คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2538

สหภาพยุโรปกับเครือขายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
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 ทั้งสองฝายตกลงที่จะเจรจาเพื่อจัดตั้ง
เขตการคาเสรี ขอตกลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 เปนผลจากการเจรจาดังกลาวนี้ ตาม
ขอตกลงนี้ เขตการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกับ MERCOSUR จะจัดตั้งภายใน 5 ป โดยมี
เปาหมายที่จะขยายความรวมมือไปสูดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดวย
ขอตกลงยังระบุอยางชัดเจนวา ภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้จักตองปกครอง
โดยยึดหลักนิติธรรม (rule of law) โดยมีนัยสําคัญวา หากการเมืองการปกครองเบี่ยงเบนจาก
ระบอบประชาธิปไตย หรือมีการกอรัฐประหารในประเทศใด ประเทศดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพ
ของเขตการคาเสรีนี้โดยอัตโนมัติ นับเปนกรณีแรกที่ขอตกลงการคาเสรีมีปมเงื่อนเกี่ยวกับระบอบ
การเมืองการปกครอง ขอตกลงนี้ยังเรียกรองใหคูสัญญาเรงกระชับความสัมพันธทางการคา
ระหวางประเทศ เพื่อใหการจัดตั้งเขตการคาเสรีบรรลุเปาหมายรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเรียกรอง
ใหภาคีสมาชิกตกลงหลักการเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศรวมกันอีกดวย
ความสําเร็จของสหภาพยุโรปในการเชื่อมสัมพันธทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศ
MERCOSUR ถือไดวาเปนการตีทายครัว หรือ `ปดลอม' สหรัฐอเมริกาทางเศรษฐกิจ การจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 มีสวนเรงใหประเทศตางๆในละตินอเมริกาสรางเครือขายเพื่อขยายฐาน
ทางเศรษฐกิจ เพราะไมแนใจวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะกอผลกระทบดานลบ
แกตนหรือไม MERCOSUR กอเกิดขึ้นเพื่อลดสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้ สหรัฐอเมริกา
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มีแผนการที่จะขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือใหครอบคลุมตั้งแตจุดเหนือสุดของอเมริกาเหนือ
จนจรดจุดใตสุดของอเมริกาใต เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอเมริกา แตการที่ MERCOSUR ไมรอคอย
การผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นวา ประเทศเหลานี้ไมตองการ
เปนเบี้ยหมากรุกของสหรัฐอเมริกา และพึ่งพิงสหรัฐอเมริกามากเกินไปเทานั้น หากยังแสดงใหเห็น
อีกดวยวา ประเทศเหลานี้สามารถริเริ่มการจัดตั้งเขตการคาเสรีไดเอง โดยไมตองรอคอยเมตตาจิต
จากสหรัฐอเมริกา
การที่ MERCOSUR ตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรปครั้งนี้ มีผล
กระทบตอแผนการขยายฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไมนอย เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา
ภาคี MERCOSUR ดังเชนบราซิลและอารเยนตินาเปน `ยักษใหญ' ทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา
การผนึ ก ตั ว ทางเศรษฐกิจครั้ ง นี้ ยอมทํ าให MERCOSUR มีอํ านาจตอรองมากขึ้น หาก
MERCOSUR จะผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในอนาคต MERCOSUR อยูในฐานะที่จะ
เสนอขอเรียกรองไดดีขึ้น
แม ว  า ชิ ลีกํ าลั ง ถู ก ผนวกเขา สูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนื อในอนาคตอันใกลนี้
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 สวนประเทศที่มิไดเปนภาคีตลาดรวมยุโรปรวมกัน
จัดตั้งสมาคมการคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ในป 2503
โดยในชั้นแรกมีภาคี 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 ปอรตุเกสถอนตัวจาก EFTA ไปเขาเปนสมาชิกประชาคม
ยุโรป แม EFTA จะสูญเสียเดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกส แตก็ไดสมาชิกใหม
อันไดแก ไอซแลนด (2513) ฟนแลนด (2529) และลิกเตนสไตน (2535)
