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การเจรจารอบอุรุกวัยกับทวิภาคีนิยมทางการคา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ซึ่งเริ่มตนในป 2529 ยืดเยื้อมาจนถึงกลาง
เดือนธันวาคม 2536 แมวาผลการเจรจาจะมีขอตกลงหลายตอหลายประเด็น บางประเด็นแมจะ 
ตกลงกันได แตก็ยืดเวลาการบังคับใชออกไปอีกหลายป ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ตกลงกันไมได 
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางไดประโยชนจาก 
ผลการเจรจาครั้งนี้ แตผลกระทบที่มีตอโลกที่สามจะออกหัวหรือออกกอยยังเปนประเด็นที่สมควร
ต้ังขอกังขาอยางมากและคงตองพิจารณาเปนรายประเทศ
           ความสํ าเร็จในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจชวยจุดประกายแหงความหวังวา โลก
กํ าลังบรรลุเปาหมายในการมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมเพียงระเบียบเดียว แตเมื่อเพงพินิจอยางรอบดานและถองแทแลว ประกายแหง
ความหวังดังกลาวนี้เปนเพียงประกายแหงจินตนาการเทานั้น
           จริงละหรือที่การยุติการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยจะทํ าใหระเบียบการคา    
ระหวางประเทศพัฒนาไปตามเสนทางเศรษฐกิจเสรี และจริงละหรือที่ระเบียบการคาระหวาง    
ประเทศทั้งปวงจะหลอหลอมและผนึกเปนระเบียบเดียวกัน?
           หากการคาเสรีหมายถึงการเคลื่อนยายสินคา บริการ และปจจัยการผลิตระหวาง
ประเทศบนพื้นฐานของหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ผลการ
เจรจารอบอุรุกวัยยังหางไกลจากสภาวะการคาเสรีนัก  แมจนเมื่อขอตกลงการคาพหุภาคี 
(Multilateral Trade Agreements = MTA) มีผลบังคับใชไปแลว 10 ป การคาระหวางประเทศยัง 
มิอาจเรียกไดวาเปนการคาเสรี ยิ่งถายึดถือคํ านิยามของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกดวยแลว 
สภาวะการคาเสรียิ่งมิอาจเปนไปได หนังสือเร่ือง The Wealth of Nations ของอาดัม สมิธ  
(Adam Smith) ซึ่งถือเปนคัมภีรเศรษฐศาสตรเลมแรก แมจะปรากฏสูบรรณพิภพกวาสองศตวรรษ
แลว  แตก็ยังไมปรากฏวามีสภาวะเศรษฐกิจเสรี  ณ  ดินแดนใด แมแตสหรัฐอเมริกา
           แมวาขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัยจะประสบ 
ความสํ าเร็จในการเปดตลาดการคาระหวางประเทศ (market access) ดวยการควบสินคาเขา
ระบบภาษีศุลกากร (tariffication) และดวยการลดเงินอุดหนุนสินคาเกษตร แตการเปดตลาด 
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ก็เปนไปอยางเชื่องชา เพื่อประนอมผลประโยชนของประเทศที่เคยปกปองตลาดภายในประเทศ 
ของตน มิฉะนั้นการเจรจารอบอุรุกวัยจะไมสามารถบรรลุขอตกลงได หากตองการใหนานาประเทศ
เปดตลาดมากไปกวานี้  จํ าเปนตองมีการเจรจาการคาพหุภาคีอีกหลายรอบในอนาคต
           ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกบงชี้วา นับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก
เปนตนมา ประเทศมหาอํ านาจจะชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยมเสมอ หากนโยบายดังกลาวนี้เกื้อ 
ประโยชนของประเทศมหาอํ านาจเหลานั้น แตยามใดก็ตามที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีสรางความ 
เสียเปรียบ ประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ก็จะดํ าเนินนโยบายกีดกันการคา ความเปนมาของ 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ไดใหบทเรียนสํ าคัญวา การคาเสรีจะขยายตัวตอไปหรือไม
