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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน  (1)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ความวัวยังมิทันหาย ความควายเขามาแทรก

ขอพิพาทเรื่องการคาคอมพิวเตอรชิประหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนยังมิทันสาง 
ใหเรียบรอย ขอพิพาทใหมก็ผุดขึ้นอีก คราวนี้เกี่ยวพันกับสิทธิการบิน และที่กํ าลังรอคิวปะทุ 
เปนขอพิพาทตอไป ก็คือ ฟลมถายภาพ ทั้งนี้เปนที่คาดไดวา ตราบเทาที่ญ่ีปุนยังคงเกินดุลการคา
กับสหรัฐอเมริกา กรณีพิพาทอีกมากหลายจะรอคิวปะทุชนิดไมรูหยุดรูหยอน ยิ่งกลุม ’ลัทธิแก’ 
(Revisionism) ทรงอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตัน 
ดวยแลว สังคมเศรษฐกิจโลกก็จะถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหอยูในภาวะจวนเจียนที่จะเกิดสงคราม
การคาอยูร่ํ าไป

ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ซึ่งสะสมทบทวีมาเปนเวลากวา 
ทศวรรษแลวนี้ โดยพื้นฐานเกิดจากขอเท็จจริงที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีแนวโนมเสื่อมถอยลง 
โดยที่เพิ่งมีทีทากระเตื้องขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา ในขณะที่ญ่ีปุนมีเศรษฐกิจรุงเรืองอยางนอย
จนถึงป 2533 สหรัฐฯประสบปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก  
ในขณะที่ญ่ีปุนมีสวนเกินดุลจํ านวนมหาศาล แมในยามที่มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 
2534 เปนตนมาจนบัดนี้ สวนเกินดุลของญี่ปุนถึงจะมีแนวโนมนอยลง แตก็ตกตํ่ าไมมากนัก

สหรัฐอเมริกาตองการบีบคอใหญ่ีปุ นลดสวนเกินดุลการคาและดุลบัญชี 
เดินสะพัด เพราะการขาดดุลของสหรัฐฯ สวนใหญเปนการขาดดุลกับญ่ีปุน ผูนํ ารัฐบาลอเมริกัน 
มีความรูสึกวา ญ่ีปุนมีการคาอันไมเปนธรรม อีกทั้งตองการใหญ่ีปุนตอบแทนบุญคุณที่สหรัฐฯ 
ชวยอุมชูจนญี่ปุนฟนตัวจากภัยพิบัติแหงสงคราม และเติบใหญจนเปนประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
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ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา สหรัฐอเมริกาปรับยุทธวิธีในการกดดัน
ญ่ีปุนโดยตลอด จากเดิมที่มุงสกัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาด และ
จากเดิมที่มุงใชยุทธวิธีเศรษฐกิจจุลภาค มาเปนการใชยุทธวิธีเศรษฐกิจมหภาค แตทายที่สุดก็หัน
ไปเนนยุทธวิธีเศรษฐกิจจุลภาคตามเดิม

ปรากฏการณที่สินคาญี่ปุนทะลักเขาสูสหรัฐอเมริกา นับต้ังแตปลายทศวรรษ 
2510 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งทอ เหล็กกลา เครื่องรับโทรทัศนสี และรถยนต กอใหเกิด
ความตระหนกแกผูประกอบการชาวอเมริกันอยางมาก อุตสาหกรรมอเมริกันเหลานี้ไมมีแรง 
ตานทานสินคาญี่ปุนได ในเวลาไมชาไมนานตอมา เร่ิมมีการกลาวหาวา ญ่ีปุนทุมสินคาเขาสู 
ตลาดอเมริกัน หรือที่เรียกกันในภาษาการคาระหวางประเทศวา Dumping กลาวคือ สงสินคา 
ญ่ีปุนเขาไปขายในสหรัฐฯในราคาตํ่ ากวาตนทุน หรือขายในราคาตํ่ ากวาที่ขายในตลาดประเทศ
อ่ืนๆ รัฐบาลอเมริกันเริ่มสกัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุนดวยการเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด 
(Anti-Dumping Duty = ADD) เพื่อมิใหสินคาญี่ปุนที่ขายในตลาดอเมริกันมีราคาตํ่ ากวาปกติ

การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) มิใชมาตรการเดียวที่รัฐบาล
อเมริกันใชสกัดสินคาญี่ปุน หากสามารถหามนํ าเขาได รัฐบาลอเมริกันก็คงประกาศหามนํ าเขา 
สินคาญี่ปุนไปแลว แตการหามนํ าเขาสินคาอุตสาหกรรมนั้นละเมิดกฎขอบังคับของ GATT/WTO 
และสหรัฐอเมริกาก็เปนภาคีสมาชิกของ GATT/WTO มิหนํ าซํ้ ายังเปน ‘พี่เอื้อย’ แหงคายเสรี
ประชาธิปไตยเสียดวย หากสหรัฐฯ ประกาศหามนํ าเขาสินคาญี่ปุน ไมเพียงแตจะเปนการทํ าผิด 
กฎขอบังคับของ GATT/WTO แลว  ยังตองเสียหนาอยางสํ าคัญในฐานะผูเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ดังนั้นแทนที่สหรัฐฯจะประกาศหามนํ าเขาหรือจํ ากัดการนํ าเขา สหรัฐฯหันไปบีบคอ 
ใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’  สัญญาประเภทนี้เรียกยอๆวา VERs (Voluntary Export 
Restraints) ประเทศคูคาใดๆ ก็ตามยอมตองการสงออกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คงไมมีผูนํ า 
ที่มีสติสัมปชัญญะคนใดดํ าเนินมาตรการจํ ากัดการสงออก แตเปนเพราะญี่ปุนมีอํ านาจตอรอง
นอย จึงยอมจํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’  ทั้งๆ ที่โดยนํ้ าใสใจจริงหาไดสมัครใจแตประการใดไม

มาตรการการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจมิไดแตกตางจากมาตรการหาม
การนํ าเขา เพราะตางก็ขัดตอเจตนารมณพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม หากยึดมั่น 
ในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว ก็ไมควรมีมาตรการที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ ไมวา 
จะเปนการนํ าเขาหรือการจํ ากัดการสงออก
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ภาวะจํ ายอมทํ าใหญ่ีปุ นทํ าสัญญา VERs กับสหรัฐอเมริกาหลายฉบับ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญญาการจํ ากัดการสงออกสิ่งทอ ซึ่งมีมาแตป 2498 และภายหลังแปรเปน 
ขอตกลงพหุภาคีภายใตขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement = MFA)  
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2517 เปนตนมา  นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังทํ าสัญญากับสหรัฐอเมริกาในการจํ ากัด
การสงออกรถยนตในป 2525 จํ ากัดการสงออกเหล็กกลาในป 2527 และจํ ากัดการสงออกอุปกรณ
เครื่องจักร (machine tools) ในป 2528

การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) ก็ดี  และการกดดันใหญ่ีปุน 
ทํ าสัญญาจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) ก็ดี  ลวนมีเปาประสงคในการจํ ากัดการนํ าเขา 
สินคาญี่ปุน แตภายหลังจากที่มีการใชมาตรการเหลานี้ระยะหนึ่งก็ไมปรากฏแตประการใดวา 
ฐานะดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนกระเตื้องขึ้น สหรัฐฯยังคงขาดดุลการคาจํ านวน 
มากกับญ่ีปุนตอมา มิหนํ าซํ้ ากลับเลวรายลงไปอีก โดยที่ประชาชนชาวอเมริกันผูบริโภคเปนผู 
เสียประโยชน เพราะตองซื้อสินคาในราคาแพงขึ้น ยิ่งในกรณีการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ 
ดวยแลว  ผูผลิตชาวญี่ปุนกลับไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํ า เพราะมีกํ าไรมากขึ้น

ในชวงปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธศาสตรในการเจรจา
กับรัฐบาลญี่ปุน จากเดิมที่มุงจํ ากัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาด
สํ าหรับสินคาจากตางประเทศ (market access) โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอเมริกัน

ในป 2528 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) เร่ิมใชยุทธศาสตรการเจรจา
ใหญ่ีปุนเปดตลาดสินคาบางประเภทโดยเฉพาะ ที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific 
เรียกยอๆ วา MOSS โดยเลือกสินคา 4 ประเภทขึ้นโตะเจรจา ไดแก โทรคมนาคม อีเล็กทรอนิก 
ผลิตภัณฑปา และยาและอุปกรณการแพทย

ในป 2529 ธุรกิจการกอสรางถูกหยิบยกขึ้นโตะเจรจา เนื่องจากบริษัทกอสราง
ตางประเทศไมเคยมีโอกาสประมูลรับเหมากอสรางในญี่ปุนเลย การเจรจาบรรลุผลเมื่อญ่ีปุน 
ยินยอมใหโครงการกอสรางขนาดใหญมีการประมูลระหวางประเทศ เร่ิมตนดวยการประมูล 
กอสรางสนามบินกันไซแหงใหม (New Kansai Airport) ใกลเมืองโอซากาในป 2530

การกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศไดพัฒนามาเปนการกดดัน
ใหญ่ีปุนกํ าหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการนํ าเขา เพราะการรับปากวาจะเปดตลาดไมเพียงพอ 
อีกตอไป ในสายตาของผูนํ าอเมริกัน ญ่ีปุนมักจะเตะถวงการเปดตลาด ดังนั้น เมื่อรับปากวา 
จะเปดตลาด ก็ตองกํ าหนดเปาหมายเปนตัวเลขวา ญ่ีปุนมีแผนการนํ าเขาปริมาณมากนอยเพียง
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ใด ศาสตราจารยจักดิช  ภควตี (Jagdish  Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบียขนานนามมาตร
การดังกลาวนี้วา “การขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ” (Voluntary Import Expansions) เรียกยอๆ
วา VIEs เพื่อใหเทียบเคียงกับ VERs  ขอเท็จจริงมีอยูวา ญ่ีปุนมิไดสมัครใจในการขยายการนํ าเขา 
หากไมถูกกดดันจากสหรัฐฯ ญ่ีปุนก็คงไมขยายการนํ าเขา

ดวยเหตุดังนี้เอง ยุทธวิธีการเจรจาการคาของสหรัฐอเมริกาคอยๆแปรเปลี่ยน 
จากการกดดันใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ (VERs) มาเปนการขยายการนํ าเขา  
‘โดยสมัครใจ’ (VIEs) ญ่ีปุนยินยอมขยายการนํ าเขาเซมิคอนดักเตอร (semi-conductor)  
‘โดยสมัครใจ’ ในป 2529 และตอมาในป 2535 ก็มีการทํ าสัญญา VIEs ในกรณีของรถยนตและ
อะไหลรถยนต

กอนป 2531 พลังกดดันของสหรัฐอเมริกามีไมมากนัก ญ่ีปุนจึงสามารถเตน
ฟุตเวิรคโดยสะดวกดาย ในเดือนมีนาคม 2528 วุฒิสภาอเมริกันมีมติประณามญี่ปุนวามีการคา 
อันไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ มติดังกลาวสรางความตื่นตระหนกแกผูนํ าญี่ปุนอยางมาก เพราะบัดนี้
ปรากฏอยางชัดเจนวา ความรูสึกเปนปรปกษกับญ่ีปุนไดเขามาแทนที่ความรูสึกเปนมิตรในหมูผูนํ า
อเมริกัน

ในป 2531 รัฐสภาอเมริกันก็ผานกฎหมายการคาที่ชื่อ Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 คราวนี้รัฐบาลอเมริกันมีอาวุธที่ทรงพลัง ดังเชนมาตรา 301 
Special 301 และ Super 301 และไมร้ังรอที่จะใชอาวุธเหลานี้เลนงานญี่ปุน ในเดือนพฤษภาคม 
2532 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาอาศัยอํ านาจตามมาตรา Super 301 ออกประกาศวา  
ญ่ีปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา โดยอางวา ญ่ีปุนกีดกันการนํ าเขาผลิตภัณฑปา  
ดาวเทียม และซูเปอรคอมพิวเตอร นับต้ังแตป 2531 เปนตนมา กรณีพิพาททางการคาระหวาง
สหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนก็ผุดขึ้นเปนระลอกๆ จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ชนิดไมรูจบรูส้ิน

ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนศาสตราจารยจักดิช ภควตี สหรัฐ
อเมริกากํ าลังดํ าเนินมาตรการตามแนวทาง  ‘เอกภาคนิยมอันแข็งกราว ’ (Aggressive 
Unilateralism) เพราะบัดนี้สหรัฐฯ ต้ังตัวเปนโจทกกลาวหาประเทศคูคาวามีนโยบายและจารีต 
การคาอันไมเปนธรรม ต้ังตัวเปนผูไตสวนขอเท็จจริง และพรอมกันนั้นก็ต้ังตัวเปนผูพิพากษา 
บงการการลงโทษประเทศคูคา กระบวนการลงโทษประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาไมเพียงแต 
ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตด้ังเดิมและขององคการการคาโลก 
(WTO) ในป จจุ บัน  ซึ่ ง เป นระเบียบการค าระหว างประเทศที่มี ลักษณะพหุภาคีนิยม  
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(Multilateralism) อีกดวย  สหรัฐฯไมยอมใชกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ GATT และ WTO  
แตกลับต้ัง ‘ศาลเตี้ย’ ข้ึนเอง  ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงและความตึงเครียดในสังคมเศรษฐกิจโลก
เกินกวาความจํ าเปน ในประการสํ าคัญ สหรัฐฯไดทํ าใหความสํ าคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของ  
WTO ลดนอยลง  และทายที่สุดอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะ
พหุภาคีนิยมได
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