิกฤติการณเงินดอลลารอยางรุนแรงระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม
2538 เหตุปจ จัยดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก การที่รัฐบาลคลินตันตัดสินใจนําเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Stabilization Fund) จํานวน 20,000 ลานดอลลารไปชวย
ประคับประคองเศรษฐกิจประเทศเม็กซิโก มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร เพราะ
มาตรการดังกลาวนี้ยังผลใหกองทุนรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเหลือเงินอยูเพียง 16,000
ลานดอลลาร
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ประการที่สอง ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) มีสวนทําลาย
ความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร คําใหสัมภาษณของนายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan)
ประธานธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาที่วา ภายหลังจากที่ธนาคารกลางไดขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม
7 ครัง้ นับตัง้ แตตนป 2537 เปนตนมา ธนาคารกลางจะยุติการรัดเข็มขัดทางการเงิน บทสัมภาษณ
เมือ่ ตนเดือนมีนาคม 2538 ดังกลาวนี้กอใหเกิดการคาดการณไปตางๆนานา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นที่วา อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาไดขึ้นมาสูระดับสูงสุดแลว ตอแตนี้ไปมีแตจะลดลง
ขอคาดการณดังกลาวนี้เองทําใหนักลงทุนเริ่มผละจากการถือเงินดอลลาร ในวันที่ 9 มีนาคม
นัน้ เอง นายกรีนสแปนไดใหการตอรัฐสภาวา การที่คาเงินดอลลารตกตํ่าเปนเรื่องนาวิตก แตคําให
การที่แสดงถึงความกังวลของผูบริหารนโยบายการเงินนี้ชวยใหคาเงินดอลลารกระเตื้องขึ้นไมมาก
นัก ในภายหลังนายกรีนสแปนตองออกมายืนยันวา จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเพื่อยับยั้ง
ภาวะเงินเฟอตอไป คําใหสัมภาษณของนายลอเรนส ลินดเซย (Lawrence Lindsay) กรรมการ
ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาอีกทานหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมการเก็งกํ าไรของนักลงทุนดวย
เพราะนายลินดเซยใหความเห็นวา ควรจะปลอยใหเงินดอลลารปรับคาโดยเสรี
ประการที่สาม ขอคาดการณที่วา ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดไมมีแนวโนม
จะกระเตื้องขึ้น มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร ไมเพียงแตสถิติดุลการคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดของเดือนมกราคม 2538 จะชวยเสริมขอคาดการณนี้ การที่วุฒิสภาไมยอมรับ
รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Amendment)
ยิ่งเปนการตอกยํ้ าขอคาดการณดังกลาวนี้ เพราะหากไมสามารถรัดเข็มขัดทางการคลังไดแลว
ยอมเปนเรื่องยากยิ่งที่จะแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ประการที่สี่ ขอคาดการณที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกําลังเผชิญกับภาวะ
ถดถอยในอนาคต มีสวนกัดกรอนความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร ทั้งนี้ไมเพียงแตการฟนตัวจาก
ภาวะถดถอย ทางเศรษฐกิจยังไมปรากฏโฉมอยางชัดเจนเทานั้น แตยังมีเหตุที่จะเชื่อวาเกิดกรณี
ผีซํ้ าดํ้าพลอยอีกดวย เมื่อเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรงในเม็กซิโก วิกฤติการณ
ดังกลาวนี้มีผลลดทอนความสามารถในการนําเขาของเม็กซิโก ซึ่งประมาณสองในสามเปนการ
นําเขาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีประมาณการวา วิกฤติการณทางเศรษฐกิจในเม็กซิโกจะทําให
สหรัฐอเมริกาสงสินคาออกไดนอยลงปละ 12,000 ลานดอลลาร การสงออกที่ตกตํ่าลงนี้มีผล
กระทบตอดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด และการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยตรง
เหตุปจจัยทั้ง 4 ประการดังที่กลาวขางตนนี้เปนเพียงปจจัยเสริมที่กอใหเกิด
วิกฤติการณเงินดอลลารในปจจุบัน แตสาเหตุปฐมฐานยังคงเปนปญหาการขาดความเชื่อถือ
ในคาเงินดอลลาร หากวิกฤติการณแหงศรัทธาดังกลาวนี้ยังไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได ในไมชา
ไมนานนัก เงินดอลลารอเมริกันจะตองสูญเสียฐานะเงินตราสกุลหลักอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
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วิกฤติการณการเงินญี่ปุน9
ภาวะการลมละลายของสถาบันการเงินประเภทตางๆในญี่ปุน ซึ่งเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องนับตั้งแตตนป 2538 เปนตนมา สะทอนใหเห็นวิกฤติการณทางการเงินอันเลวราย
ในประเทศนั้น อยางนอยก็เลวรายเกินกวาที่รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศญี่ปุนจะปกปดได
กระทรวงการคลัง ญี่ปุน ยอมรับวา สถาบัน การเงิน ในญี่ปุ น มีห นี้ เ สี ยและหนี้
ตองสงสัยประมาณ 40 ลานลานเยน หรือประมาณ 421,000 ลานดอลลาร แตสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศประมาณวาอาจสูงถึง 100 ลานลานเยน (หรือประมาณ 1,050,000 ลานดอลลาร)
นับเปนความเสียหายที่สามารถสั่นคลอนระบบการเงินทั้งระบบได
วิกฤติการณทางการเงินที่ญี่ปุนกําลังเผชิญอยูในขณะนี้เปนผลสืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบู (bubble economy) ที่กอตัวมาแตปลายทศวรรษ 2520 ระบบเศรษฐกิจญี่ปุน
รุง เรืองสุดขีดในชวงระหวางป 2529-2533 ภาคธุรกิจมีกําไรสวนเกินจํานวนมาก และสามารถ
ขยายการลงทุนโดยอาศัยทรัพยากรทางการเงินของตนเอง (internal finance) มิจําตองพึ่งพา
สถาบันการเงิน ดวยเหตุดังนั้น ระบบการเงินญี่ปุนจึงมีสภาพคลองอันสูงยิ่ง และเปนเหตุให
สถาบันการเงินเริม่ ปลอยสินเชื่อในดานอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายและพัฒนา
ทีด่ นิ ทัง้ นีป้ รากฏวา ธนาคารที่ใหญที่สุด 21 แหงใหสินเชื่อในดานนี้ถึง 44 ลานลานเยน ธนาคาร
บางแหงหันไปจัดตั้งสถาบันการเงินประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับของธนาคารแหงประเทศ
ญีป่ นุ แลวผันเงินไปใหสถาบันการเงินเหลานั้นจัดสรรสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่ดิน ธนาคารเกือบทุก
แหงใหสินเชื่อแกจุนเซ็น (junsen) ซึง่ เปนสถาบันการเงินเพื่อการเคหะ จุนเซ็นไมสามารถรับฝาก
เงิน แตอาศัยเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น ๆ มาปลอยกูดานการเคหะ เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูขยาย
ตัวจุนเซ็นกระโดดเขาไปรวมวงไพบูลยในการเก็งกําไรซื้อขายที่ดินดวย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเฟองฟูชนิดที่หาที่เปรียบมิได ราคาที่ดินในมหานครโตเกียว
โอซากา และนาโกยาถีบตัวสูงขึ้นอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การถีบตัวของราคาที่ดินยิ่งเรงให
เศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยสามารถขอเงินกูจากสถาบันการเงินตางๆ
ไดมากขึน้ เนื่องจากที่ดินที่เปนหลักทรัพยคํ้าประกันมีมูลคาเพิ่มขึ้น
9

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 13 กันยายน 2538

146
ในไมชา กําไรจากการซื้อขายที่ดินเริ่มผันเขาสูตลาดหลักทรัพย และใชไปในการ
เก็งกําไรซือ้ ขายหลักทรัพย ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจึงเกิดขึ้นทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาด
หลักทรัพย วงจรเศรษฐกิจระหวางตลาดทั้งสองเสริมสงกันในลักษณะที่เปน virtuous circle