ข้ึนอยูกับผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเปนสํ าคัญ การเจรจาเพื่อการคาเสรีจะ
บรรลุขอตกลงไดงายในเรื่องที่ประเทศมหาอํ านาจมีผลประโยชนรวมกัน แตการบรรลุขอตกลง 
จะเปนไปดวยความยากยิ่ง หากผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจขัดแยงกัน   ยิ่งถาการคาเสรี
ขัดตอผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจรวมกันดวยแลว ประเทศมหาอํ านาจก็จะเตะถวงและ
ยืดเวลาที่จะมีการคาเสรี ดังกรณีขอตกลงสิ่งทอในรอบการเจรจาอุรุกวัยครั้งนี้
           ความสํ าเร็จในการหาขอตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจสรางมายาภาพ 
เกี่ยวกับการคาเสรีอยางนอยที่สุดขอตกลงการคาพหุภาคีไดใหความหวังวา เมื่อพนไปจากระยะ
เปลี่ยนผาน (transitional period) แลว การคาระหวางประเทศจะมีลักษณะเสรียิ่งขึ้น แตใน
ระหวางที่ยังอยูในชวงการปรับเปลี่ยนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศจะลดความรุนแรงลง ขอใหดูกรณีเงินอุดหนุนการเกษตร ตามขอตกลงการคาพหุภาคี  
ภาคี GATT จะตองลดเงินอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรลง 36% จากระดับถัวเฉลี่ยระหวางป 
2534-2535 ในชวงเวลา 6 ปนับต้ังแตป 2538 เปนตนไป ในชวงเวลาการปรับเปลี่ยน 6 ปนี้
กระทรวงเกษตรอเมริกันตระเตรียมการตอสูกับสหภาพยุโรป โดยกํ าหนดหลักการวา หากสภาพยุ
โรปใหเงินอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรในระดับใด รัฐบาลอเมริกันก็จะใหเงินอุดหนุนในอัตรา
เดียวกัน (The Nation, December 20,1993)
           การกีดกันการคาดวยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมี 
แนวโนมเพิ่มข้ึนนับต้ังแตวิกฤติการณนํ้ ามันในป 2516 เปนตนมา ยังไมมีวี่แวววาจะลดลง การ 
ตอบโตประเทศคูคาดวยมาตรการดังเชนมาตรา 301 ตาม U.S. Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 ก็ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงไดวาขัดตอขอตกลงการคาพหุภาคี 
หรือไม ในทันทีที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติลง เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันก็กลาวเตือนวา ขอตกลง 
ใหมนี้หาไดบ่ันทอนอาวุธของรัฐบาลอเมริกันในการตอบโตประเทศคูคาที่มีการคาอันไมเปนธรรม
แตประการใดไม ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ตระเตรียมอาวุธการตอบโตประเทศคูคาประเภท
เดียวกับมาตรา 301 ดวย (Bangkok Post, December 17, 1993)
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           ขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ไดปรับปรุงกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ภาคีสมาชิก ประกอบกับการจัดตั้งองคการการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Organization  
= MTO) เพื่อดูแลและกํ ากับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะ 
เกื้อกูลใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น หากแมนวาประเทศมหาอํ านาจ 
ไมสามารถพิพากษาประเทศคูคาวามีการคาอันไมเปนธรรมตามขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ได 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็สามารถยื่นเรื่องใหองคการการคาพหุภาคีวินิจฉัยได หากผล 
การวินิจฉัยปรากฏวา ประเทศคูคามีการคาอันไมเปนธรรมจริง ประเทศมหาอํ านาจดังกลาวก็ยิ่ง 
มีความชอบธรรมที่จะตอบโตประเทศคูคา และอาวุธดังเชนมาตรา 301 ก็จะยังคงถูกนํ ามาใช 
