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การเจรจาหุ น ส ว นการค าและการลงทุ น ข า มแอตแลนติ ก (Transatlantic Trade and Investment
Partnership – TTIP) หรือการจัดตั้งเขตการคาเสรีขามแอตแลนติก (Transatlantic Free Trade Area – TAFTA)
นั้น เปนการเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อการเจรจาสําเร็จ ขอตกลงนี้
จะทําใหเกิดเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลก เขตการคาเสรีนไี้ ดรับการกลาวถึงตั้งแตทศวรรษที่ 1990
แตเพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเจรจากันอยางจริงจังในป 2013 เนื่องดวยคูเจรจาทั้งสองกําลังตกอยูสถานการณย่ําแย โดย
เศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริ ก ากํ าลั งชะลอตั วและประสบปญ หาวางงาน สวนสหภาพยุโรปก็ กําลัง ตกอยูในสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ดวยเหตุนี้ มหาอํานาจทั้งสองจึงตองเรงหาทางออกรวมกัน
ทั้งนี้ หากสามารถจัดตั้งเปนเขตการคาเสรี TTIP ขึ้นมาไดจริง ๆ ก็คาดการณกันวา มีความเปนไปไดที่เขต
การคาเสรีนี้จ ะครอบคลุม เศรษฐกิจโลกถึงรอยละ 46 ซึ่งทําใหมีสวนแบงในการคาโลกและการลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศในสัดสวนที่สูงมาก และเชื่อกันวาในป 2015 ยุโรปจะมีตําแหนงงานใหมเพิ่มอีก 400,000 อัตรา อีกทั้ง
ขอตกลงนี้อาจจะทําใหสหภาพยุโรปไดผลประโยชนปละประมาณ 160 พันลานเหรียญสหรัฐ และสหรัฐอเมริกาไดผล
ประโยชนปละประมาณ 128 พันลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับจุดเดนของกรอบการเจรจา TTIP อยูที่การมุงยกเลิกภาษีทางการคาและการลดอุปสรรคทางภาษี
และไมใชภาษีใหหมดไป แลวหันมาเพิ่มความรวมมือระหวางหนวยงานดานกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกากับสหภาพ
ยุโรปใหมากขึ้น รวมทั้งการยกระดับการปกปองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงการหามใหการอุดหนุน
แกรัฐวิสาหกิจของตนอีกดวย
ถึงแมวาการเจรจาตามกรอบจะดูดี แตมหาอํานาจทั้งสองก็ตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ดังเชนในการ
เจรจารอบแรก ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2013 ณ กรุงวอชิง ตันก็มีปญ หาอยูบาง เนื่อ งจากฝรั่ง เศส
ประทวงไมใหเริ่มเจรจา ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาสอดแนมหนวยงานของสหภาพยุโรปอยูต ลอด แตสุดทายฝรั่งเศสกับ
เยอรมนีก็ตกลงกันวาจะใหมีการเจรจากันตอไป สวนการเจรจาในรอบที่สองที่วางแผนจะเจรจากันในวันที่ 7 – 11
ตุลาคม 2013 ก็ตองถูกเลื่อนไปจัดในวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2013 ที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาตองเผชิญกับการปดหนวยงานบางสวน หรือที่เรียกวา ภาวะชัตดาวน (Shutdown)
ยิ่งไปกวานั้น TTIP ยังไดรับกรวิพากษวิจารณอยูพอสมควร ดังจะเห็นไดจากบทความของ Dean Baker ที่
ตีพิมพในวารสาร The Guardian เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2013 ที่ชี้ใหเห็นวา ขอตกลงนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อความ
มั่งคั่งของคนทั้งปวง แตเปนการล็อบบี้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของกลุมอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพล โดยมองวาการกีดกัน
ทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแตเดิมอยูในระดับต่ําอยูแลว ดังนั้น การเจรจาจึงมีความเปนไปไดที่
จะมุงไปที่การลดการกีดกันที่ไมปกติ เชน การปลอยใหมีการขุดเจาะพลังงานดวยเทคโนโลยีที่เรียกวา fracking และ
การซื้อขายสินคาที่ตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) ไดอยางอิสระ

อยางไรก็ดี การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจนี้ยอมสงผลกระทบตออาเซียนอยางแนนอน
