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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน (1)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความวัวยังมิทันหาย ความควายเขามาแทรก
ขอพิพาทเรื่องการคาคอมพิวเตอรชิประหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนยังมิทันสาง
ใหเรียบรอย ขอพิพาทใหมก็ผุดขึ้นอีก คราวนี้เกี่ยวพันกับสิทธิการบิน และที่กําลังรอคิวปะทุ
เปนขอพิพาทตอไป ก็คือ ฟลมถายภาพ ทั้งนี้เปนที่คาดไดวา ตราบเทาที่ญี่ปุนยังคงเกินดุลการคา
กับสหรัฐอเมริกา กรณีพิพาทอีกมากหลายจะรอคิวปะทุชนิดไมรูหยุดรูหยอน ยิ่งกลุม ’ลัทธิแก’
(Revisionism) ทรงอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตัน
ดวยแลว สังคมเศรษฐกิจโลกก็จะถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหอยูในภาวะจวนเจียนที่จะเกิดสงคราม
การคาอยูรํ่าไป
ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ซึ่งสะสมทบทวีมาเปนเวลากวา
ทศวรรษแลวนี้ โดยพื้นฐานเกิดจากขอเท็จจริงที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีแนวโนมเสื่อมถอยลง
โดยที่เพิ่งมีทีทากระเตื้องขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา ในขณะที่ญี่ปุนมีเศรษฐกิจรุงเรืองอยางนอย
จนถึงป 2533 สหรัฐฯประสบปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก
ในขณะที่ญี่ปุนมีสวนเกินดุลจํานวนมหาศาล แมในยามที่มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป
2534 เปนตนมาจนบัดนี้ สวนเกินดุลของญี่ปุนถึงจะมีแนวโนมนอยลง แตก็ตกตํ่าไมมากนัก
สหรั ฐ อเมริ ก าต อ งการบี บ คอให ญี่ ปุ  น ลดส ว นเกิ นดุ ล การค า และดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัด เพราะการขาดดุลของสหรัฐฯ สวนใหญเปนการขาดดุลกับญี่ปุน ผูนํารัฐบาลอเมริกัน
มีความรูสึกวา ญี่ปุนมีการคาอันไมเปนธรรม อีกทั้งตองการใหญี่ปุนตอบแทนบุญคุณที่สหรัฐฯ
ชวยอุมชูจนญี่ปุนฟนตัวจากภัยพิบัติแหงสงคราม และเติบใหญจนเปนประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
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ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา สหรัฐอเมริกาปรับยุทธวิธีในการกดดัน
ญี่ปุนโดยตลอด จากเดิมที่มุงสกัดการนําเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการบีบคอใหญี่ปุนเปดตลาด และ
จากเดิมที่มุงใชยุทธวิธีเศรษฐกิจจุลภาค มาเปนการใชยุทธวิธีเศรษฐกิจมหภาค แตทายที่สุดก็หัน
ไปเนนยุทธวิธีเศรษฐกิจจุลภาคตามเดิม
ปรากฏการณที่สินคาญี่ปุนทะลักเขาสูสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตปลายทศวรรษ
2510 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งทอ เหล็กกลา เครื่องรับโทรทัศนสี และรถยนต กอใหเกิด
ความตระหนกแกผูประกอบการชาวอเมริกันอยางมาก อุตสาหกรรมอเมริกันเหลานี้ไมมีแรง
ตานทานสินคาญี่ปุนได ในเวลาไมชาไมนานตอมา เริ่มมีการกลาวหาวา ญี่ปุนทุมสินคาเขาสู
ตลาดอเมริกัน หรือที่เรียกกันในภาษาการคาระหวางประเทศวา Dumping กลาวคือ สงสินคา
ญี่ปุนเขาไปขายในสหรัฐฯในราคาตํ่ากวาตนทุน หรือขายในราคาตํ่ากวาที่ขายในตลาดประเทศ
อื่นๆ รัฐบาลอเมริกันเริ่มสกัดการนําเขาสินคาญี่ปุนดวยการเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด
(Anti-Dumping Duty = ADD) เพื่อมิใหสินคาญี่ปุนที่ขายในตลาดอเมริกันมีราคาตํ่ากวาปกติ
การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) มิใชมาตรการเดียวที่รัฐบาล
อเมริกันใชสกัดสินคาญี่ปุน หากสามารถหามนําเขาได รัฐบาลอเมริกันก็คงประกาศหามนําเขา
สินคาญี่ปุนไปแลว แตการหามนําเขาสินคาอุตสาหกรรมนั้นละเมิดกฎขอบังคับของ GATT/WTO
และสหรัฐอเมริกาก็เปนภาคีสมาชิกของ GATT/WTO มิหนําซํ้ายังเปน ‘พี่เอื้อย’ แหงคายเสรี