ตอไป โดยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจมีความสันทัด 
และเจนจัดในการเลนเกมตามขอตกลงการคาพหุภาคี ดังจะเห็นไดจากการทํ าสงครามบนโตะ 
การเจรจาการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตประเทศในโลกที่สามไมมีความจัดเจน
ในการเลนเกมนี้ เนื่องจากขาดแคลนผูเชี่ยวชาญกฎหมายระหวางประเทศ ทํ าใหเสียเปรียบ
ประเทศมหาอํ านาจ และบางครั้งตองเสียประโยชนที่ไมกลาเลนงานประเทศมหาอํ านาจตามกติกา
ระหวางประเทศอีกดวย
           แมจะมีขอตกลงการคาพหุภาคีแลวก็ตาม แตการทํ าขอตกลงการคาทวิภาคีจะยัง
คงขยายตัวตอไป ขอตกลงการคาพหุภาคีไมสามารถหลอหลอมและผนึกขอตกลงการคาทวิภาคี 
ทั้งปวงเขาเปนระเบียบการคาระหวางประเทศเดียวกัน เพราะนานาประเทศลวนแลวแตอาศัย 
การทํ าขอตกลงการคาทวิภาคีในการจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เพื่อปรับตํ าแหนง 
ในสังคมเศรษฐกิจโลก (repositioning) และเพื่อขยายเครือขายความสัมพันธทางการคา 
(networking) ประเทศมหาอํ านาจตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของตน  
อันเปนยุทธวิธีในการรักษาตํ าแหนงสัมพัทธของตนในสังคมเศรษฐกิจโลก หากปราศจากซึ่งยุทธวิธี
ดังกลาวนี้ ประเทศมหาอํ านาจเกาอาจตองสูญเสียตํ าแหนงแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมใน
เวลามิชามินาน สวนประเทศอุตสาหกรรมใหมและประเทศในโลกที่สามเขารวมเขตการคาเสรี  
โดยหวังวาเขตการคาเสรีจะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ซึ่งมีผลตอการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
           แมวาเวลานี้ขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements) จะมีจํ านวนไมเกิน 
50 ขอตกลง แตเพียงชั่วระยะเวลาอีก 10 ปขางหนามีความเปนไปไดที่จะเพิ่มจํ านวนเปน 100  
ขอตกลง ขอตกลงการคาเสรีแตละฉบับมีสถานะเสมือนหนึ่งระเบียบการคาภูมิภาค ในอนาคต 
โลกจะมีระเบียบการคาระหวางประเทศนับรอยระเบียบ ระเบียบการคาเหลานี้มิไดมีลักษณะ 
เอกเทศจากกัน หากแตเชื่อมโยงกัน ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมทํ า 
ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็มีขอตกลงทํ านอง 
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เดียวกันนี้กับอิสราเอลและเกาหลีใต โดยที่กํ าลังจะมีขอตกลงกับกลุมประเทศอาเซียนดวย  
แตประเทศที่มีข อตกลงการคาเสรีเหลานั้นลวนแลวแตอยู ภายใตขอตกลงการคาพหุภาคี  
เนื่องเพราะตางก็เปนภาคีของ GATT เชนเดียวกัน
           กลาวโดยสรุปก็คือ ขอตกลงการคาพหุภาคีจากการเจรจารอบอุรุกวัยไมเพียงแต
จะไมสามารถนํ าโลกเขาสูสภาวะการคาเสรีไดมากนัก หากยังไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของ
ลัทธิทวิภาคีนิยมทางการคา (Bilateralism) ตลอดจนไมสามารถขจัดลัทธิเอกภาคีนิยม 
(Unilateralism) อีกดวย ขอตกลงการคาพหุภาคีเพียงแตแปรเปลี่ยนโฉมหนาของลัทธิเอกภาคี
นิยมเทานั้น แทนที่ประเทศมหาอํ านาจจะเปนทั้งโจทก ผูพิพากษา และผูลงทัณฑประเทศคูคาที่ถูก
กลาวหาวามีการคาอันไมเปนธรรม บัดนี้องคการการคาพหุภาคีเขามารับบทผูพิพากษาแทน 
กฎหมายดังเชน U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 และอาวุธดังเชน  
มาตรา 301, Super 301 และ Special 301 จะยังคงมีอิทธิฤทธิ์ในสังคมเศรษฐกิจโลกตอไป  
ดวยความชอบธรรมระหวางประเทศที่มีมากขึ้น
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