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ไมมีสงครามการคา
ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา
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รักษาการตําแหนงผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ในการประกาศเลนงานทางการคา
(trade sanction) ตอสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 มิไดสรางความ
ปริวิตกแกชุมชนธุรกิจโลกมากเทาปรากฎการณเดียวกันเมื่อกวาครึ่งทศวรรษที่แลว ทั้งนี้มิใช
เพราะเหตุวา นางบารเชฟสกี้ออนหัดและไมแข็งกราวเทานายมิกกี้ แคนเตอร (Micky Kantor)
อดีตผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งโยกยายไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
แทนนายโรนัลด บราวน (Ronald Brown) ซึ่งถึงแกกรรมเพราะเหตุเครื่องบินตก ทั้งนี้เปนที่
ทราบดีกันวา นางบารเชฟสกี้เปนนักเจรจาการคาผูชํ่าชองและมีจุดยืนอันแข็งกราวยิ่งกวานาย
แคนเตอรเสียอีก
แตเปนเพราะวา สงครามการคาทํ าทาจะเกิดหลายตอหลายครั้ง แลวมิได
เกิดขึ้นจริง ความตื่นตระหนกเมื่อปรากฏขาวครั้งแรกๆคอยๆแปรเปลี่ยนเปนความชาชิน เมื่อ
มีขาวสงครามการคาครั้งลาสุดระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูคนที่ติดตาม
ขาวในลักษณะนี้มาโดยตลอดเริ่มรูสึกเฉยเมย ในวันที่ 15 พฤษภาคมนั้น ดัชนี Hang Seng
Index ของตลาดหลักทรัพยฮองกงดีดตัวขึ้นไป 45.95 จุด ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
ถีบตัวเพิ่มขึ้น 2.5% ทั้งๆที่ฮองกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนตองรับผลกระทบจากการเลนงาน
ของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ (Asia Times, May 16, 1996) ในวันตอมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
เพิ่มขึ้น 0.1% ในขณะที่ Hang Seng Index ลดลง 0.3% (Asia Times, May 17, 1996) แมวา
ดัชนีตลาดหลักทรัพยมิอาจใชวัดความรูสึกของชุมชนธุรกิจที่มีตอสงครามการคาไดทั้งหมด แตก็ใช
เปนตัวแปรในการพิจารณาไดบางสวน
การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)
ยังคงเปนขอพิพาทหลักระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานของสํ านัก
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ระบุวา สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนประเทศที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมริกามากที่สุด
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กลุมผูผลิตสินคาอเมริกันที่มีทรัพยสินทางปญญาอันประกอบดวยภาพยนตร
แผนเสียง ดนตรี หนังสือ และคอมพิวเตอรซอลฟแวร ซึ่งรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนในชื่อวา
International Intellectual Property Alliance เสนอประมาณการวา การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2538 ทําใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียรายได 2,300 ลาน
ดอลลาร เทียบกับ 866 ลานดอลลารในป 2537 แสดงวา การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา นอกจากจะมิไดลดลงแลว ยังถีบตัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเทา
กลุมผูผลิตแผนเสียง ซึ่งรวมตัวเปน International Federation of the
Phonographic Industry อางวา สาธารณรัฐประชาชนจีนผลิต compact discs ในป 2538
ไดประมาณ 50 ลานแผน ประมาณ 88% ของจํานวนนี้ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
ของบริษัทอเมริกัน โดยเพิ่มขึ้นจากป 2537 ประมาณ 1.5% (Asia Times, May 6, 1996)
แรงกดดั น จากนายทุ นอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ ทํ าให รั ฐ บาลคลิ น ตั น
จํ าเปนตองแสดงทาทีแข็งกราว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้ นาง
บารเชฟสกี้กลาววา ในรอบปที่ผานมาสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดเจรจากับสาธารณ
รัฐประชาชนจีนถึง 8 ครั้งทั้งในนครปกกิ่งและมณฑลตางๆ นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือ
ระหวางขาราชการชั้นผูใหญของประเทศทั้งสองมากกวา 30 ครั้ง แตการละเมิดกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินทางปญญามิไดเพลามือลง สหรัฐอเมริกาจึงไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการใช
มาตรการอันแข็งกราว (The Nation, May 16, 1996)
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโตวา รัฐบาลอเมริกันกลาวหารัฐบาลจีนอยาง
ไรเหตุผลและไรความเปนธรรม รัฐบาลจีนมิอาจยอมรับคําขมขูของรัฐบาลอเมริกันได ผูนําจีน
กลาวหาวา การขมขูในการทํ าสงครามการคาของรัฐบาลอเมริกันเปนเพียงเกมที่หวังผลทาง
การเมื อ งภายในประเทศเท า นั้ น แท ที่ จ ริ ง แล ว รั ฐ บาลจี น ได ใ ช ค วามพยายามอย า งยิ่ ง ยวด
ในการปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา โดยสั่งปดโรงงานผลิต compact
discs ถึง 7 แหงในมณฑลกวางตุง ไฮหนาน และเจียงสู บัดนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล มี ศ าลทรัพ ยสิน ทางปญญา
ในจังหวัดตางๆ รวม 20 จังหวัด และมีเจาหนาที่ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาถึง 300,000
คน ในขณะที่ ป ระเทศอื่ น ๆต อ งใช เ วลานั บ สิ บ ป ใ นการสร า งโครงสร า งพื้ น ฐานดั ง กล า วนี้
แตสาธารณรัฐประชาชนจีนเรงรัดใหมีสิ่งเหลานี้ภายในชั่วเวลาไมกี่ป
สํ านัก ผู  แ ทนการค าแหง สหรัฐอเมริก ากลา วหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีน
มิไดปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาซึ่งลงนามในเดือนกุมภาพันธ 2538 ทั้งๆที่
มีความเพียรพยายามในการเจรจาหลายตอหลายหน แตก็ไรผล จึงตองใชไมแข็งในการเก็บ
อากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจีนมูลคา 3,000 ลานดอลลาร โดยที่จะตัดทอนรายการสินคาจีน
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ที่จะถูกลงโทษใหเหลือ 2,000 ลานดอลลารในภายหลัง อากรขาเขาที่เก็บเพื่อลงโทษนี้จะเก็บ
ในอัตรา 100% ตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 สํานักผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาจะตองรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของเปนเวลาอยางนอย 30 วัน จึงจะเริ่มเก็บ
อากรขาเขาเพื่อลงโทษนี้ได รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีเวลาถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2539
ในการสนองตอบตอขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา
สินคาจีนที่ USTR ประกาศเลนงาน ไดแก สิ่งทอ (ผาไหม ผาฝาย ผาใย
สังเคราะห) อิเล็กทรอนิก (อุปกรณโทรคมนาคม โทรศัพทมือถือ เครื่องสงโทรสาร เครื่องตอบ
คําถาม) สินคาบริโภค (เครื่องทําความรอน เครื่องหุงขาว) และถุงมือการแพทย
แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตอบโตสหรัฐอเมริกาทันทีทันควันชนิดตาตอตา
ฟนตอฟน การตอบโตจําแนกเปน 2 มาตรการ มาตรการแรก ไดแก การหามนําเขาสินคา
อเมริกัน โดยพุงเปาไปสูกลุมผลประโยชนที่กดดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานจีน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสินคาโสตทัศนภัณฑ (audio-visual products) เชน ภาพยนตร เทปคาสเซตต วิดิโอเทป
และ compact discs มาตรการที่สอง ไดแก การขึ้นอากรขาเขา สินคาที่ถูกเลนงานประกอบดวย
รถยนตและอะไหล สินคาเกษตร (ฝาย เนื้อวัว เนื้อแกะ ไก) นํ้ามันพืชและไข อุปกรณ
โทรคมนาคม บุหรี่ และยาสูบ เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล กลองถายรูป และเครื่องเลนเกม
มาตรการที่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น เลื อ กใช มิ ไ ด มี นั ย ต อ การเมื อ งอเมริ กั น
ในขอที่มุงเลนงานกลุม International Intellectual Property Alliance เทานั้น หากยังมีนัยทาง
การเมืองระหวางประเทศอีกดวย ตามปกติมาตรการการหามนํ าเขาละเมิดกฎขอบังคับของ
GATT แต เ ป น เพราะสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน มิไดเ ป น สมาชิก องคก ารการคาโลก (WTO)
