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ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2537

สหรัฐอเมริกากับองคการการคาโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
โลกกํ าลังจับตามองการเมืองอเมริกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
สัปดาหที่ผานมานี้ ชะตากรรมของการคาโลกและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจโลกแขวนอยูกับ
กระบวนการการตอรองทางการเมืองในรัฐสภาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับ
การใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) อันเปน
ขอตกลงจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)
องคการการคาโลกกําหนดที่จะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2538 แตองคการ
การคาระหวางประเทศองคการใหม ซึ่งมีหนาที่ดูแลและจัดระเบียบการคาระหวางประเทศนี้
จะสามารถมีบทบาทและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อประเทศตางๆในโลกพรอมใจกัน
เปนภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีรายได
ประชาชาติมากกวา 20% ของรายไดประชาชาติของโลก หากสหรัฐอเมริกาไมเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก องคการระหวางประเทศแหงใหมนี้ยอมมีความหมายไมมากเทาที่ควร
เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง โลกพากันจับตาดูวา สหรัฐ
อเมริกาจะใหสตั ยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกหรือไม ยิ่งใกลกําหนดวันจัดตั้งมากเพียงใด
ความกระสับกระสายก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ผูที่มีอาการกระสับกระสายมิไดจํากัดเฉพาะนายปเตอร
ซัทเธอรแลนด (Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT เทานัน้ หากยังรวมถึงผูนํายุโรปตะวันตก
หลายต อ หลายคน แม แ ต น ายศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ข องไทยก็ มี อ าการ
กระสับกระสายดวย จนถึงกลับผลักดันใหคาประกาศแห
ํ
งโบกอร (Bogor Declaration) ผูกมัด
ภาคี APEC ในการใหสัตยาบันแกองคการการคาโลก
นับตั้งแตการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง วงการการเมืองอเมริกัน
ก็มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก วิวาทะในประเด็นนี้
ปรากฏสูสาธารณชนอยางหนาหูมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใกลกํ าหนดการจัดตั้ง การ
จําแนกกลุม ผูส นับสนุนออกจากกลุมผูคัดคานมิอาจกระทําไดเพียงการขีดเสนพรรค เพราะสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีบิล คลินตัน จํานวน
ไมนอยคัดคานการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก ในขณะที่นักการเมืองในสังกัดพรรค
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รี ป  บ ลิ กั น หลายต อ หลายคนให ก ารสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากพรรคดี โ มแครตเสี ย งแตก
ประธานาธิบดีคลินตันจึงตองพึ่งพาคะแนนเสียงบางสวนจากพรรครีปบลิกัน
ความเห็ น ที่ แตกต า งเกี่ ย วกับ การเขา รว มองค การการคาโลกมิไดเปนผลจาก
ความแตกตางดานอุดมการณ เพราะปรากฏวาทั้งกลุมผูสนับสนุนและกลุมผูคัดคานมีทั้งฝายขวา
และฝายซายผสมปนเปกันไป ดังจะเห็นไดวา กลุมผูคัดคานมีตั้งแตนายราลฟ เนเดอร (Ralph
Nader) และสาธุคุณเจสซี่ แจกสัน (Jesse Jackson) ไปจนถึงนายรอสส เปโรต (Ross Perot)
และนายแพททริก บูคานัน (Patrick Buchanan) อยางไรก็ตาม กลุมผูคัดคานที่สําคัญประกอบ
ดวยกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนักการเมือง
ชาตินิยม
กลุมผูคัดคานนํ าเสนอวิวาทะวา การเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก
จะทํ าใหมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มาตรฐานดานสุขภาพอนามัย และมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยหยอนยานลงจากมาตรฐานอเมริกัน เพราะขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการ
เจรจารอบอุรุกวัยไดละเลยการกําหนดมาตรฐานเหลานี้ และดวยเหตุที่ระเบียบการคาใหมของ
โลกมิไดมีขอบังคับทางดานสังคม (Social Clause) นีเ้ อง กลุมสิทธิมนุษยชนจึงตอตานองคการ
การคาโลก ดวยเหตุผลที่วาอาจมีสินคาที่ผลิตโดยใชแรงงานเด็กทะลักเขาสูตลาดอเมริกัน
กลุมชาตินิยมนําเสนอวิวาทะวา การเขารวมองคการการคาโลกจะทําใหสหรัฐ
อเมริกาสูญเสียอธิปไตย เพราะเมื่อเขาเปนภาคีสมาชิกแลว องคกรพหุภาคีแหงนี้สามารถออกกฎ
ระเบียบมาบังคับรัฐบาลอเมริกันได กลุมชาตินิยมไมเห็นดวยกับกฎการลงคะแนนเสียงที่ยึด
หลักการวา ภาคีทุกประเทศมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทาเทียมกัน กลาวคือ ‘หนึ่งประเทศ
หนึง่ คะแนนเสียง’ (One Country, One Vote)
กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอกลัวเกรงวา การเขารวมเปนภาคีองคการการคาโลก
ซึ่งทํ าใหสหรัฐอเมริกามีพันธะลดอากรขาเขาลงถัวเฉลี่ยปละ 38% จะทํ าใหสิ่งทออเมริกัน
ไมสามารถตอกรกับสิ่งทอที่นํ าเขาจากตางประเทศ อุตสาหกรรมที่กํ าลังรวงโรย (Sunset
Industries) อื่นๆ ตางพากันหวาดหวั่นเชนเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสูญเสียความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยที่มีการประโคมขาวกันวา สินคาตางชาติจะทวมตลาดอเมริกัน และ
การวางงานจะมีมากขึ้น
กลุมผูสนับสนุนการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกประกอบดวย
ผูนําอเมริกันในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีจิมมี่ คารเตอร และประธานาธิบดียอรจ
บุช บรรดารัฐมนตรีคนสําคัญในรัฐบาลบุชตางดาหนาออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีคลินตัน
ทั้งๆที่สังกัดพรรคการเมืองตางพรรคก็ตาม นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) อดีตผูแทนการคา
อเมริกัน (USTR) ก็ออกมาหนุนชวยนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแ ทนการคาอเมริกัน
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คนปจจุบันดวย ในประการสําคัญ นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมไดออกแถลงการณผลักดันใหสหรัฐ
อเมริกาเขาเปนภาคีองคการการคาโลก ในจํานวนนี้รวมนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล
หลายตอหลายคน
กลุมผูสนับสนุนองคการการคาโลกนําเสนอวิวาทะวา ระเบียบการคาใหมของ
โลกภายใตการกํากับขององคการการคาโลก จะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันจะไดประโยชนจากการขยายตัวของการคาโลกนี้ ไมเพียงแตจะมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการจางงานเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวาดุลการคายังมีสวนขาดดุลลดลงอีกดวย
ผลการศึ ก ษาของสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (Institute for International
Economics) ในรายงานเรื่อง The Uruguay Round : An Assessment พบวา ในป 2543
การสงออกของสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้น 41.9 พันลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่การนําเขาเพิ่มขึ้นเพียง
22 พันลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งหมายความวา ฐานะของดุลการคาระหวางประเทศจะดีขึ้นถึง
19.9 พันลานเหรียญอเมริกัน โดยที่จะมีการจางงานเพิ่มขึ้น 265,000 คน ผลประโยชนดังกลาวนี้
มีมากกวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ถึง 10 เทา
การยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)
ไมวาจะเปนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา เปนประเด็นสํ าคัญอีกประเด็นหนึ่ง
ที่สหรัฐอเมริกาจะไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีองคการการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายไดจากการมีกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาจะเพิ่มขึ้นอีกมาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
จะชวยใหการขาดดุลการคลังของรัฐบาลอเมริกันลดลง เพราะรายไดจากการเก็บภาษีอากร
ทั้งปวงจะเพิ่มขึ้นมากเกินกวาอากรขาเขาที่ลดลง ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมีพันธะที่ตอง
ลดอากรขาเขาตามระเบียบการคาใหมของโลก ขอกําหนดนี้เองทําใหรัฐบาลคลินตันตองจัดทํา
แผนการหารายไดเพื่อชดเชยอากรขาเขาที่หดหายไป เพื่อแสดงตอรัฐสภา แผนการหารายได
ชดเชยของรัฐบาลคลินตันครอบคลุมชวงเวลาเพียง 5 ป ซึ่งยาวนานพอที่จะผลักดันใหผานสภา
ผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงขางมาก แตไมยาวนานพอที่จะใชกฎการลงคะแนนเสียงเดียวกัน
ในวุฒิสภา เพราะวุฒิสภามีขอบังคับวาจะตองแสดงแผนการหารายไดชดเชยอยางนอย 10 ป
ดังนั้น การใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกจะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิก
อยางนอย 60 คน จากจํานวน 100 คน
กลุ  ม ผู  คั ด ค า นองค ก ารการคา โลกในรัฐสภาอเมริ กั น พยายามเตะถว งการให
สัตยาบัน โดยตองการยืดเวลาออกไปหลังจากองคการแหงนี้จัดตั้งขึ้นแลว 6 เดือน แตรัฐบาล
คลินตันพยายามทัดทานกระแสดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม ผูนํ าพรรครีปบลิกันผลักดันใหการ
ลงมติในเรื่องนี้เลื่อนออกไปหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิก และผูวาการ
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มลรัฐในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน 2537 เพราะเกรงวา หากรัฐบาลคลินตันสามารถดําเนินการ
ให รั ฐ สภาให สั ต ยาบั น ก อ นการเลื อ กตั้ ง จะมี ผ ลกระทบต อ การเลื อ กตั้ ง ของพรรครี ป  บ ลิ กั น
อยางสําคัญ ในที่สุดจึงตกลงที่จะบรรจุวาระการประชุมในสภาผูแทนราษฎรในวันอังคารที่ 29
พฤศจิกายน และวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2537
เมื่อผลการเลือกตั้งกลางสมัยปรากฏวา พรรคเดโมแครตพายแพอยางยับเยิน
รั ฐ บาลคลิ น ตั น ยิ่ ง มี เ หตุ ที่ จ ะต อ งผลั ก ดั น การให สั ต ยาบั น ในขณะที่ พ รรคดี โ มแครตยั ง มี เ สี ย ง
ขางมากในรัฐสภา เพราะนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป รัฐสภาอเมริกันจะตกเปน
ของพรรครีปบลิกัน ซึ่งสรางปญหาแกรัฐบาลคลินตันมากยิ่งขึ้น
การประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2537 ปรากฏวา
สภามีมติเห็นชอบกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก ดวยคะแนนเสียง 288 ตอ
146
บั ดนี้ ชะตากรรมขององคก ารการคา โลก กํ าลั ง อยู ใ นเงื้อมมือของวุฒิสภา
อเมริกัน ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้กําลังจะมีการประชุม โดยที่รัฐบาลคลินตันยังมิไดแสดง
ความมัน่ ใจวา จะสามารถกุมคะแนนไดถึง 60 เสียง

