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อนาคตของ WTO
รังสรรค ธนะพรพันธุ
องคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) กําหนดที่จะจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2539 ณ ประเทศสิงคโปร นับเปนการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครั้งแรกนับตั้งแตองคกรโลกบาลแหงนี้กอเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา
กอนที่จะถึงกํ าหนดการประชุมครั้งสํ าคัญนี้ จําเปนตองมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และระเบียบวาระการประชุมดังกลาวนี้จําเปนตอง
ไดรับความเห็นชอบจากภาคีองคการการคาโลกรวมกัน มิฉะนั้นจะเกิดความโกลาหลในการ
ประชุม เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
การประชุม World Trade Congress เมื่อกลางเดือนเมษายน 2539 ณ ประเทศ
สิ งคโปร จัดขึ้นเพื่อตระเตรียมวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ดังที่กลาวขางตนนี้
วาระการประชุมสําคัญวาระหนึ่งไดแก การประเมินผลการดําเนินงานในรอบสองขวบปของ WTO
และการกําหนดอนาคตของ WTO ที่ประชุม World Trade Congress มิไดมีความเห็นขัดแยง
เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ หากแตเมื่อพนไปจากวาระนี้แลว ภาคี WTO เริ่มมีความเห็น
ที่แตกตางกันเกี่ยวกับการบรรจุวาระการประชุม การลดอุปสรรคและทํานบภาษีศุลกากรสําหรับ
การคา สิน ค าเปนญัตติที่ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการหารือกัน แตเมื่อมีการผลักดันใหบรรจุ
วาระการคาบริการเสรี ที่ประชุมเริ่มมีความเห็นที่แตกตางกัน กลุมประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันใหมีวาระเกี่ยวกับ
นโยบายโทรคมนาคมเสรี (Telecommunications Liberalization) และนโยบายพาณิชยนาวีเสรี
ในชวงเวลาเดียวกับที่มีการประชุม World Trade Congress ณ ประเทศสิงคโปร ก็มีการประชุม
สําคัญอีก 2 รายการ ไดแก การประชุมกลุมอภิมหาอํานาจ 4 เสา (Quadrilateral Group)
อันประกอบดวยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา คานาดา และญี่ปุน ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน
และการประชุ ม WTO เพื่ อ พิ จ ารณานโยบายโทรคมนาคมเสรี ณ นครเจนีว า ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยที่วันที่ 30 เมษายน 2539 เปนเสนตายที่ภาคี WTO จะตองตัดสินใจวา
จะลงนามใน Telecommunication Pact หรือไม World Trade Congress จึงกลายเปนที่ประชุม
ที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปใชเกลี้ยกลอมภาคี WTO
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ใหเขารวม Telecom Pact โดยที่ประเทศดอยพัฒนาจํานวนมากไมแนใจวา นโยบายโทรคมนาคม
เสรีจะเปนประโยชนแกตนหรือไม
ระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Investment
Codes) เปนประเด็นสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจผลักดันใหเปนวาระการประชุมระดับรัฐมนตรี
ปลายปนี้ เทาที่ผานมาการลงทุนระหวางประเทศหาไดมีระเบียบเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี
(multilateral agreement) ไม ประเทศตางๆมีกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของตนเอง
ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขและความเข ม งวดแตกต า งกั น บางประเทศก็ เ ป ด ประตู ต  อ นรั บ การลงทุ น จาก
ตางประเทศอยางเต็มที่ บางประเทศกลับกลั่นกรองโครงการการลงทุนจากตางประเทศอยาง
เขมงวด OECD พยายามผลักดันใหมี Multilateral Investment Codes แตประเทศในโลกที่สาม
จํานวนมากไมแนใจวา การเปดประตูตอนรับการลงทุนจากตางประเทศโดยเสรีจะเปนประโยชนแก
เศรษฐกิจของตนหรือไม เพียงใด และจะเปนเหตุใหตกเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของบรรษัท
ระหวางประเทศหรือไม ในการประชุม World Trade Congress ครั้งนี้ เซอรลีออน บริตตัน
(Sir Leon Brittan) รองประธานสหภาพยุโรป พยายามชักจูงและหวานลอมใหภาคี WTO เห็นดี
เห็นงามวา นโยบายเสรีนิยมดานการลงทุนระหวางประเทศจะเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจโลก
พรอมทั้งเสนอความเห็นวา เมื่อ WTO จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ ทั้งการคาสินคาและการ
คาบริการในแนวทางเสรีนิยมแลว ก็ควรกาวไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในแนวทาง
เสรีนิยมดวย
