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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน  (2)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีปญหารการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก ญ่ีปุน
กลับมีสวนเกินดุลจํ านวนมหาศาล การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ เปนผลจากการใชจาย
อยางเกินตัวทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล จนเงินออมภายในประเทศไมพอเพียงแกการใชจาย
และตองหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศ  ไมเพียงแตการออมในภาคครัวเรือนจะมีนอยเกินไปเทา
นั้น หากทวาภาครัฐบาลยังใชจายอยางเกินตัวจนมีการขาดดุลการคลังจํ านวนมากอีกดวย ในกรณี
ตรงกันขาม ญ่ีปุนกลับมีเงินออมอยางเหลือเฟอ

การแกปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกา
จํ าเปนตองมุงสูเหตุปจจัยพื้นฐาน อันไดแก การใชจายอยางเกินตัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การออม 
มีไมเพียงพอแกการใชจาย ผูนํ าอเมริกันตระหนักดีวา การแกปญหาพื้นฐานตองอาศัยมาตรการ
เศรษฐกิจมหภาค ดวยภูมิหลังเชนนี้นี่เอง ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนตางตกลงที่จะมีการเจรจา 
ที่เรียกวา Structural Impediments Initiatives (= SII) ทั้งนี้เพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาเชิง 
โครงสรางที่เปนอุปสรรคตอการคาและการปรับดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ

ญ่ีปุนเปนฝายตื่นตัวในการเลือกใชมาตรการเศรษฐกิจมหภาคกอนสหรัฐอเมริกา
เสียอีก ผูนํ าญี่ปุนมักจะกลาวอางเสมอมาวา การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ
อเมริกาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวในประเทศนั้น แมเมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รถยนตในระหวางป 2537-2538 ผูนํ าญี่ปุนยังคงหยิบยกปญหาการขาดดุลการคลังและการ 
ขาดแคลนเงินออมในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาโจมตีผูนํ าอเมริกันวา ไมมีความจริงใจในการแกปญหา
ของตนเอง

รายงานของ คณะกรรมการมาเอะกาวะ (Maekawa Committee) ซึ่งปรากฏ 
ในเดือนเมษายน 2529 นับเปนรายงานฉบับแรกที่กลาวถึงมาตรการเศรษฐกิจมหภาค อดีตนายก
รัฐมนตรีนากาโซเนะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวนี้ โดยมีนายฮารูโอะ มาเอะกาวะ 
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(Haruo Maekawa) ผูวาการธนาคารแหงประเทศญี่ปุนในขณะนั้นเปนประธาน เพื่อใหขอเสนอ 
ยุทธศาสตรในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อลดสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิต

คณะกรรมการมาเอะกาวะใหขอเสนอแนะทางนโยบายอยางคอนขางรอบดาน 
นับต้ังแตการกระตุนอุปสงคภายในประเทศเพื่อใหมีการนํ าเขาเพิ่มข้ึน อันจะชวยลดสวนเกินดุล 
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัดในบั้นปลาย การเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนการ 
นํ าเขา การเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับการนํ าสินคาเขาจากตางประเทศ การปรับคาเงินเยนใหตรง 
ตอฐานะที่แทจริง และการรวมมือในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ  
แตการปรับโครงสรางดังกลาวนี้เปนไปอยางเชื่องชา มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยภาวะถดถอย 
ทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา และปญหาการฟุบตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (bubble 
economy) ซึ่งมีผล กระทบตอฐานะของสถาบันการเงินตางๆจํ านวนมาก การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจมหภาคจึงมิอาจกระทํ าได จะมีก็แตการแข็งตัวของคาเงินเยน อันเปนผลจากการตกตํ่ า
ของคาเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีการเจรจา SII ในฤดูใบไมผลิป 2532 ซึ่งจบลงในเดือน
พฤษภาคม 2533 ทั้งประธานาธิบดียอรช บุช และนายกรัฐมนตรี โตฉิกิ ไกฟู (Toshiki Kaifu)  
ไดรับรายงานผลการเจรจา ทั้งสองฝายตางเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อ 
แกปญหาดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง

รัฐบาลอเมริกันเรียกรองเรื่องสํ าคัญ 3 เร่ือง โดยที่ฝายญี่ปุนยอมรับที่จะปฏิบัติ 
ไดแก

ขอแรก รัฐบาลญี่ปุนจักตองเพิ่มการใชจายดานทุนพื้นฐานของสังคม (social 
overhead capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเคหะ สวนสาธารณะ การทาเรือ การทา 
อากาศยาน ระบบการกํ าจัดของเสีย การปรับปรุงและการอนุรักษชายฝงทะเล การเพิ่มการ 
ใชจายของรัฐบาลญี่ปุนจะชวยลดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ การลดสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุนนั่นเอง

ขอที่สอง รัฐบาลญี่ปุนจักตองแกกฎหมายที่ดิน เพื่อใหสามารถนํ าที่ดินที่ยังมิได 
ใชประโยชน ทั้งสวนที่เปนของรัฐบาลสวนกลางและองคการบริหารสวนทองถิ่น นํ ามาใชประโยชน
ในการสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนชาวญี่ปุน
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ขอที่สาม รัฐบาลญี่ปุนจักตองปรับปรุงระบบการกระจายและการจัดจํ าหนาย 
สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงกระบวนการศุลกากรเพื่อเกื้อกูลการนํ าสินคาเขา  
การแกกฎหมายที่มีบทบัญญัติจํ ากัดจํ านวนธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมาย 
ปองกันการผูกขาดอยางเขมงวด การสงเสริมใหผูประกอบการญี่ปุนซื้ออะไหลหรือชิ้นสวนสินคา 
ที่มีราคาถูกจากตางประเทศ และการสงเสริมใหชาวญี่ปุนบริโภคสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้ 
รัฐบาลอเมริกันยังพุงเปาไปที่จารีตการคาเฉพาะกลุม (exclusionary business practices) และ
ระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม “เกเรตซึ” (Keiretsu) 
วาเปนอุปสรรคสํ าคัญที่กีดขวางการเขาถึงตลาดญี่ปุน

