คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2538

โตโยตากับการยายโรงงานสูสหรัฐอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คําประกาศของโตโยตาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2538 เกี่ยวกับ
การตั้ ง โรงงานผลิ ต รถป ค อั พ ในบริ เ วณตะวั น ตกเฉี ย งใต ข องมลรั ฐ อิ น เดีย นา สหรัฐอเมริก า
ในดานหนึ่งมิไดสรางความประหลาดใจแกผูที่ติดตามศึกษาอุตสาหกรรมรถยนตมากนัก ในอีก
ดานหนึ่งชวยลดทอนความกระวนกระวายใจของผูวาการมลรัฐตาง ๆ เปนอันมาก
บริษัทรถยนตญี่ปุนยาตราเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาหลังป 2524 เมื่อถูก
รัฐบาลอเมริกันกดดันจนตองทําสัญญาการจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export
Restraint) ตามสัญญาดังกลาวนี้ ญี่ปุนตองจํากัดจํานวนรถยนตที่สงไปขายสหรัฐอเมริกา เมื่อ
การผลิ ต รถยนต ใ นญึ่ปุนเพื่อสงออกเผชิญอุปสรรคและขอจํ ากัด บรรดาบริษัทรถยนตญี่ปุน
จึงพากันตบเทาเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา เริ่มดวยฮอนดาในป 2525 ตามมาดวยนิสสัน
ในป 2526 โตโยตาป 2527 มาสดาป 2530 มิตซูบิชิป 2531 ซูบารุและอีซูซุป 2532
การรุกลํ้ าของโรงงานรถยนตญี่ปุน ประกอบกับกับความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 ทําใหบริษัทญี่ปุนเขาไปกวานซื้อหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย
รวมตลอดจนเข าไปครอบกิ จ การต างๆในสหรัฐอเมริกาจํ านวนมาก สรางความตื่นตระหนก
แกประชาชนชาวอเมริกันจํานวนไมนอย ผูนําอเมริกันบางคนกลาวเตือนถึง `ภัยเหลือง' ที่กําลัง
ระบาดเขาสูสังคมอเมริกัน
ปฏิกิริยาที่ชาวอเมริกันมีตอ `ภัยเหลือง' มีทั้งดานบวกและดานลบ ดานบวก
ไดแก ความพยายามในการศึกษาญี่ปุนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
เพื่ออธิบายวา เหตุใดญี่ปุนจึงเติบใหญขึ้นมาเทียมบาเทียมไหลประเทศมหาอํ านาจตะวันตก
อยางที่มิไดคาดคิดมากอน นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา ญี่ปุนศึกษาในสหรัฐอเมริกา
รุงเรืองยิ่งกวายุคสมัยใดๆ ดานลบไดแก ความรูสึกตอตานญี่ปุน ซึ่งแสดงออกทั้งในรูปนวนิยาย
ภาพยนตร และดนตรี
โตโยตานับเปนบริษัทญี่ปุนบริษัทที่สามที่เขาไปตั้งโรงงานรถยนตในสหรัฐอเมริกา
ตามหลังฮอนดาและนิสสัน แตโตโยตามิไดกลาหาญชาญชัยเทาฮอนดานและนิสสันที่เขาไปตั้ง
โรงงานของตนเอง หากแตเลือกประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) กับ General Motors (GM)
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ดวยการจัดตั้งบริษัท New United Motor Manufacturing Incorporated เรียกยอๆวา NUMMI
การเลื อกประกอบธุ รกิ จร ว มทุ น ก็ เ ปน เพราะไมแนใ จในความผัน ผวนทางการเมืองและความ
