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MERCOSUR
รังสรรค ธนะพรพันธุ
MERCOSUR เปนคํายอจากภาษาสเปนวา Mercado Comun de Cono Sur
แปลวาตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต (Common Market of the South) กอตั้งโดยสนธิสัญญา
Tratado de Asuncion ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2534 โดยมีภาคีสมาชิก 4 ประเทศ อัน
ไดแก อารเยนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ภาคีสมาชิก MERCOSUR กําหนดเปาหมาย
ที่จะใหมีการคาเสรีภายในตลาดรวม ไมเพียงแตจะทลายกําแพงภาษีศุลกากรระหวางกันเทานั้น
หากยังตองขจัดอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) และยกเลิกมาตรการเงิน
อุดหนุนเพื่อการสงออก (export subsidy) ทั้งมวลอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหการคาภายในตลาดรวมเปน
ไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในขณะเดียวกันก็มีการ
กํ าหนดพิ กัดอัตราภาษีศุลกากรรวมกันสํ าหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (common
external tariff = CET)
MERCOSUR บรรลุเปาหมายการเปนตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2538
แมวาการลงนามในสนธิสัญญาเพื่อจัดตั้ง 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 ความพยายามในการ
รวมกลุ  ม ทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ทั้ ง ในอเมริ ก ากลางและอเมริ ก าใต ล ว นแล ว แต ล  ม เหลวหรื อ
ยังไมประสบผลสําเร็จ ไมวาจะเปนเขตการคาเสรีละตินอเมริกา (Latin America Free Trade
Area = LAFTA) ซึ่งลงนามในป 2503 และแปรเปน LAIA (Latin America Integration) ในป
2523 หรือตลาดรวมอเมริกากลาง (Central American Common Market = CACM) ซึ่งลงนาม
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ในป 2503 หรือ Andean Pact ซึ่งลงนามในป 2512 หรือตลาดรวมและประชาคมคาริบเบียน
(Caribbean Community and Common Market = CARICOM) ซึ่งลงนามในป 2513
ความสําเร็จของ MERCOSUR อยูที่การเริ่มตนจากขอตกลงระหวางสองประเทศ
ที่มีปรัชญานโยบายการคาระหวางประเทศแตกตางกันมาก ในขณะที่มีการทําขอตกลงในป 2528
นั้น อารเยนตินามีนโยบายการคาคอนขางเสรี ในขณะที่บราซิลเนนการปกปองอุตสาหกรรม
เมื่อยักษใหญทั้งสองแหงละตินอเมริกาสามารถตกลงกันได ก็เปนเรื่องงายที่ประเทศที่เล็กกวา
ดังเชนปารากวัยและอุรุกวัยจะเขารวมในเวลาตอมา
ภาคี MERCOSUR มีขนาดแตกตางกันมาก ไมจําเพาะความแตกตางดานพื้นที่
หากยังมีความแตกตางดานจํานวนประชากร ซึ่งมีตั้งแตไมถึง 5 ลานคนในกรณีของอุรุกวัย จนถึง
มากกวา 150 ลานคนในกรณีของบราซิล อีกทั้งขนาดของการเปดประเทศก็แตกตางกันดวย
ขนาดของการเปดประเทศวัดจากสัดสวนระหวางมูลคาการคาระหวางประเทศเทียบกับรายได
ประชาชาติ (GDP) ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมีความสําคัญในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของปารากวัยและอุรุกวัย อารเยตินาและบราซิลมีขนาดของการเปดประเทศไมมากนัก ประชาชน
ในอารเยนตินา บราซิล และอุรุกวัยมีฐานะทางเศรษฐกิจไลเลี่ยกัน รายไดประชาชาติตอหัวอยูใน
ระดับใกลเคียงกัน 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
ภาษีศุลกากรรวมกันแลวสําหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (CET) สินคาประเภทเดียวกัน
ไมวาจะสงออกจากปารากวัย อุรุกวัย อารเยนตินา หรือบราซิล ไปยังประเทศคูคานอกตลาดรวม
จะเสียอากรขาออกในอัตราเดียวกัน การนํ าเขาจากประเทศนอกตลาดรวม หากเปนสินคา
ประเภทเดียวกัน ตองเสียอากรขาเขาอัตราเทากัน ไมวาจะเปนการนําเขาของภาคีตลาดรวม
ประเทศใด หากตองการใหการคากับประเทศนอกตลาดรวมขยายตัว ก็ตองทลายกําแพงภาษี
ศุลกากรลง และนี่เปนปณิธานของ MERCOSUR
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ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ นโยบายการคาระหวางประเทศของประเทศ
ตางๆในละตินอเมริกาแปรเปลี่ยนไปมาก และเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระดับปรัชญาของ
นโยบายดวย จากนโยบายการตั้งกําแพงภาษีเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ คอยๆ
ปรับมาเปนนโยบายการคาเสรี นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมก็แปรเปลี่ยนจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) มาเปนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization)
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (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 หลังจากที่ยืดเยื้อดวยเหตุนานัปการมา
กวาสามทศวรรษ การจัดตั้ง MERCOSUR เปนผลจากการจัดตั้ง NAFTA อยางมิอาจปฏิเสธได
NAFTA กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 โดยที่ MERCOSUR ถือกําเนิดในอีกหนึ่งปตอมา
MERCOSUR มีแผนที่จะขยายขนาดของตลาดรวมครอบคลุมทั่วภูมิภาคละติน
อเมริกา ในการประชุมสุดยอด MERCOSUR Summit ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2539
MERCOSUR ตกลงรับชิลีและโบลิเวียเปนสมาชิกสมทบ (associate member) โดยมีเงื่อนไข