ดังนั้น นักวิชาการหลายกลุมจึงไดวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
ประการแรก การรวมกลุมดังกลาวอาจทําใหป ระเทศที่อ ยูนอก TTIP สูญ เสียตลาดในสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป หมายความวา มูลคาการสงออกของอาเซียนไปยังสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปอาจจะลดลงเนื่องจาก
มหาอํานาจทั้งสองจะหันมาทําการคากันเองตามขอตกลงมากขึ้น
ประการที่สอง ในขอตกลงจะมีการพูดถึงความรวมมือดานกฎระเบียบ (regulatory cooperation) ที่มักจะ
เริ่มตนจากการกําหนดกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาซึ่งจะไมรวมประเทศกําลังพัฒนาอยางอาเซียนแนนอน และสิ่งนี้
อาจจะทําใหสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสามารถสรางมาตรฐานสินคาของตนใหสูงขึ้นจนกลายเปนมาตรฐานโลก
ซึ่งอาจจะแตกตางจากมาตรฐานของอาเซียนพอสมควร
ประการสุดทาย TTIP อาจนําไปสูการลดการสนับสนุนระบบการคาในระดับพหุภาคีขององคการการคาโลก
ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะทําใหการเจรจาการคาโลกกลายเปนความรวมมือระดับทวิภาคีอยางแทจริง
โดยสรุปแลวผลกระทบทางลบจาก TTIP ที่มีตออาเซียนประเด็นสําคัญนาจะเปนเรื่องของการปรับเปลี่ยน
หลัก เกณฑใหสอดคล องบนพื้ นฐานเดียวกั นจนกลายเปนมาตรฐานโลก ซึ่งจะมีผ ลตอการกําหนดกฎระเบียบที่จ ะ
นํ าไปใช ในการกํ า หนดคุ ณ ภาพของการผลิ ต สิ น ค าในอนาคตของอาเซี ย น เช น มาตรฐานการผลิ ต ของสิ น ค า
อุตสาหกรรมและมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งเปนเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ถนัดและใชคอนขางแพรหลาย
สําหรับผลกระทบทางบวกตออาเซียนนั้นนาจะมีอยูบางโดยนาจะมาจากสองปจจัยหลักคือ (1) กรณีที่ธุรกิจ
ในอาเซียนยายฐานการลงทุนไปยังหนึ่งในสองของคูเจรจานี้ จะสามารถใชสิทธิประโยชนทางการคาเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศคูเจรจาอีกฝายได และธุรกิจที่ยายฐานไปนั้นอาจจะสั่งสินคาขั้นตนหรือขั้นกลางจากประเทศอื่น ๆ เพื่อเปน
วัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น และ (2) ประเทศในกลุมอาเซียนสามารถลดตนทุนในสวนของกระบวนผลิตได เนื่องมาจาก
ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีการปรับใชมาตรฐานเชิงคุณภาพในแบบเดียวกัน
จะเห็นไดวา การรวมกลุมของมหาอํานาจทั้งสองดูจะนากลัวอยูมากเพราะเปนการสรางบรรทัดฐานใหมทาง
การคาระหวางประเทศ และเมื่อมองในแงรา ยที่สุด TTIP ดูเหมือนจะเปนความพยายามสรางกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อ
ถวงดุลอํานาจกับกลุมของประเทศกําลังพัฒนา อยางที่เรากําลังรวมกลุมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อคาน
อํานาจเชนกัน การถวงดุลนี้อาจจะทําใหเกิดชองวางระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาที่มากขึ้น จน
อาจจะกลายเปนความขัดแยงอันเนื่องมาจากความเหลื่อ มล้ําไดในอนาคต แตเราไมควรดวนสรุปเอาเองวาจะเปน
เชนนั้นเสมอไป เพราะเมื่อมองในแงดีแลว แรงกดดันนี้จะเปนแรงกระตุนใหประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ
สมาชิก ของอาเซียนไดหันมาใหความสนใจในการพัฒ นามาตรฐานตาง ๆ ดวยการสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกใหมากขึ้น แตจะตองไมแขงขันกันเอง
อยากไรก็ตาม TTIP อาจจะตองใชเวลาเปนสิบป เพราะการจะเปนตลาดเดียวไดอยางสมบูรณนั้นไมใชเรื่อง
งาย ดังนั้น เราในฐานะสมาชิกของอาเซียนจึงควรจับตามองการเจรจา TTIP อยางใกลชิดและใชวิจารณญาณใหมาก
พรอมกันนั้นก็ตองเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเชนกัน
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