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สาธารณรัฐประชาชนจีนกับองคการการคาโลก

      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ท านเชื่อหรือไมว า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการคา
ระหวางประเทศ (รวมการสงออกและการนํ าเขา) สูงเปนอันดับที่หกของโลก ยังมิไดเปนภาคี
องคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO)

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพียรพยายามเขารวมในขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and Trade = GATT) ต้ังแตป 2529  
ในเวลานั้นองคการการคาโลกยังไมถือกํ าเนิด  แตภาคี  GATT กํ าลังเจรจาการคาพหุภาคี 
รอบอุรุกวัย (Uruguay Round) อยางหนาดํ าครํ่ าเครง และยังไมมีทีทาวาจะสํ าเร็จแมแตนอย

เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มดํ าเนินนโยบายเปดประเทศนับต้ังแตป 
2522 เปนตนมา จีนพบวา การที่มิไดเปนภาคีสมาชิกของ GATT เปนอุปสรรคในการขยาย 
การคาระหวางประเทศอยางยิ่ง เพราะตองเสียเวลาในการเจรจาการคาทวิภาคีเพื่อใหไดมา 
ซึ่งสิทธิตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most - favoured Nation 
Principle = MFN) หากไมมีขอตกลงวาดวย MFN สินคาจีนจะประสบปญหาในการขยาย
ตลาดเพื่อการสงออกอยางยิ่ง เพราะประเทศคูคาอาจเลือกปฏิบัติอยางลํ าเอียง ดวยการเก็บ
อากรขาเขาจากสินคาจีนสูงกวาสินคาชนิดเดียวกันที่นํ าเขาจากประเทศอื่น การมีขอตกลง 
วาดวย MFN จึงเปนหลักประกันวา สินคาจีนจะมีฐานะการแขงขันเสมอดวยสินคาจาก
ประเทศอื่น เพราะไมถูกปฏิบัติอยางลํ าเอียง

แตขอตกลงวาดวย MFN นั้นกวาจะไดมา ตองเสียเวลาในการเจรจา  
มิหนํ าซํ้ ายังมิใชขอตกลงถาวร เพราะมีกํ าหนดระยะเวลา ดวยเหตุผลดังนี้ สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนจึงถวิลหวังที่จะไดเปนภาคีของ GATT เพราะ GATT ยึดหลักการการไมปฏิบัติ
อยางลํ าเอียง (Principle of Non-Discrimination) หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนภาคีของ 
GATT แลว ภาคีอ่ืนๆจะปฏิบัติตอสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางลํ าเอียงมิได เพราะขัดตอ 
กฎขอบังคับของ GATT นั่นหมายความวา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสิทธิที่จะไดรับการ 
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ปฏิบัติตามหลักการ MFN เสมอดวยภาคี GATT ทุกประเทศ การเปนสมาชิกของ GATT 
เปรียบประดุจการยิงกระสุนนัดเดียว  แตไดนกรอยกวาตัว

กระนั้นก็ตาม ความฝนของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมเปนความจริง 
เพราะประเทศมหาอํ านาจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาพากันกีดขวาง เมื่อการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยใกลจะลุลวง สาธารณรัฐประชาชนจีนรองที่จะเปนสมาชิก 
ผูกอต้ังองคการการคาโลก แตบรรดาประเทศมหาอํ านาจพากันเอาหูทวนลม การลงนามใน
กรรมสารสุดทายของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ณ เมืองมารราเกส ประเทศ 
มอร็อกโค  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537  จึงไมมีสาธารณรัฐประชาชนจีน

สหรัฐอเมริกาใช MFN เปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน หากรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเขา WTO เสียแลว สหรัฐ 
อเมริกาก็มิอาจใช MFN เปนเครื่องมือตอรองตอไปอีกได ดวยเหตุนี้ สหรัฐอเมริกาจึงประวิง
การรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเขา WTO ในอดีตที่เปนมา สหรัฐอเมริกาใช MFN เปน 
เครื่องมือกดดันรัฐบาลจีนในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นการเปดตลาด 
(market access)  การเจรจาวาดวย MFN จึงเปนขาวทุกป  ดวยเหตุที่ผลประโยชนของ 
นายทุนอเมริกันในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอยูอยางมหาศาล การใช MFN เปนเครื่องมือ 
ตอรองทางการเมืองระหวางประเทศจึงมีประสิทธิผลลดนอยถอยลงตามลํ าดับ ตลาดที่มี 
ขนาดมหึมาของจีนทํ าใหนายทุนอเมริกันนํ้ าลายหก และนายทุนอเมริกันนั้นเองที่เปนฝาย 
กดดันรัฐบาลของตนใหยอมทํ าขอตกลง MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน จนทายที่สุด 
ประธานาธิบดีคลินตันเปนฝายประกาศวา จะไมนํ าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในการ
พิจารณาตออายุ MFN

การเมืองมิใชเหตุผลประการเดียวที่กีดขวางการกาวสู WTO ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แนวนโยบายเศรษฐกิจเปนขออางอีกประการหนึ่ง WTO จัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม ประเทศที่เปนสมาชิก WTO จักตองดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยมดวย จึงจะสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐานของ WTO ประเทศมหาอํ านาจ 
มีความระแวงและตั้งขอกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการประโยชนจากการเปน
ภาคี WTO แตไมปฏิบัติตามหลักการและปรัชญาพื้นฐานของ WTO กลาวโดยเฉพาะเจาะจง 
ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการประโยชนจาก MFN และการเจาะตลาดประเทศ 
สมาชิก WTO แตไมยอมเปดตลาดรับสินคาเขาจากเพื่อนสมาชิกดวยกัน ดวยเหตุดังนี้เอง
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จึงกดดันให 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนเลนเกมเศรษฐกิจเสรีนิยมบนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน หรือที่ภาษา 
GATT/WTO เรียกวา Level Playing Field หากปราศจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
เสรีนิยมบนระนาบเดียวกับภาคี WTO อ่ืนๆ  จีนก็ยากที่จะกาวสูสนาม WTO

แตความขัดแยงมิไดมีเพียงเทาที่กลาวขางตนนี้ หากยังมีความขัดแยง
อีกดวยวา สาธารณรัฐประชาชนจีนจักตองเลนเกมเศรษฐกิจเสรีนิยมบนพื้นระนาบระดับใด  
ประเทศมหาอํ านาจตองการใหจีนอยูในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว แตจีนก็อาง
ปญหาความดอยพัฒนาและรายไดประชาชาติตอหัวซึ่งยังอยูในระดับต่ํ า จึงตองการใหปฏิบัติ
ตอจีนในฐานะประเทศดอยพัฒนา ในประเด็นนี้ จํ าเปนตองอธิบายวา ระนาบการเลนเกม
เศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นมีความรัดรึงและผอนปรนแตกตางกัน หากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตองเลนเกมในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว จีนก็ตองเปดประตูการคาอยาง 
กวางขวาง มิจํ าเพาะแตการเปดรับสินคาเทานั้น หากยังคลุมถึงบริการจากตางประเทศดวย  
นอกจากนี้ จีนยังตองทลายกํ าแพงภาษีจนอยูในระดับต่ํ าสํ าหรับสินคาสวนใหญ และตองเรง
ทลายกํ าแพงภาษีตอไปภายในกํ าหนดเวลาที่กํ าหนดไวในกรรมสารสุดทายของการเจรจา 
การคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย แตถาสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจัดไวในกลุมประเทศดอยพัฒนา 
ก็มิตองเรงเปดประตูการคาและเรงทลายกํ าแพงภาษีชนิดฉับพลัน และมีเวลาปรับตัวรับ 
การเปลี่ยนแปลงได

การที่ประเทศมหาอํ านาจยืนหยัดที่จะใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเลนเกม
เศรษฐกิจเสรีนิยมระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลวนับเปนเรื่องไมเปนธรรมยิ่ง เพราะ 
ขอเท็จจริงปรากฏอยางชัดเจนวา สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยพื้นฐานแลวยังเปนประเทศ 
ดอยพัฒนา หากตองแขงขันในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว ยอมทํ าใหจีนเสียเปรียบ
อยางยิ่ง

เหตุใดประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาจึงมีขอเรียกรอง
ชนิดสุดโตงเชนนี้ ?

คํ าตอบคงอยูที่ความเกรงกลัวสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ใชแรงงานเขมขนในการผลิต (labour-intensive product)  
ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมีตลาดสินคาออกชนิดเปดกวางดังที่เปนอยู ใน 
ปจจุบัน ประเทศมหาอํ านาจก็เร่ิมมีปญหาการขาดดุลการคากับจีนแลว สหรัฐอเมริกา 
มีปญหาการขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนสูงเปนอันดับสอง รองจากญี่ปุน  
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หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาสู WTO แลว ตลาดสินคาออกของจีนจะยิ่งเปดกวางกวา 
ที่เปนอยูในปจจุบันหลายเทานัก

เหตุผลที่ ลึกไปยิ่ งกว านี้ เป นเหตุผลทางการเมืองระหว างประเทศ   
หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบใหญทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่เขาเปนภาคี WTO แลว 
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจอาจทํ าใหจีนกลายเปนมหาอํ านาจทางการเมืองที่นาเกรงขาม   
ซึ่งอาจมีผลตอเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียแปซิฟก การกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เลนเกมเศรษฐกิจเสรีนิยมในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว เปนการปองกันมิใหจีน 
มีสวนเกินทางเศรษฐกิจมากเกินไป  เพราะเกรงวาจีนอาจนํ าสวนเกินทางเศรษฐกิจไปใช
สะสมอาวุธ

สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามปรับตัวใหเขากับระบบ GATT/WTO ดวย 
ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ประธานาธิบดีเจียงเจอะหมึนในขณะประชุม APEC Summit  
ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน ประกาศลดอากรขาเขาสินคา 4,000 รายการ และเลิกโควตา
การนํ าเขาสินคา 170 รายการ กระนั้นก็ยังไมเพียงพอที่ประเทศมหาอํ านาจจะยอมใหจีนเขา 
WTO สหรัฐอเมริกายังคงกดดันใหจีนเปดประตูการคาตอไปอีก พรอมทั้งกดดันใหตรา
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา รวมตลอดจนการปราบปรามการละเมิดกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา

นับต้ังแตเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นใบสมัครเปนภาคี GATT ในป  
2529 เวลาไดลวงเลยมากวาทศวรรษแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเปดประตูการคาในป 
2522 จนบัดนี้ยังไมสามารถผนึกเขากับระบบเศรษฐกิจโลกไดอยางเต็มตัว 2540 อาจเปนป 
หัวเลี้ยวหัวตอของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเมื่อสหภาพยุโรปและญี่ปุนเริ่มใจออน เหลือ 
แตสหรัฐอเมริกาที่มีปญหาคางคาใจ โดยที่พรรครีปบลิกันไมพอใจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
แอบใหเงินอุดหนุนแกพรรคเดโมแครต อันถือเปนการแทรกแซงกิจการภายใน

องคการการคาโลกประเมินสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน
พฤษภาคม 2540 และจะมีการเจรจากันอีกในเดือนกันยายน ศกเดียวกัน นายเรนาโต  
รุกเจียโร (Renato Ruggiero)  ผูอํ านวยการ WTO เอาใจชวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงกับ
กลาววา จีนเปนเสาหลักเสาหนึ่งของระบบการคาโลก จึงสมควรที่จะดึงจีนเขาสู WTO แตจีน 
ก็ตองปรับตัวเพื่อใหอยูในระนาบการแขงขันเดียวกัน การปฏิบัติตอจีนเสมือนหนึ่งประเทศ 
ที่พัฒนาแลวปรากฏเปนนัยๆในคํ าใหสัมภาษณของนายรุกเจียโร ซึ่งกลาววา เมืองเซี่ยงไฮ 
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ถือเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตลึกเขาไปในชนบทยังเปนประเทศดอยพัฒนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีทั้งสวนที่พัฒนาแลวและสวนที่ดอยพัฒนา

ประเด็นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังถูกกดดันใหปฏิบัติกอนที่จะเขาเปน
ภาคี WTO มีอยู 2 ประเด็นใหญ ประเด็นแรกไดแก การเปดตลาด (Market Access) กลุม
ประเทศ CAIRNS ตองการใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปดตลาดสินคาเกษตร กลุมประเทศ
มหาอํ านาจตองการใหจีนเปดตลาดบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดบริการทางการเงิน  
อันไดแก การธนาคาร และการประกันภัย รวมตลอดจนตลาดบริการอื่นๆอันไดแก บริการ 
การศึกษา  บริการการทองเที่ยว  และบริการดานกฎหมาย

ประเด็นใหญที่สอง ไดแก การปรับระนาบการเลนเกมเศรษฐกิจเสรีนิยม 
(Level Playing Field)  เร่ืองใหญในประเด็นนี้มีอยู 3 เร่ือง เร่ืองแรกก็คือ สิทธิในการคาขาย 
(trading rights) ในปจจุบัน ชาวตางประเทศไมสามารถประกอบธุรกิจการนํ าเขาและธุรกิจ
การสงออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุนตาง 
ตองการใหจีนปรับระนาบในเรื่องนี้ เร่ืองที่สอง ไดแก ระบบการจัดจํ าหนายสินคาภายใน
ประเทศ(distribution System) ซึ่งมีการปฏิบัติที่ลํ าเอียงตอผูผลิตชาวตางประเทศ ประเทศ
มหาอํ านาจตองการใหจีนยึดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติเดียวกัน (National Treatment) ใน 
เร่ืองนี้ เร่ืองที่สาม ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทํ าใหผูประกอบการชาว 
ตางประเทศหรือสินคาที่นํ าเขาจากตางประเทศอยูในฐานะเสียเปรียบ

แมว าบรรยากาศในสังคมเศรษฐกิจโลกปจจุบันเกื้อกูลตอการเขาเปน
สมาชิก WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตเมื่อพิจารณาเงื่อนไขตางๆดังกลาวขางตนนี้
แลว  หนทางหาไดปูดวยกลีบกุหลาบไม