ทางการเมืองวาหากประเทศใดแปรเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบเผด็จการ MERCOSUR
จะเลิ ก ค า ขายด ว ยเงื่ อ นไขดั ง กล า วนี้ เ กิ ด จากวิ ก ฤติ การณท างการเมื อ งในปารากวัย ในเดื อน
เมษายน 2539 เมื่อเกิดการรัฐประหารจนเกือบลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตามกําหนดการ
ชิลีจะเปนสมาชิกสมทบนับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2539 สวนโบลิเวียนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2540
การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR นับเปนขอตอสําคัญในการเชื่อมโยง
MERCOSUR กับอาเซียแปซิฟก ชิลีประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
กอนประเทศใดๆ ในละตินอเมริกา และกําลังอยูในกระบวนการเขาเปนสมาชิก APEC นอกจากนี้
ชิ ลี ยั ง มี ข  อ ตกลงการค า เสรี กับสหภาพยุ โ รปเมื่อ กลางเดือ นมิ ถุน ายน 2539 อีกทั้งยังอยูใน
กระบวนการเขาเปนสมาชิก NAFTA อีกดวย การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR จึงมีผล
ในการเชื่อมโยง MERCOSUR กับ APEC และ NAFTA
การขยายฐาน MERCOSUR จะยังคงมีตอไป บราซิลพยายามหนุนใหเวเนซูเอลา
เขาไปเปนภาคี MERCOSUR ในขณะที่อารเยนตินาพยายามผลักดันให MERCOSUR ผนึกเขา
กับ NAFTA และสหภาพยุโรป ในเดือนกันยายน 2538 MERCOSUR ทําขอตกลงกับสหภาพ
ยุโรปในการจัดตั้งเขตการคาเสรีภายในป 2543 โดยมีเงื่อนไขทางการเมืองวา ภาคีเขตการคาเสรี
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ที่จะตั้งขึ้นใหมนี้จักตองมีระบอบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งมีนัยสําคัญวา
หากการเมืองการปกครองเบี่ยงเบนจากระบอบประชาธิปไตยหรือมีการรัฐประหารในประเทศใด
ประเทศดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพในเขตการคาเสรีนี้โดยอัตโนมัติ ความสํ าเร็จในการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีรวมกันสหภาพยุโรป ทําให MERCOSUR ผงาดขึ้นมาเทียบเทียมกับ NAFTA และ
ไมตองเกรงวาจะเสียประโยชนจากการจัดตั้ง 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 าคัญ
ในประเทศทั้งสาม อารเยนตินาอึดอัดใจที่มิอาจทะลวงตลาดปโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในบราซิลไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ภาคีอื่นๆของ MERCOSUR ไมพอใจที่อารเยนตินายังคงปกปอง
บริการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ทั้งนี้ปรากฏวา สายการบิน Aerolineas Argentinas ซึ่ง
อาศัยทุนอเมริกันและสเปนครอบงําการคมนาคมทางอากาศใน MERCOSUR ในขณะที่โบลิเวีย
ยังคงตองการปกปองถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลือง
การมาเยือนมาเลเซียของประธานาธิบดีเมเนมแหงอารเยนตินาเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม 2539 ชวยจุดประกายความคิดใหมีการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยการ
ผนวก ASEAN และ MERCOSUR เขาดวยกัน ในปจจุบัน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ภูมิภาคทั้งสองยังมีไมมาก
MERCOSUR กําลังผงาดขึ้นมาเปนตลาดรวมแหงละตินอเมริกา นับเปนการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีอนาคตอันสดใสมากกวาเขตเศรษฐกิจอื่นๆในอเมริกากลางและ
อเมริกาใต ไมวาจะเปน CACM CARICOM Andean Pact หรือ LAIA และอาจมีอนาคตสดใส
ยิ่งกวา NAFTA ดวยซํ้าไป เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับ
คานาดาและเม็กซิโกกําลังมีบาดแผลอันลํ้าลึก อันเปนผลจากการบังคับใช Caban Liberty and
Democratic Solidarity Act of 1996 ซึ่งมีบทบัญญัติที่รัฐบาลอเมริกันใชลงโทษบริษัทที่เขาไป
ลงทุนในคิวบาโดยที่มีบริษัทจากคานาดาาและเม็กซิโกอยูดวย
แมวา NAFTA มีแผนที่จะขยายเขตการคาเสรีครอบคลุมทั่วอเมริกา และตอมา
ในเดือนธันวาคม 2537 มีขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the
Americas) ภายในป 2548 ครอบคลุมตั้งแตคานาดาถึงชิลี จาก Alaska ถึง Tierra del Fuego
แตแลวเมื่อปรากฏวา การจัดตั้ง NAFTA มิไดเปนประโยชนตอสหรัฐอเมริกาเทาที่ควร สวนหนึ่ง
เปนผลจากวิกฤติการณเงินเปโซในปลายป 2537 ความกระตือรือรนในการขยายเขต NAFTA
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และในการจัดตั้ง ‘เขตการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ’ รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทร
แอตแลนติ ก (TAFTA) เหื อ ดหายไปเป น อั น มาก เมื่ อ ถู ก ซํ้ าเติ ม ด ว ยความขัดแย ง 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 เข า กั บสหภาพยุ โ รปก็ ดี ความพยายามในการขยายเขตตลาดร ว มของ
MERCOSUR ก็ดี รวมตลอดจนความพยายามในการเชื่อมโยง MERCOSUR เขากับ APEC และ
ASEAN ในอนาคตก็ดี ทําใหละตินอเมริกาลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาไดเปนอันมาก อีกทั้งไมตอง
งอ 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
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