กลาวคือ ตางฝายตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในดานหนึ่ง กําไรจากการเก็งกําไรซื้อขายที่ดินถูกนําไป
ปน หุน ในตลาดหลักทรัพย ในอีกดานหนึ่ง กําไรจากการปนหุนถูกผันไปใชปนราคาที่ดิน เศรษฐกิจ
ฟองสบูจึงเบงบานเต็มที่
ไม เ พี ย งแต บ ริ ษั ท ธุ ร กิ จ ในภาคการผลิ ต จะเข า ไปเก็ ง กํ าไรซื้ อ ขายที่ ดิ น และ
หลักทรัพยเทานั้น ธนาคารพาณิชยก็รวมสังฆกรรมดวย กฎหมายญี่ปุนอนญาตใหธนาคารพาณิชย
เขาถือหุนในวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงินไดไมเกิน 5% ของหุนแตละบริษัท ธนาคารพาณิชย
จึงกระโดดเขาไปเก็งกําไรจากการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยดวย
เมื่อโลกเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในป 2533 สวนหนึ่งเปนผลจาก
สงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งสงผลตอราคานํ้ามัน ญี่ปุนก็เผชิญกับภาวะถดถอยดวย การขยาย
ตัวของการสงออกลดลง ภาคธุรกิจเริ่มเผชิญกับภาวะตกตํ่าของกําไร ทรัพยากรทางการเงินที่เคย
ใชในการเก็งกําไรเริ่มหดหายไป มิหนําซํ้ายังมีราคาแพงขึ้นดวย ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารแหงประเทศ
ญี่ปุนปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามลําดับนับแตป 2532 แรงพยุงราคาที่ดินออนตัวลงในเดือน
สิงหาคม 2533 ราคาที่ดินเริ่มตกตํ่า เศรษฐกิจฟองสบูเริ่มแตกสลาย
ธุรกิจการเก็งกําไรทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรัพยตางประสบ
การขาดทุน ตลาดทั้งสองซึ่งเคยมีวงจรเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลับจูงมือกันรวงหลน
สูห บุ เหวแหงความหายนะ Virtuous Circle กลับกลายเปน Vicious Circle เมื่อราคาที่ดินตกตํ่า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยอมไมสามารถขามพรมแดนไปปนหุนในตลาดหลักทรัพยได ราคาหุนที่เคย
ถูกปนใหอยูในระดับสูงจึงรวงหลนไปสูระดับธรรมชาติ สวนเกินทางเศรษฐกิจที่เคยผันจากตลาด
หลักทรัพยไปใชปนราคาที่ดินไมมีอีกตอไป ยิ่งราคาที่ดินตกตํ่ามากเพียงใด ราคาหุนก็ยิ่งตกตํ่ามาก
เพียงนั้น การตกตํ่าของราคาหลักทรัพยยิ่งกดดันใหที่ดินราคาตกลงไปอีก ซึ่งมีผลสะทอนกลับสู
ราคาหลักทรัพยอีกทอดหนึ่ง จนกลายเปนวัฎจักรแหงความหายนะ
ในขณะที่เศรษฐกิจฟองสบูกําลังแตกสลายนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ รงการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ไดแก การแข็งตัวของเงินเยน
ซึ่งซํ้าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอการสงออก อีกปจจัยหนึ่ง
ไดแก การปรับตัวของประชาชนชาวญี่ปุนดวยการรัดเข็มขัด ลดการบริโภค ซึ่งมีผลซํ้าเติมภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยเชนเดียวกัน การณทั้งหมดนี้กระทบตอกําไรของภาคธุรกิจโดยตรง เมื่อกําไรของ
ภาคธุรกิจลดลง เงินทุนที่เคยใชในการเก็งกําไรทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ยอมหดหายตามไปดวย
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การแตกสลายของเศรษฐกิ จ ฟองสบู  มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สถาบั น การเงิ น
ในดานหนึ่ง สถาบันการเงินที่รวมเก็งกําไรในการซื้อขายหลักทรัพยและที่ดิน ยอมตองประสบ
การขาดทุนจากกิจการเหลานี้ เพราะราคาที่ดินและหลักทรัพยยังคงจมดิ่งตอไป โดยที่ยังไมมีทีทา
วาจะผงกหัวขึ้น ในอีกดานหนึ่ง สถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูแกธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ยอมตองเผชิญภาวะหนี้สูญและหนี้เสีย ที่ดินและหลักทรัพยที่ใชคํ้าประกันเงินกู
มีราคาตกตํ่ าตามกาลเวลา เนื่องจากการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู จนหลักทรัพยที่ใช
คําประกั
้
นมีมูลคาตํ่ากวาเงินกูหลายเทาตัว