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) แปรสภาพเปนประชาคมยุโรป (EC) ในเวลา
ตอมา นอกจากการรับสมาชิกเพิ่มครั้งแรกในป 2516 โดยมีสหราชอาณาจักร เดนมารก และ
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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) ซึ่งเริ่มตนดวยกรีซในป 2524 ตามมาดวยสเปนและปอรตุเกสในป 2529
EC มิไดตั้งปอมเปนศัตรูกับ EFTA ในทางเศรษฐกิจ หากแตมีการทําขอตกลง
การคาเสรีกับภาคี EFTA เปนรายประเทศ โดยมีขอตกลงการคาเสรีกับออสเตรีย สวีเดน
สวิตเซอรแลนด และไอซแลนดในเดือนธันวาคม 2515 และมีขอตกลงการคาเสรีกับนอรเวยและ
ฟนแลนดในป 2516
การเชื่อมสัมพันธระหวาง EC กับ EFTA คืบหนาตอไปในป 2527 เมื่อมี
การประชุม ณ ประเทศลักเซ็มบูรก ซึ่งยังผลใหกําแพงภาษีระหวาง EC กับ EFTA หมดไป และ
ทั้งสองฝายจะไมใชมาตรการการควบคุมการคาเชิงปริมาณอีกตอไป นอกจากนี้ทั้งสองฝาย
ยังตกลงที่จะแสวงหาความรวมมือในดานอื่นดวย
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 และแลวเขตเศรษฐกิจยุโรปก็ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 อันเปนวันเดียว
กับการจัดตั้งเขตการคาอเมริกาเหนือ
เขตเศรษฐกิจยุโรปจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 4 ประเภท
หรือที่เรียกกันวา Four Freedoms อันไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคา เสรีภาพในการ
เคลื่อนยายบริการ เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน และเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน ขอตกลง
EEA มิไดครอบคลุมเรื่องการเกษตร การปรับตัวทางการคลังเขาสูระบบเดียวกัน (Fiscal
Harmonization) และการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจรวมกับประชาคมยุโรป (EC Common
Policies)
เขตเศรษฐกิจยุโรปมีประชากร 372 ลานคน และมีการคาระหวางประเทศคิดเปน
รอยละ 43.2 ของการคาของโลก นับเปนเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญมาก
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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 และสวีเด็นเทานั้นที่ลงนามเขารวมสหภาพยุโรป
การลงนามนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา
สหภาพยุโรปมิไดจํากัดการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจเฉพาะกับ EFTA และ
MERCOSUR เทานั้น หากยังมีแผนการที่จะขยายฐานเศรษฐกิจใหกวางใหญไพศาลออกไป
พัฒนาการที่สําคัญมีดังตอไปนี้
(1) สหภาพยุโรปไดทําขอตกลงการคาเสรีกับ Estonia, Latvia และ Lithuania
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ขอตกลงจํากัดเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมและครอบคลุมสินคาเกษตร
บางประเภท
(2) สหภาพยุโรปทําขอตกลงจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) กับ
เตอรกี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 ตามขอตกลงนี้ สินคาที่เตอรกีนําเขาจากสหภาพยุโรปก็ดี และ
ที่สหภาพยุโรปนําเขาจากเตอรกีก็ดี 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 สหภาพยุโรปกํ าลังอยูในกระบวนการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ
โดยที่มีการผนึกตัวภายในทวีปยุโรป และการขยายฐานขามทวีป การผนึกตัวภายในทวีปยุโรป
เห็นไดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และการผนวกภาคี EFTA เขาสูสหภาพยุโรป

5
รวมตลอดจนการผนวกเตอรกีและยุโรปตะวันออก สวนการขยายฐานขามทวีปเห็นไดจากการจัด
ตั้งเขตการคาเสรีรวมกับกลุมประเทศ MERCOSUR ในละตินอเมริกา และแผนการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจยูโร-เมดิเตอรเรเนียน (EMEA)
สหภาพยุโรปกํ าลังอยูบนเสนทางของการเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super
bloc) โดยมีรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่ง เขตเศรษฐกิจอเมริกาตามหลังมาโดยมีระยะหางพอสมควร โดยที่
ยังไมเห็นเงาของเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก

