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MEFTA
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐ บาลอเมริกั น กํ าลั ง ขับเคลื่อนใหมี การจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลาง
(Middle East Free Trade Area = MEFTA) โดยทีม่ ขี อ ตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับ
ตะวันออกกลางดวย
ประธานาธิบดีจอรจ บุช จูเนียร เริ่มกลาวถึงแผนการจัดตั้งเขตการคาเสรี
ตะวันออกกลาง เมื่อไปปราศรัย ณ American Enterprise Institute เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546
และตอกยําอี
้ กครั้งหนึ่ง ณ University of South Carolina เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ศกเดียวกัน
โรเบิรต โซลลิก (Robert Zoellick) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา ยืนยันแผนการนี้ตอที่ประชุม
World Economic Forum ณ นคร Shuneh ประเทศจอรแดน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546
รัฐบาลอเมริกันกํ าหนดแผนการจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลางใหลุลวง
ภายในป 2556 เริ่มตนดวยการที่สหรัฐอเมริกาเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศอาหรับทีละ
ประเทศ โดยกําหนดเปาหมาย 20 ประเทศ เมื่อผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาบรรลุขอตกลง
เหลานีแ้ ลว จึงจะผนวกขอตกลงทั้งปวงใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในแงนี้ กระบวนการจัดตั้งเขต
การคาเสรีตะวันออกกลางคลายคลึงกับการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งเริ่มตน
ดวยการทีส่ หรัฐอเมริกาทําขอตกลงการคาเสรีกับแคนาดาและเม็กซิโก แลวจึงผนวกเปนเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือในเวลาตอมา
ในเบื้องตน รัฐบาลอเมริกันจะสงเสริมใหประเทศในตะวันออกกลางที่มีศานติสุข
เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในการนี้ประเทศเหลานี้จะตองปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อให
มีคุณสมบัติที่จะเปนภาคีองคการการคาโลกได ทั้งการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบ
กฎหมาย การสถาปนาระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา) ฯลฯ รัฐบาล
อเมริกันจะเกื้อกูลใหประเทศเหลานี้เตรียมความพรอม โดยอาศัยกลไกการทําขอตกลงโครงสราง
การคาและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreements = TIFAs) สัญญาการ
ลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaties = BITs) และทายที่สุด ขอตกลงการคาเสรี (Free
Trade Agreements = FTAs)
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ประเทศที่ อ ยู  ใ นข า ยที่ จ ะได รั บ การสง เสริม จากสหรัฐอเมริก าให เ ขา เปน ภาคี
องคการการคาโลก ประกอบดวยซาอุดีอารเบีย เลบานอน แอลจีเรีย และเยเมน ในการนี้ รัฐบาล
อเมริกนั จะใชอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองทั้งปวงเพื่อบรรลุผลดังกลาวนี้
รัฐบาลอเมริกันมีแผนที่จะใหสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (GSP) แกประเทศ
ในตะวันออกกลางที่ตกลงเขารวมเขตการคาเสรีตะวันออกกลาง เพื่อใหประเทศเหลานี้สามารถ
พัฒนาการผลิตเพื่อการสงออกได และมีความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เมื่ อ ประเทศในตะวันออกกลางประเทศใดปฏิ รูประบบเศรษฐกิจ จนนา พอใจ
รัฐบาลอเมริกันจะริเริ่มการเจรจาการทําขอตกลงการคาเสรี ในปจจุบัน สหรัฐอเมริกามีขอตกลง
การคาเสรีกับอิสราเอลและจอรแดน และอาจบรรลุขอตกลงการคาเสรีกับโมร็อกโกภายในป 2546
นี้ บาหเรนเปนชาติตอไปที่สหรัฐอเมริกามีแผนในการทําขอตกลงการคาเสรี ซึ่งหากบรรลุขอตกลง
ได บาหเรนจะเปนสะพานที่สหรัฐอเมริกาใชเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตอไปยังประเทศอื่นๆรอบอาว
เปอรเซีย
รัฐบาลอเมริกันจัดสรรงบประมาณจํานวน 100 ลานดอลลารอเมริกัน สําหรับ
US-Middle East Partnership Initiative งบประมาณจํานวนนี้สวนหนึ่งใชไปในการพัฒนาสถาบัน
การคา (Trade Institution Building) และการฝกอบรมนักบริหาร อีกสวนหนึ่งใชไปในการ
พัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาของสตรี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของสตรีเพื่อ