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาขัดขวาง จึงอยูในฐานะที่จะใชมาตรการนี้ได และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็จงใจเลือกหยิบดาบเลมนี้ออกมาเชือดสินคาอเมริกัน
หากสงครามการค า ระหว า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น กั บ สหรั ฐ อเมริ ก า
เกิดขึ้นจริง ผลกระทบทางเศรษฐกิจคงรุนแรงกวาสงครามการคาที่หลีกเลี่ยงไดในป 2538
เมื่อความขัดแยงดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจถึงที่สุด ในป 2538 สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกาประกาศเลนงานสินคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลคา 1,080 ลานดอลลาร แตในป
นี้สินคาเขาที่ กําหนดวาจะเลนงานมีมูลคาสูงถึง 2,000-3,000 ลานดอลลาร
สงครามการคามิไดเกิดขึ้นในป 2538 สวนหนึ่งเปนเพราะเมื่อถึงเสนตาย สหรัฐ
อเมริ ก าก็ยั ง ประวิง เวลาในการเก็ บอากรขาเข า เพื่อ ลงโทษสินคาจีน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมลงนามในขอตกลงทรัพยสินทางปญญา ภาพที่ยักษใหญทั้งสอง
ยอมออนขอเขาหากันติดตรึงตาชุมชนธุรกิจโลก และประจักษแจงวา สงครามการคามิใชเรื่อง
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ที่จะเกิดขึ้นไดงายๆ ดวยเหตุดังนี้ เสียงขูในการทําสงครามการคาในป 2539 จึงมิอาจสั่นคลอน
อารมณของผูคนในชุมชนธุรกิจโลกไดมากนัก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 6 ของ
สหรัฐอเมริกา ในป 2538 มูลคาการคาระหวางประเทศทั้งสองสูงถึง 57,300 ลานดอลลาร
โดยที่สหรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 33,900 ลานดอลลาร
มองจากแงของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาใหญ
ของจีน สินคาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสงไปขายใหสหรัฐอเมริกามีมูลคาคิดเปนรอยละ 14.5
ของสินคาออกทั้งหมด สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงมีผลในการทําลายตลาดขนาด
ใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน แมวาสินคาจีนจะสามารถทะลุทลวงสูตลาดอื่นๆได แตก็มิใช
เรื่องงาย เพราะตองเริ่มตนใหมและตองเสียคาโสหุยในการแสวงหาตลาด ซึ่งไมเหมือนกับตลาด
ที่ลงรากปกหลักแลว
สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน มิใชตลาดสํ าคัญของสิน ค า อเมริกัน เพราะรองรั บ
สินคาอเมริกันเพียง 4-5% ของสินคาออกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา แตเมื่อคํานึงถึงขนาดของ
ตลาดที่ใหญมหึมาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศักยภาพที่สินคาอเมริกันจะเจาะตลาดจีน
ยังมีอยูเปนอันมาก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา จีนกําลังทะยานขึ้นทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมิไดมีความสําคัญในแงที่เปนตลาดรองรับสินคาออกของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หาก
ยังมีความสํ าคัญในแงแหลงการลงทุนโดยตรงอีกดวย บรรษัทยักษใหญอเมริกันสามารถหา
ประโยชนจากการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเก็บเกี่ยวผลพวงจากขนาดของตลาด
ทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และแรงงานราคาถูก ในขณะที่กลุม International Intellectual
Property Alliance กดดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานจีน กลุมบรรษัทยักษใหญที่ลงทุนในประเทศ
นั้นจะผลักดันใหรัฐบาลคลินตันยืดหยุนและประนีประนอม สงครามการคาไมเพียงแตทําลาย
ชองโอกาสในการลงทุนของบรรษัทยักษใหญเหลานี้เทานั้น หากยังทําใหผูบริโภคชาวอเมริกัน
สูญเสียประโยชนที่หมดโอกาสในการซื้อสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
ไมตองหวั่นไหวตอเสียงขูในการทําสงครามการคา เพราะจะไมมีสงครามการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน การที่ประธานาธิบดีคลินตันประกาศตออายุ
การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most - Favoured - Nation Principle) กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 นับเปนประจักษพยานวา สหรัฐฯเอง
มิไดยืนกรานที่จะทําสงครามการคา