แตประเด็นที่กอใหเกิดการอภิปรายอยางดุเด็ดเผ็ดมันในการประชุม World
Trade Congress ครั้ ง นี้ เ กิ ด จากข อ เสนอเกี่ย วกั บ วาระการพิ จ ารณาการเชื่ อ มโยงเงื่ อนไข
ทางสังคม (social clause) กับการคาระหวางประเทศ ขอพิจารณาวาดวยผลกระทบของ
การคาระหวางประเทศที่มีตอสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่ประเทศในโลกที่สามยอมรับได แตเมื่อ
กาวลวงไปสูประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงาน (labour standards) แรงตอบโต
จากโลกที่สามเริ่มรุนแรงขึ้น และรุนแรงถึงที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโปรเสนอวาระ
การพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางการฉอราษฎรบังหลวงกับการคาระหวางประเทศ ประเด็นนี้
ทําใหนางราฟดาห อาซิส (Rafidah Aziz) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศและ
อุตสาหกรรมแหงมาเลเซียกลายเปน `ขวัญใจ' ของโลกที่สาม เมื่อลุกขึ้นมาตอบโตสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปวา หากมีการฉอราษฎรบังหลวงเกิดขึ้นจากการคาระหวางประเทศ ความผิด
ไมควรตกแกผูรับหรือผูเรียกรองเงินสินบนแตฝายเดียว ผูจายสินบนก็ควรมีความผิดไมแตกตางกัน
หากไมตองการสงเสริมการฉอราษฎรบังหลวง หนทางที่งายที่สุดก็คือ อยาคบคากับประเทศที่มี
การฉ อราษฎร บัง หลวง การจั ดระเบีย บการคา ระหวา งประเทศโดยกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ย วกั บ
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การฉอราษฎรบังหลวง นอกจากจะไมจําเปนแลว ยังทําใหระเบียบดังกลาวยุงเหยิงและซับซอนเกิน
กวาความจําเปนอีกดวย
World Trade Congress ครั้งนี้มีรายการปะดาบระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสหรัฐอเมริกา เมื่อผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีนลุกขึ้นมาโจมตีสหรัฐอเมริกาวาเปนตัวการ
กีดขวางมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี WTO แตผูแทนสหรัฐอเมริกาแกเกี้ยววา
การเขาเปนสมาชิก WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมิใชปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชน
จีนกับสหรัฐอเมริกาแตประการใดไม หากแตเปนปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ WTO
โดยตรง
WTO กําลังเดินหนาในการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม ทั้งการ
คาสินคาและการคาบริการ และกําลังกาวลวงไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในแนวทาง
เดียวกัน ในขณะที่ WTO พยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะขอตกลง
พหุภาคี (Multilateralism) ประเทศตางๆในโลกกลับรวมกลุมกันในลักษณะทวิภาคี (Bilateralism)
ดังเชนการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) ตลาดรวมละตินอเมริกา (MERCOSUR) เขตเศรษฐกิจยูโรเมติเตอรเรเนียน (EMEA)
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการคาเสรียอยอื่นๆอีกจํานวนมาก โดยที่เขตเศรษฐกิจ
ยักษใหญกําลังกอตัวขึ้น ดังเชนการเชื่อมโยงระหวาง EU กับ EMEA ระหวาง EU กับ
MERCOSUR และระหวาง EU กับยุโรปตะวันออก การขยายตัวของ NAFTA จนกลายเปนเขต
การคาเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the Americas) การเชื่อมโยงระหวางอเมริกาเหนือกับ
EU เพื่อจัดตั้ง Trans-Atlantic Free Trade Area (TAFTA) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
(APEC) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจลุมสมุทรอินเดีย (AIOEC = Association for Indian Ocean
Economic Cooperation)
เสนทางพหุภาคีนิยมของ WTO กําลังดําเนินควบคูกับเสนทางทวิภาคีนิยมของ
กลุมประเทศตางๆ หากเสนทางทั้งสองกลายเปนเสนคูขนานที่ไมสามารถบรรจบกันได WTO
ก็คอยๆสิ้นมนตขลัง เพราะประเทศตางๆ จะสนใจหาผลประโยชนจากเขตเศรษฐกิจที่ตนสังกัด
และมุ ง จั ดระเบี ยบภายในเขตของตน มากกวาที่จะสนใจการจัดระเบียบในลักษณะพหุภาคี
ของ WTO โลกในอนาคตจะประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super blocs) เพียง 3-4 เขต
โดยที่มีการคาและการลงทุนเสรีภายในเขต แตจะกีดกันการคาและการลงทุนจากตางเขต
ในทามกลางกระแสทวิภาคีนิยมที่เชี่ยวกราก อนาคตของ WTO จึงขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการดูดดึงกระแสทวิภาคีนิยมมาบรรจบกับกระแสพหุภาคีนิยมเพื่อเปนกระแสอัน
หนึ่งอันเดียวกัน