แปรปรวนในดานนโยบายของรัฐบาลอเมริกัน แตวิธีคิดในลักษณะ `ปลอดภัยไวกอน' เชนนี้
แทนที่จะเกื้อกูลการประกอบธุรกิจของโตโยตา กลับตองเผชิญอุปสรรคอันใหญหลวงเมื่อบริษัท
ไครสเลอรรองเรียนตอ Federal Trade Commission (FTC) วา การรวมทุนระหวางบริษัท
ยักษใหญทั้งสองเปนการสรางอํานาจผูกขาดซึ่งกระทบตอผลการประกอบการของไครสเลอร FTC
ตัดสินวาบริษัททั้งสองสามารถประกอบธุรกิจรวมทุนไดจนถึงป 2539 NUMMI เลือกใชโรงงาน
รถยนตเกาของ GM ในเมือง Fremont มลรัฐแคลิฟอรเนียในการประกอบการ
โตโยตาเขาไปตั้งโรงงานแหงที่สองในสหรัฐอเมริกาในป 2531 คราวนี้เปนโรงงาน
ของตนเอง มิใชธุรกิจรวมทุนดังโรงงานแหงแรก โดยเลือกตั้งในเมือง Georgetown มลรัฐ
เคนตักกี้ ในปเดียวกันนั้นเอง โตโยตาก็ตั้งโรงงานอีกแหงหนึ่ง ณ เมือง Cambridge มลฑล
Ontario ประเทศแคนาดา โรงงานใหมในมลรัฐอินเดียนาจึงนับเปนโรงงานที่สี่ของโตโยตาในทวีป
อเมริกาเหนือ
โรงงานใหมนี้จะผลิตรถปกอัพรุน T100 กําลังการผลิตปละ 100,000 คัน
โดยจะเริ่มผลิตไดในป 2541 ซึ่งจะกอใหเกิดการจางงาน 1,300 คน โตโยตาคาดวาจะตองใชเงิน
ลงทุนไมนอยกวา 700 ลานดอลลาร
การยายโรงงานมิไดเกิดจากการกีดกันการคาในรูปแบบตาง ๆ เทานั้น หากยัง
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงคาเงินเยนและสภาวการณทางเศรษฐกิจในญี่ปุนดวย การแข็งตัว
ของเงินเยนนับตั้งแตขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ในเดือนกันยายน 2528 เปนตนมา ทําให
สินคาออกญี่ปุน เมื่อคิดเปนเงินดอลลารมีราคาแพงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออก แนวโนม
ที่เงินเยนมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลารปรากฏอยางรุนแรงนับตั้งแตกลางป 2537 เปนตนมา
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งยืดเยื้อมาแตป 2534 ทําใหประชาชนชาวญี่ปุนตองรัด
เข็ ม ขั ด และลดการบริ โ ภค การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคดั ง กล า วนี้ ก ระทบต อ ผล
การประกอบการของบริษัทรถยนตโดยตรง ยอดขายที่ตกตํ่าทําใหบริษัทรถยนตญี่ปุนเผชิญภาวะ
ขาดทุน ตรงกันขามกับบริษัทรถยนตอเมริกัน ซึ่งฟนตัวขึ้นมามีกําไรทุกบริษัท การแข็งตัวของ
เงินเยนและภาวะเศรษฐกิจถดถอยในญี่ปุนผลักดันใหบริษัทรถยนตญี่ปุนยายโรงงานออกไปจาก
ญี่ปุน โดยที่สหรัฐอเมริกาเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญแหงหนึ่ง เนื่องจากมีตลาดขนาดใหญ
การตั้งโรงงานใหมในสหรัฐอเมริกาของโตโยตาจึงมิไดกอใหเกิดความประหลาดใจแมแตนอย
เพราะเปนเรื่องที่คาดไดอยูแลว และแทที่จริงนั้น โตโยตาตัดสินใจชากวาบริษัทญี่ปุนอื่นๆ เสียดวย
ซํ้า
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การเลือกมลรัฐอินเดียนาเปนที่ตั้งโรงงาน นับวาสอดคลองกับแบบแผนการเลือก