ประชาธิปไตยเสียดวย หากสหรัฐฯ ประกาศหามนําเขาสินคาญี่ปุน ไมเพียงแตจะเปนการทําผิด
กฎขอบังคับของ GATT/WTO แลว ยังตองเสียหนาอยางสําคัญในฐานะผูเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ดังนั้นแทนที่สหรัฐฯจะประกาศหามนํ าเขาหรือจํากัดการนํ าเขา สหรัฐฯหันไปบีบคอ
ใหญี่ปุนจํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ สัญญาประเภทนี้เรียกยอๆวา VERs (Voluntary Export
Restraints) ประเทศคูคาใดๆ ก็ตามยอมตองการสงออกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คงไมมีผูนํา
ที่มีสติสัมปชัญญะคนใดดําเนินมาตรการจํากัดการสงออก แตเปนเพราะญี่ปุนมีอํานาจตอรอง
นอย จึงยอมจํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ ทั้งๆ ที่โดยนํ้าใสใจจริงหาไดสมัครใจแตประการใดไม
มาตรการการจํ ากั ด การส ง ออกโดยสมั ค รใจมิไดแตกต า งจากมาตรการหา ม
การนํ าเขา เพราะตางก็ขัดตอเจตนารมณพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม หากยึดมั่น
ในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว ก็ไมควรมีมาตรการที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ ไมวา
จะเปนการนําเขาหรือการจํากัดการสงออก
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ภาวะจํ ายอมทํ าให ญี่ ปุ  น ทํ าสั ญ ญา VERs กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าหลายฉบั บ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาการจํากัดการสงออกสิ่งทอ ซึ่งมีมาแตป 2498 และภายหลังแปรเปน
ขอตกลงพหุภาคีภายใตขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement = MFA)
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2517 เปนตนมา นอกจากนี้ ญี่ปุนยังทําสัญญากับสหรัฐอเมริกาในการจํากัด
การสงออกรถยนตในป 2525 จํากัดการสงออกเหล็กกลาในป 2527 และจํากัดการสงออกอุปกรณ
เครื่องจักร (machine tools) ในป 2528
การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) ก็ดี และการกดดันใหญี่ปุน
ทําสัญญาจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) ก็ดี ลวนมีเปาประสงคในการจํากัดการนําเขา
สินคาญี่ปุน แตภายหลังจากที่มีการใชมาตรการเหลานี้ระยะหนึ่งก็ไมปรากฏแตประการใดวา
ฐานะดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนกระเตื้องขึ้น สหรัฐฯยังคงขาดดุลการคาจํานวน
มากกับญี่ปุนตอมา มิหนําซํ้ากลับเลวรายลงไปอีก โดยที่ประชาชนชาวอเมริกันผูบริโภคเปนผู
เสียประโยชน เพราะตองซื้อสินคาในราคาแพงขึ้น ยิ่งในกรณีการจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ
ดวยแลว ผูผลิตชาวญี่ปุนกลับไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํา เพราะมีกําไรมากขึ้น
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธศาสตรในการเจรจา
กับรัฐบาลญี่ปุน จากเดิมที่มุงจํากัดการนําเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการกดดันใหญี่ปุนเปดตลาด
สําหรับสินคาจากตางประเทศ (market access) โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอเมริกัน
ในป 2528 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) เริ่มใชยุทธศาสตรการเจรจา
ใหญี่ปุนเปดตลาดสินคาบางประเภทโดยเฉพาะ ที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific
เรียกยอๆ วา MOSS โดยเลือกสินคา 4 ประเภทขึ้นโตะเจรจา ไดแก โทรคมนาคม อีเล็กทรอนิก
ผลิตภัณฑปา และยาและอุปกรณการแพทย
ในป 2529 ธุรกิจการกอสรางถูกหยิบยกขึ้นโตะเจรจา เนื่องจากบริษัทกอสราง
ตางประเทศไมเคยมีโอกาสประมูลรับเหมากอสรางในญี่ปุนเลย การเจรจาบรรลุผลเมื่อญี่ปุน
ยินยอมใหโครงการกอสรางขนาดใหญมีการประมูลระหวางประเทศ เริ่มตนดวยการประมูล
กอสรางสนามบินกันไซแหงใหม (New Kansai Airport) ใกลเมืองโอซากาในป 2530
การกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศไดพัฒนามาเปนการกดดัน
ใหญี่ปุนกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการนําเขา เพราะการรับปากวาจะเปดตลาดไมเพียงพอ
อีกตอไป ในสายตาของผูนําอเมริกัน ญี่ปุนมักจะเตะถวงการเปดตลาด ดังนั้น เมื่อรับปากวา
จะเปดตลาด ก็ตองกําหนดเปาหมายเปนตัวเลขวา ญี่ปุนมีแผนการนําเขาปริมาณมากนอยเพียง
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ใด ศาสตราจารยจักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบียขนานนามมาตร
การดังกลาวนี้วา “การขยายการนําเขาโดยสมัครใจ” (Voluntary Import Expansions) เรียกยอๆ
วา VIEs เพื่อใหเทียบเคียงกับ VERs ขอเท็จจริงมีอยูวา ญี่ปุนมิไดสมัครใจในการขยายการนําเขา
หากไมถูกกดดันจากสหรัฐฯ ญี่ปุนก็คงไมขยายการนําเขา
ดวยเหตุดังนี้เอง ยุทธวิธีการเจรจาการคาของสหรัฐอเมริกาคอยๆแปรเปลี่ยน
จากการกดดันใหญี่ปุนจํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ (VERs) มาเปนการขยายการนําเขา
‘โดยสมั ครใจ’ (VIEs) ญี่ปุนยินยอมขยายการนํ าเขาเซมิคอนดักเตอร (semi-conductor)
‘โดยสมัครใจ’ ในป 2529 และตอมาในป 2535 ก็มีการทําสัญญา VIEs ในกรณีของรถยนตและ
อะไหลรถยนต
กอนป 2531 พลังกดดันของสหรัฐอเมริกามีไมมากนัก ญี่ปุนจึงสามารถเตน
ฟุตเวิรคโดยสะดวกดาย ในเดือนมีนาคม 2528 วุฒิสภาอเมริกันมีมติประณามญี่ปุนวามีการคา
อันไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ มติดังกลาวสรางความตื่นตระหนกแกผูนําญี่ปุนอยางมาก เพราะบัดนี้
ปรากฏอยางชัดเจนวา ความรูสึกเปนปรปกษกับญี่ปุนไดเขามาแทนที่ความรูสึกเปนมิตรในหมูผูนํา
อเมริกัน
ในป 2531 รัฐสภาอเมริกันก็ผานกฎหมายการคาที่ชื่อ Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 คราวนี้รัฐบาลอเมริกันมีอาวุธที่ทรงพลัง ดังเชนมาตรา 301
Special 301 และ Super 301 และไมรั้งรอที่จะใชอาวุธเหลานี้เลนงานญี่ปุน ในเดือนพฤษภาคม
2532 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาอาศัยอํานาจตามมาตรา Super 301 ออกประกาศวา
ญี่ปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา โดยอางวา ญี่ปุนกีดกันการนําเขาผลิตภัณฑปา
ดาวเทียม และซูเปอรคอมพิวเตอร นับตั้งแตป 2531 เปนตนมา กรณีพิพาททางการคาระหวาง
สหรัฐอเมริกากับญี่ปุนก็ผุดขึ้นเปนระลอกๆ จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ชนิดไมรูจบรูสิ้น
ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนศาสตราจารยจักดิช ภควตี สหรัฐ
อเมริ ก ากํ าลั ง ดํ าเนิ น มาตรการตามแนวทาง ‘เอกภาคนิ ย มอั น แข็ ง กร า ว’ (Aggressive
Unilateralism) เพราะบัดนี้สหรัฐฯ ตั้งตัวเปนโจทกกลาวหาประเทศคูคาวามีนโยบายและจารีต
การคาอันไมเปนธรรม ตั้งตัวเปนผูไตสวนขอเท็จจริง และพรอมกันนั้นก็ตั้งตัวเปนผูพิพากษา
บงการการลงโทษประเทศคูคา กระบวนการลงโทษประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาไมเพียงแต
ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตดั้งเดิมและขององคการการคาโลก
(WTO) ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ระเบี ย บการค า ระหว า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะพหุ ภ าคี นิ ย ม
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(Multilateralism) อีกดวย สหรัฐฯไมยอมใชกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ GATT และ WTO
แตกลับตั้ง ‘ศาลเตี้ย’ ขึ้นเอง ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงและความตึงเครียดในสังคมเศรษฐกิจโลก
เกินกวาความจํ าเปน ในประการสํ าคัญ สหรัฐฯไดทํ าใหความสํ าคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของ
WTO ลดนอยลง และทายที่สุดอาจนํามาซึ่งจุดจบของระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะ
พหุภาคีนิยมได