ใหสามารถถีบตัวขึ้นมาเปนผูนําทางการเมืองได
รัฐบาลอเมริกันจะใช Trade Promotion Authority Act เปนเครื่องมือในการทํา
ขอตกลงการคาเสรี เมื่อมีประเทศในตะวันออกกลางทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาจํานวน
มากพอสมควร ก็จะผนวกขอตกลงเหลานั้นเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี
ตะวันออกกลาง
การจั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี ต ะวั น ออกกลางนั บ เป น การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ตะวันออกกลางของรัฐบาลอเมริกันครั้งสํ าคัญ ในอดีตกาลสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตนเสมือนหนึ่ง
เปนปรปกษกับหมูประเทศอาหรับ โดยเลือกยืนขางอิสราเอลอยางไมลืมหูลืมตา และเกือบจะไมมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ชิดใกลกับตะวันออกกลาง ยกเวนซาอุดีอาระเบีย และตอมาจอรแดน
การขับเคลื่อนในการจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลางใหประโยชนแกสหรัฐอเมริกาอยางนอย
2 ดาน ดานหนึ่ง เกื้อกูลใหสหรัฐอเมริกาสามารถพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจอันดีงาม
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ อีกดานหนึ่ง หากประเทศเหลานี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
กอการรายอาจลดลงได รวมทั้งความจงเกลียดที่ชาวอาหรับมีตอสหรัฐอเมริกาอาจลดลงดวย

3
หากเขตการคาเสรีตะวันออกกลางบรรลุผล ภาคีสมาชิกในตะวันออกกลางยอม
ไดรับประโยชนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนทางเศรษฐกิจ ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ
ในตะวันออกกลาง หากไมมีการสงออกนํ้ามัน มีลักษณะคอนขางปดตัว ไมเพียงแตจะไมสูมีการคา
กับประเทศในภูมภิ าคอื่นเทานั้น แมการคาภายในภูมิภาคตะวันออกกลางดวยกันเอง ก็ยังมีอยาง
จํากัดจําเขี่ยอีกดวย กลาวอยางยนยอก็คือ ตะวันออกกลางแยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยวจากระบบ
ทุนนิยมโลก การผลักดันใหประเทศเหลานี้เปนภาคีองคการการคาโลก ชวยใหการคาทั้งภายใน
ภูมิภาคและระหวางภูมิภาคขยายตัว นอกจากนี้ การเปนภาคีองคการการคาโลกยังมีผลเทากับ
การถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกอีกดวย
ขบวนการประชาชนและนักวิชาการฝายซายมองการเคลื่อนไหวในการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีตะวันออกกลางดวยความเคลือบแคลงใจ ขอกังขาสําคัญก็คือ การจัดตั้งเขตการคา
เสรีตะวันออกกลางอาจเปนกลไกในการผนวกตะวันออกกลางใหเปน ‘อาณานิคมทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา’ ในเมือ่ ประเทศตางๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางไมมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
การถู ก บั ง คั บ ให เ ป ด ตลาดทํ าให ต ะวั น ออกกลางกลายเป น ตลาดรองรั บ สิ น ค า จากประเทศ
มหาอํานาจ ในขณะเดียวกัน ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาสามารถ
หาประโยชนจากอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในตะวันออกกลางไดงายขึ้น
แตการจัดตัง้ เขตการคาเสรีตะวันออกกลางมิใชเรื่องงาย เพราะลัทธิพาณิชยนิยม
(Mercantitism) ครอบงําตะวันออกกลาง (ยกเวนจอรแดน) ประเทศสวนใหญลวนมีกําแพงภาษี
ที่หนาทึบ การทุบกําแพงภาษีและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจนั้นกินเวลา การกําหนดกรอบเวลา
10 ป สํ าหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลางนั้นอาจสั้นเกินกวาที่จะดําเนินการตาม
เปาหมายได นอกจากนี้ เกือบทุกประเทศในตะวันออกกลางมีนโยบายควํ่าบาตรอิสราเอลทาง
เศรษฐกิจ ลําพังแตการจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลางก็เปนเรื่องยากอยูแลว การกําหนดให
อิสราเองรวมอยูในเขตการคาเสรีนี้ยิ่งสรางความยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น
ประเทศอาหรั บในตะวั น ออกกลางมี ความชอบธรรมที่ จ ะตั้ ง ขอกัง ขาเกี่ยวกับ
เจตนารมณของสหรัฐอเมริกาในการจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออก ในเมื่อสหรัฐอเมริกาเพิ่ง
เสร็จสิ้นการทําสงครามรุกรานอิรกั เขตการคาเสรีตะวันออกกลางเปน ‘ขนม’ หรือ ‘ยาพิษ’
ฤาสหรัฐอเมริกากําลังวางแผน ‘การรุกรานทางเศรษฐกิจ’ ทดแทนการรุกรานทาง
ทหาร?