ที่ตั้งโรงงานของบริษัทรถยนตญี่ปุน เพราะโรงงานญี่ปุนเกือบทั้งหมด ยกเวน NUMMI กระจาย
อยูในอาณาบริเวณที่เรียกวา "ระเบียงโรงงานรถยนตขามชาติ" (Transplant Corridor) ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแตตอนใตทะเลสาบ Ontario ผานมลรัฐมิชิแกน มลรัฐอิลลินอยส มลรัฐอินเดียนา
มลรัฐโอไฮโอ มลรัฐเคนตักกี้ จนถึงมลรัฐเทนเนสซี
ฮอนดายึดมลรัฐโอไฮโอเปนฐาน นิสสันยึดเทนเนสซี มาสดายึดมิชิแกน มิตซุบิชิ
ยึดอิลลินอยส ซูบารุและอีซูซุยึดอินเดียนา โตโยตายึดเคนตักกี้และอินเดียนา สวนในแคนาดา
ทั้งฮอนดาโตโยตา และซูซูกิตางยึดออนตาริโอเปนฐาน
แมวาประชาชนและผูนํ าชาวอเมริกันบางสวนจะเกรงกลัวการแพรระบาดของ
`ภัยเหลือง' แตนักการเมืองทองถิ่นกลับตอนรับบริษัทญี่ปุนอยางดียิ่ง กองทัพนักลงทุนญี่ปุน
ยาตราเขาสูสหรัฐอเมริกาในยามที่เศรษฐกิจถดถอย ผูวาการมลรัฐตางๆจึงอาแขนรับนักลงทุน
ผิวเหลืองเหลานี้ เพราะการลงทุนจากตางประเทศชวยเพิ่มพูนการจางงาน การดึงบริษัทตางชาติ
เขาไปลงทุนในมลรัฐของตนจึงมีผลกระทบคะแนนนิยมทางการเมือง
เมื่อบริษัทรถยนตญี่ปุนเริ่มคิดถึงการยายโรงงานหลังป 2524 บริษัทเหลานี้
รวมกับเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ (MITI) แหงญี่ปุนพากัน
ตระเวนดูที่ตั้งของโรงงานในมลรัฐตางๆ พรอมทั้งรวบรวมขอมูลทั้งจากขารัฐการและจากประชาชน
ในทองถิ่น เมื่อขาวการเขามาลงทุนของบริษัทญี่ปุนแพรสะพัด บรรดามลรัฐตางๆพากันสงคน
เขาประกบนักลงทุนญี่ปุน พรอมดวยขอเสนอตางๆทันที และนี่เองที่ทําใหบริษัทญี่ปุนตระหนักถึง
อํ านาจตอรองของตน อยางนอยที่สุดก็สามารถเรียกรองใหมลรัฐเหลานั้นอํานวยความสะดวก
ในการเขาไปลงทุน พรอมทั้งจัดบริการสาธารณูปโภคโดยพรอมมูล
ในกรณีโรงงานใหมของโตโยตานี้ มีมลรัฐอยางนอย 4 มลรัฐที่พยายามชักจูงใหโตโยตา
เขาไปตั้งโรงงาน ไดแก มิชิแกน เคนตักกี้ โอไฮโอ และอินเดียนา ในที่สุดโตโยตาก็เลือก
อินเดียนา มลรัฐอินเดียนาและองคการบริหารสวนทองถิ่นตองใชจายเงินเกือบ 75 ลานดอลลาร
ในการจัดสรรบริการสาธารณะตางๆ รวมทั้งการฝกอบรมคนงาน เพื่อเปนสิ่งจูงใจในการดึงดูด
โตโยตาเขาสูมลรัฐอินเดียนา
แมโตโยตาและบริษัทรถยนตญี่ปุนอื่นๆ จะหนีตายจากญี่ปุน แตหาใชการหนีตายชนิด
สิ้นไรไมตอกไม อํ านาจตอรองยังมีอยูโดยบริบูรณ เพราะโลกทุนนิยมยังคงตอนรับนักลงทุน
ระหวางประเทศ
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ตารางที่ 1
โรงงานรถยนตของโตโยตาในอเมริกาเหนือ
ลําดับที่

ที่ตั้งโรงงาน

1
2
3
4

Fremont,
California, USA
Georgetown,
Kentucky, USA
Cambridge,
Ontario, Canada
Princeton,
Indiana, USA

ปที่เปด
2527
2531
2531
2541

กําลังการผลิต
(คันตอป)
340,000
400,000
50,000
100,000

การจางงาน
(คน)
2,500
3,000
1,000
1,300