กฎเกณฑและจารีตในระบบการเงินญี่ปุนมีสวนซํ้าเติมวิกฤติการณทางการเงิน
ครัง้ นี้ ตามกฎหมายการเงินญี่ปุน เงินกูใดก็ตามจะถือเปนหนี้เสียก็ตอเมื่อลูกหนี้มิไดชําระดอกเบี้ย
ติดตอกันเปนเวลา 6 เดือน ในขณะที่ประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ถือเกณฑ 3 เดือน สถาบันการเงิน
มักจะกลบเกลื่อนหนี้เสีย ดวยการปลอยเงินกูเพื่อใหลูกหนี้นํ ามาชํ าระดอกเบี้ย โดยหวังวา
สถานการณจะดีขึ้น ดวยเหตุที่เศรษฐกิจฟองสบูยังคงแตกสลายตอไป ภาระหนี้เสียกลับเพิ่มพูน
ตามกาลเวลาดวยจารีตปฏิบัติของสถาบันการเงินดังกลาวนี้
ความล า ชา ในการตัดสินใจแกปญหาของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศญี่ปุนมีสวนทําใหวิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น
รัฐบาลญี่ปุนไมตองการปลอยใหสถาบันการเงินลม แตแลวสถานการณก็เลวรายเกินกวาที่จะ
ประคองตอไปได
ตนป 2538 เครดิตยูเนีย่ น 2 แหง อันไดแก Tokyo Kyowa และ Anzen Credit
ตองปดกิจการ ครั้นตนเดือนสิงหาคม Cosmo Shinyo Kumiai ซึง่ เปนเครดิตยูเนีย่ นที่ใหญที่สุดก็มี
อันเปนไป ในปลายเดือนสิงหาคมนั้นเอง Kizu Shinyo Kumiai แหงนครโอซากา ก็ตองปดกิจการ
พรอม ๆ กับ Hyogo Bank Ltd. ซึ่งมีฐานอยูในเมืองโกเบ นับเปนธนาคารแหงแรกที่ตองปดกิจการ
นับแตทศวรรษ 2470 เปนตนมา
รัฐบาลญีป่ นุ ตองถอยรนจากหลักการที่วา สถาบันการเงินลมมิได มาตรึงหลักการ
ที่วา ธนาคารพาณิชยลมมิได แตแลวการณก็ปรากฏแลววา ธนาคารพาณิชยบางแหงออนแอ
เกินกวาที่จะยืนอยูบนขาของตนเองได บัดนี้รัฐบาลญี่ปุนตองออกมายืนยันวา ประชาชนเจาของ
เงินฝากจะไดรบั เงินฝากคืนทุกบาททุกสตางค ในชวงเวลาเกือบขวบปที่ผานมานี้ ขาวลือเกี่ยวกับ
ความงอนแงนของสถาบันการเงินปรากฏอยางหนาหู ประชาชนชาวญี่ปุนเริ่มหมดความเชื่อมั่น
ในสถาบันการเงินของตน ภาพชาวญี่ปุนแหแหนไปถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินที่มีขาววา
จะลมปรากฏอยูเนืองๆ เมื่อภาพเชนนี้ปรากฏขึ้นคราใด ก็จะมีสถาบันการเงินลมครานั้น หาก
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รัฐบาลญี่ปุนยังไมสามารถรื้อฟนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอสถาบันการเงินกลับคืนมาได
สถาบันการเงินที่ออนแอก็จะยังคงลมครืนตอไป
นับตัง้ แตป 2535 เปนตนมา ธนาคารญี่ปุนพากันตกบันไดดารา สถาบันที่ทํา
หนาทีป่ ระเมินฐานะการประกอบการของสถาบันการเงิน ที่เรียกกันวา Credit Rating Agency
พากันลดอันดับธนาคารญี่ปุน ลาสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2538 Moody's Investors Service
Inc จัดทํา Bank Financial Strength Ratings เพื่อประเมินฐานะของธนาคารบนพื้นฐานของการ
ยืนบนขาของตนเอง โดยปราศจากความชวยเหลือจากรัฐบาล (Stand-Alone Basis) ผลปรากฏวา
ในบรรดากลุมธนาคาร 5 กลุม ตั้งแต A ถึง E ไมมีธนาคารญี่ปุนธนาคารใดอยูในกลุม A หรือ B
สวนใหญอยูใ นกลุม D สูงสุดอยูในกลุม C การที่ธนาคารญี่ปุนถูกจัดอยูในอันดับตํ่า ๆ แสดงวามี
ภาวะการเสีย่ งสูง ธนาคารที่มีภาวะการเสี่ยงสูง เมื่อตองกูยืมเงิน ก็ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง
ในชวงเวลาไลเลีย่ กันนี้ Standard and Poor's Rating Group จัดธนาคารญี่ปุน
5 แหงอยูใ นกลุม Credit Watch ซึ่งมีนัยในทางลบ ธนาคารทั้งหาประกอบดวย Mitsubishi Bank,
Sanwa Bank, Fuji Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank และ Sumitomo Bank
วิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในญี่ปุนครั้งนี้เลวรายกวาภาพลักษณที่ปรากฏสู
ภายนอกมากนัก และดวยวิกฤติการณทางการเงินนี้เอง การฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
จึงเปนไปไดดวยความยากลําบาก