ทางฝายญี่ปุ นก็เรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจดวย 
ขอเรียกรองของฝายญี่ปุนที่สํ าคัญมีอยู 3 เร่ือง  คือ

เร่ืองแรก รัฐบาลอเมริกันจักตองลดการขาดดุลทางการคลังอยางจริงจัง ในขณะ
เดียวกันก็ตองมีมาตรการสงเสริมการออมในภาคครัวเรือน มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยัง
คงมีปญหาการใชจายเกินตัวอยูร่ํ าไป อันเปนเหตุใหเกิดปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

เร่ืองที่สอง รัฐบาลอเมริกันจักตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน  
ดวยการจัดโครงการฝกอบรมคนงาน เพราะการที่ประสิทธิภาพแรงงานอยูในระดับต่ํ านั้น ทํ าให 
สินคาอเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได

เร่ืองที่สาม รัฐบาลอเมริกันจักตองพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

เมื่อการเจรจา SII ส้ินสุดลง รัฐบาลอเมริกันประโคมขอเรียกรองที่ฝายญี่ปุน
ตองปฏิบัติ แตไมประโคมประเด็นที่ฝายสหรัฐฯตองปฏิบัติ กระนั้นก็ตาม ทั้งสองฝายตางพยายาม
ปรับโครงสรางเขาหากัน เพียงแตวาเปนไปอยางเชื่องชา และถูกซํ้ าเติมดวยความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในเวลาตอมา

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชมีไมมาก รัฐบาลคลินตันทํ าทาดีใน
ตอนตน แตทีเหลวในภายหลัง เมื่อรัฐบาลคลินตันเขารับภาระการบริหารประเทศ ประธานาธิบดี 
คลินตันแสดงความขึงขังที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และ 
เพื่อเสริมฐานะการแขงขันของสินคาอเมริกันในตลาดโลก รัฐบาลคลินตันประกาศลดสวนขาดดุล
ทางการคลัง โดยที่เมื่อถึงป 2540 สวนขาดดุลทางการคลังที่ลดลงนี้จะมีจํ านวนมากกวา 2% ของ 
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GDP ขณะเดียวกันก็พยายามสงเสริมการลงทุนของเอกชน ดวยการลดอัตราดอกเบี้ยและ 
ดวยการใหส่ิงจูงใจทางดานภาษีอากร นอกจากนี้รัฐบาลคลินตันยังมีแผนทุมการใชจายดาน 
ทุนพื้นฐานของสังคม (infrastructure) ทุมการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการ 
จัดระบบการฝกอบรมคนงานและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบการ 
ประกันสุขภาพ นโยบายที่สํ าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การผันทรัพยากรการวิจัยและการพัฒนา
จากดานการทหารไปสูดานพลเรือน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ

ดวยการปรับเปลี่ยนนโยบายดังที่กลาวขางตนนี้ รัฐบาลคลินตันมีความรูสึกวา 
ญ่ีปุนไมสามารถกลาวหาไดอีกตอไปวา สหรัฐฯไมพยายามชวยตนเองในการแกปญหาการขาดดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัด อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลคลินตันจะบริหารประเทศมาแลว 
เกือบครบวาระ แตความคืบหนาในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมีไมมากนัก โดยที่การลดการ 
ขาดดุลทางการคลังมีมากพอสมควร

เพียงชั่วระยะเวลาประมาณ 2 ป ความขึงขังในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อแกปญหาดุลยภาพภายนอกของรัฐบาลคลินตันมลายหายไปอยางเห็นไดชัด รัฐบาล 
คลินตันหันกลับมาใชนโยบายเศรษฐกิจจุลภาค กดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดเฉพาะประเภท (MOSS) 
และกดดันใหญ่ีปุนกํ าหนดแผนการขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ (VIEs) โดยกํ าหนดเปาหมาย 
เชิงปริมาณอยางชัดเจน

ในขณะที่สหรัฐฯทยอยนํ าสินคาทีละรายการขึ้นโตะเจรจา เมื่อประสบความ 
สํ าเร็จในการเจรจาสินคารายการหนึ่งรายการใด ก็จะมีสินคารายการอื่นรอคิวขึ้นโตะเจรจา  
ฝายญี่ปุนก็ใชยุทธวิธีการถวงเวลา เมื่อรับปากที่จะเปดตลาดสินคารายการใดแลว ก็มิไดเปดประตู
การคาโดยทันที หากแตใชยุทธวิธีการแงมประตูทีละเล็กทีละนอย การเลนเกมเตะถวงซื้อเวลาของ
รัฐบาลญี่ปุนเชนนี้ ยังความหงุดหงิดใจแกผูนํ าอเมริกันอยางยิ่ง ในที่สุด รัฐบาลอเมริกันจึงชู
นโยบายการคาที่ตองหวังผล (Result-oriented Policy) ซึ่งกอตัวมาแตปลายรัฐบาลบุช และมา
ดํ าเนินการอยางจริงจังในรัฐบาลคลินตัน


