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EMEA

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การประชุม ณ นครบารเซโลนา (Barcelona Conference) ประเทศสเปน  
ระหวางวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2538  จบส้ินลงดวยชัยชนะของสหภาพยุโรป
           ขอตกสํ าคัญจากการประชุมคร้ังนี้ ก็คือ การจัดตั้ง "เขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอร 
เรเนียน" (Euro-Mediterranean Economic Area) เรียกยอ ๆ วา EMEA
           นับเปนกาวยางสํ าคัญของสหภาพยุโรปในการสรางเขตเศรษฐกิจยักษใหญ 
(super bloc) อันมียุโรปตะวันตกเปนฐาน

           สหภาพยุโรป (European Union = EU) พัฒนาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Community = EEC) ซึ่งกอต้ังขึ้นตามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of 
Rome) ป 2500 ตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนประชาคมยุโรป (European Community = EC) ในป 
2510 ดวยการผนวกเขากับประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal and Steel 
Community = ECSC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy 
Community = EURATOM) ตอมาประชาคมยุโรปไดกาวคืบไปเปนสหภาพยุโรปตามสนธิสัญญา
มาสตริชต (Maastricht Treaty) ป 2534
           ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) เมื่อแรกกอเกิดมีสมาชิก 6 ประเทศ ตอมามีการ
ขยายจํ านวนภาคีสมาชิกครั้งแรก (First Enlargement) ในป 2516 ดวยการรับเดนมารก สหราช
อาณาจักร และไอรแลนด ตามมาดวยการขยายรับสมาชิกใหมระลอกที่สอง (Second 
Enlargement) ซึ่งเริ่มดวยการรับกรีซในป 2524 สเปนและปอรตุเกสในป 2529
           นับแตเร่ิมกอต้ัง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีความสัมพันธอันดีกับภาคีสมาคม 
การคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ตอมาไดทํ าขอตกลงการคาเสรี 
กับภาคี EFTA เปนรายประเทศในชวงป 2515-2516 และทายที่สุด สหภาพยุโรป (EU) ผนวก 
เขากับ EFTA เปน "เขตเศรษฐกิจยุโรป" (European Economic Area = EEA) ทั้งนี้นับต้ังแตวันที่  
1 มกราคม 2537 เปนตนมา ตอมาภาคี EFTA 3 ประเทศไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป  
ไดแก  ออสเตรีย  ฟนแลนด  และสวีเดน  ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา
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           สหภาพยุโรปมีแผนการขยายฐานเศรษฐกิจที่ชัดเจน นอกเหนือจากการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจยุโรปแลว สหภาพยุโรปไดทํ าขอตกลงการคาเสรีกับบรรดารัฐในลุมสมุทรบอลติก 
(Baltic  States) อันไดแก เอสโตเนีย แลตเวีย และลิธัวเนียในป 2537 และกํ าลังดํ าเนินการผนวก 
ยุโรปตะวันออกเขาสูเขตเศรษฐกิจยุโรปดวย กอนหนานี้ในเดือนกันยายน 2538 สหภาพยุโรป 
บรรลุขอตกลงกับกลุมตลาดรวมละตินอเมริกา หรือ MERCOSUR อันประกอบดวยบราซิล  
อารเยนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีภายในป 2543
           ขอตกลงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมติเตอรเรเนียนเปนไปตามยุทธศาสตร
ของสหภาพยุโรปในการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ (Networking) ดวยการผนวกประเทศในลุม
สมุทรเมดิเตอรเรเนียนและตะวันออกกลางรวม 12 ประเทศ ไดแก มอลตา ไซปรัส เตอรกี อียิปต  
ตูนิเซีย มอร็อกโค อัลจีเรีย เลบานอน จอรแดน ซีเรีย ปาเลสไตน และอิสราเอล ซึ่งนาสังเกตวา 
เปนประเทศมุสลิมถึง 9 ประเทศ

           คํ าถามพื้นฐานมีอยู วา สหภาพยุโรปหวังประโยชนอะไรบางจากการขยาย 
เครือขายทางเศรษฐกิจคร้ังนี้?

           ประโยชนที่เห็นไดโดยชัดเจน ก็คือ ตลาดที่มีขนาดใหญข้ึน ในขณะที่สหภาพ 
ยุโรป (15 ประเทศ) มีประชากร 375 ลานคน กลุมประเทศที่จะผนวกเขากับสหภาพยุโรปครั้งนี้ 
มีประชากร 380 ลานคน แมจะยังคงมีความลาหลังทางเศรษฐกิจ แตสวนใหญมีรายไดจากการ 
สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และอยูในกระบวนการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมิไดหวัง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังหวังประโยชนจากแรงงานราคาถูกในประเทศ
เหลานั้นอีกดวย  ซึ่งอาจจูงใจใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ในสหภาพยุโรปยายที่ต้ังโรงงาน
           สหภาพยุโรปหวังเปนอยางยิ่งวา การผนวกประเทศในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน
และตะวันออกกลางจะเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหลานี้ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอสภาพยุโรปโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสกัดแรงงานอพยพ ในปจจุบันมีแรงงาน
เติรกจํ านวนมากลักลอบเขาไปทํ างานในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี และมีแรงงาน
จากอัฟริกาเหนือจํ านวนมากอีกเชนกันลักลอบเขาไปทํ างานในยุโรปตอนใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ฝร่ังเศส สเปน ปอรตุเกส และอิตาลี หากการคาและการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวใน 
อัฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง การจางงานยอมมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยสกัดแรงงานอพยพโดย 
ออม อันเปนการชวยลดทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคมในสหภาพยุโรปดวย
           การประชุม ณ เมืองบารเซโลนากํ าหนดเปาหมายไววา เขตเศรษฐกิจยูโร 
เมดิเตอรเรเนียนจะเปนเขตการคาเสรีภายในป 2553 ซึ่งเปนกํ าหนดเวลาหลังการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจยูโรละตินอเมริกาถึง 10 ป หากทุกอยางเปนไปตามกํ าหนดการ เมื่อถึงป 2553  
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สหภาพยุโรปจะมีฐานและเครือขายทางเศรษฐกิจที่กวางใหญไพศาลมาก ไมเฉพาะแตยุโรป 
ตะวันตก หากคลุมถึงลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา และมีความ
เปนไปไดสูงยิ่งที่จะคลุมถึงยุโรปตะวันออกดวย
           ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ กํ าหนดการป 2553 เปนจังหวะกาวเดียวกับที่ APEC ปรับ
สูเขตการคาเสรี โดยที่ภาคีที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุน 
ใหหมดสิ้นไป สวนภาคีที่เปนประเทศดอยพัฒนายึดถือกํ าหนดการป 2563 ในขณะที่ Osaka 
Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2538 มิไดกํ าหนดแผนปฏิบัติการของ APEC อยางเดนชัด จน 
กลาวไดวาไมมีความคืบหนาไปจาก Bogor Summit สหภาพยุโรปกํ าลังยางกาวไปเปน 
เขตเศรษฐกิจยักษใหญอยางเปนรูปธรรมยิ่ง
           แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตาง
กันประเทศที่ออนแอกวายอมตองเสียเปรียบ อุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้ตองลมสลาย  
เนื่องเพราะมิอาจทานสินคาเขาจากประเทศที่เจริญกวาได ในกรณีนี้ บรรดาประเทศในลุมสมุทร 
เมดิเตอรเรเนียนและตะวันออกกลางลวนแลวแตเสียเปรียบภาคีสหภาพยุโรปทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง 
การจัดตั้งเขตการคาเสรีมิอาจกระทํ าโดยทันทีทันใด หากแตตองมีชวงเวลาแหงการปรับตัว
           การประชุม ณ เมืองบารเซโลนาครั้งนี้ นอกจากจะกํ าหนดเงื่อนเวลา 15 ป  
สํ าหรับการปรับตัวแลว สหภาพยุโรปยังตกลงที่จะใหเงินชวยเหลือและเงินกูที่มีเงื่อนไขผอนปรน 
(soft loan) แกกลุมประเทศที่ดอยฐานะกวานี้รวม 12,000 ลานดอลลาร ดวยการชวยเหลือทาง 
การเงินดังกลาวนี้  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงบรรลุขอตกลงไดโดยงาย
           แตการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนใชว าจะปราศจากอุปสรรค 
เสียเลยทีเดียว อุปสรรคสํ าคัญเกี่ยวพันกับการเมืองระหวางประเทศ การดึงอิสราเอลเขามา 
รวมกลุมกอใหเกิดความไมพอใจแกกลุมประเทศอาหรับมากพอสมควร เสียงทักทวงของซีเรีย 
ทํ าใหการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้เชื่องชาอยูบาง แตสหภาพยุโรปพยายามชูธงเศรษฐกิจ  
และเรียกรองใหประเทศตางๆที่จะเขารวมกลุมคร้ังนี้ลืมเลือนประเด็นความขัดแยงทางการเมือง 
ชั่วคราว
           สหภาพยุโรปพยายามดึงปาเลสไตนมารวมกลุมดวย ในขณะที่สันติภาพใน 
ตะวันออกกลางยังไมแนชัดวาเปนสันติภาพถาวร และอาณาจักรของชาวปาเลสไตนยังมีความ 
ไมแนนอนอยูมาก สหภาพยุโรปอาจมีความมุงหวังอันยาวไกลวา ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจจาก
การรวมกลุมอาจชวยลดทอนความขัดแยงทางการเมืองลงไดบาง แตสหภาพยุโรปก็จงใจตัดหาง
ปลอยวัดอิรักอยางเห็นไดชัด การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงเปนการโดดเดี่ยวอิรัก
ในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงวา เมื่ออิรักปรับตัวเขาสู `ระเบียบโลก' สหภาพ 
ยุโรปอาจดึงอิรักเขารวมกลุมในภายหลัง
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           การโดดเดี่ยวลิเบียก็ดวยเหตุผลเดียวกับการโดดเดี่ยวอิรัก เพราะทั้งลิเบียและ 
อิรักถือเปน `ผูราย' ในสังคมโลก  ชาติมหาอํ านาจตะวันตกกลาวหาวา  ลิเบียเปนฐานที่มั่นของ 
การกอการรายระหวางประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้สะทอนใหเห็น
แนวความคิดพื้นฐานขอหนึ่งวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีสามารถใชเปนอาวุธทางการเมืองระหวาง
ประเทศได บัดนี้ ทั้งอิรักและลิเบียกํ าลังถูก `ปดลอม' ทางเศรษฐกิจ หากประเทศทั้งสอง 
ไมปรับตัวเขาสู `ระเบียบโลก' ยอมยากที่จะดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward 
orientation) ได การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจะมีผลกระทบตอการคาและการ 
ลงทุนระหวางประเทศของลิเบียและอิรัก  หากประเทศทั้งสองมิไดเขารวมกลุมดวย
           ความขัดแยงระหวางกรีซกับเตอรกี ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผลกระทบ 
ตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนดวย สหภาพยุโรปเพิ่งทํ าขอตกลงกับเตอรกีในการ
จัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538  ทั้งๆที่ควรจะบรรลุขอตกลง
แตป 2537 แตเปนเพราะเสียงคัดคานของกรีซ ขอตกลงนี้จึงลาชากวาที่ควร ทายที่สุด กรีซ 
ถอนคํ าคาน โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา สหภาพยุโรปตองรับไซปรัสเขาเปนสมาชิกในอนาคต ทั้ง 
เตอรกีและไซปรัสเขารวมในเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้ดวย
           สหภาพยุโรปกํ าลังขยายเครือขายเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ แมการขยาย 
เครือขาย ในอดีตจะมีปญหาการเมืองอยูบาง แตความรุนแรงมิไดมากเทาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
ยูโรเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งสวนหนึ่งเปนการผนึกทางเศรษฐกิจระหวางอิสราเอลกับกลุมประเทศ
อาหรับ
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