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ดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

                  ญ่ีปุนมีดุลการคาระหวางประเทศเกินดุลอีกแลว

         สํ านักขาวรอยเตอรรายงานวา ดุลการคาระหวางประเทศของญี่ปุนป 2534 เกิน
ดุล 78,230 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มข้ึนจากป 2533 ซึ่งมีสวนเกินดุลเพียง 52,150 ลานเหรียญ
อเมริกา (The Nation, January 22,1992)
         การทีญ่ี่ปุ นมีดุลการคาเกินดุลมาเปนเวลายาวนาน  โดยที่มีส วนเกินดุล 
จํ านวนมาก นับเปนประเด็นปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจทุนนิยม 
ที่เผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจลูกแลวลูกเลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให 
รัฐบาลญี่ปุ นลดสวนเกินดุลของดุลการคา โดยที่ญ่ีปุ นอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตองโอนออน 
ผอนตามในระหวางป 2530-2533 ญ่ีปุนมีดุลการคาเกินดุลนอยลงตามลํ าดับ แตแลวกลับมี 
สวนเกินดุลเพิ่มข้ึนในป 2534 ซึ่งมิใชขาวดีนักหากมองในแงของการเมืองระหวางประเทศ ในเมื่อ
สหรัฐอเมริกาจองที่จะเลนงานญี่ปุนอยูตลอดเวลา

         สํ านักขาวรอยเตอรรายงานในขาวเดียวกันนี้วา ญ่ีปุนมีดุลการคาเกินดุลกับ 
สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนจาก 37,950 ลานเหรียญอเมริกาในป 2533 เปน 38,450 ลานเหรียญอเมริกัน
ในป 2534 ทั้งนี้ขอมูลของทางการญี่ปุนไมตรงกับทางการสหรัฐฯ ในรายละเอียด
         ในประวัติศาสตรการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง สหรัฐฯมีดุลการคาเกินดุลกับญ่ีปุนจนถึงป 2518 หลังจากนั้นญี่ปุนเปนฝายเกินดุล 
มาโดยตลอด สหรัฐฯขาดดุลการคากับญ่ีปุนมากที่สุดในป 2530 โดยมีสวนขาดดุลสูงถึง 56,300 
ลานเหรียญอเมริกัน รัฐบาลอเมริกันนับต้ังแตรัฐบาลโรนัลด เรเกนเปนตนมา พยายามใชอํ านาจ
ทางการเมืองระหวางประเทศในการกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนลดสวนเกินดุลการคากับสหรัฐฯ ผลของ
การกดดันดังกลาวนี้ ทํ าใหมีขอตกลงทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งกระทบตอการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง
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         ดวยแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน ญ่ีปุนไดยินยอมที่จะจํ ากัดการสงสินคาออก 
ไปสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ ทั้งนี้ดวยการทํ าขอตกลงทวิภาคีที่เรียกวา VERs (Voluntary Export 
Restraints) ในป 2524 ญ่ีปุนจํ ายอมที่จะจํ ากัดการสงออกรถยนตไปสหรัฐฯ เพื่อใหอุตสาหกรรม 
รถยนตอเมริกันฟนตัวเร็วขึ้น โดยลดการแขงขันจากรถยนตรญ่ีปุน ตอมาในป 2527 ญ่ีปุนตกลง 
ที่จะจํ ากัดการสงออกเหล็กกลาไปสหรัฐฯดวยความ "สมัครใจ"  แตสัญญาการจํ ากัดการสงออก
โดยสมัครใจเหลานี้ไมชวยใหฐานะดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ดีข้ึน

         ในป 2528 กลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 อันประกอบดวยสหรัฐฯ ญ่ีปุน อังกฤษ    
เยอรมนีตะวันตก และฝรั่งเศส ตกลงที่จะดํ าเนินการใหเงินดอลลารอเมริกัน ซึ่งมีคาสูงกวาความ
เปนจริง (over valuation) มีคาลดลงสูระดับที่สมจริง ขอตกลงในเรื่องนี้มีชื่อวา Plaza Accord 
ตามชื่อโรงแรมในนครนิยอรค ซึ่งใชเปนสถานที่ประชุม ผลการดํ าเนินการตาม Plaza Accord  
ทํ าใหเงินเยนและเงินมารก ซึ่งมีคาตํ่ ากวาความเปนจริง (under valuation) มีคาสูงขึ้น เงินเยน 
ซึ่งมีคาประมาณ 240 เยนตอหนึ่งเหรียญอเมริกันในเดือนกันยายน 2528 มีคาเพิ่มข้ึนเปน 120.45 
เยนตอเหรียญอเมริกันในเดือนมกราคม 2531 แตการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสํ าคัญ
นี้มิไดมีผลทันทีทันใดตอดุลการคาทั้งของญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยที่กระบวนการปรับตัวกินเวลา 
มากกวาหนึ่งป และการณปรากฏตอมาวา การปรับอัตราแลกเปลี่ยนไมสามารถชวยแกปญหา 
การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ในขั้นรากฐานได

        ในป 2529 สหรัฐฯกดดันใหญ่ีปุนพิจารณาซื้อสินคาเขาจากสหรัฐฯมากขึ้น  
การเจรจาการคาในเรื่องนี้มุงพิจารณาสินคาเปนรายภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกวา Market-oriented 
Sector Specific Talks (MSST) เร่ิมตนดวยผลิตภัณฑไม โทรคมนาคม อีเลกทรอนิกส และยา  
ในปเดียวกันนั้น ญ่ีปุนยอมทํ าขอตกลงซื้อเซมิคอนดักเตอร (semi-conductor) จากสหรัฐฯ

        ในป 2531 ญ่ีปุนจํ ายอมผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติ 
รวมประมูลในการกอสรางหรือในการรับสัมปทานโครงการสาธารณูปโภค คร้ันตอมาในป 2532 
ญ่ีปุนก็ตองเปดตลาดตอนรับผลิตภัณฑเนื้อวัวและผลไมจากสหรัฐฯ มากขึ้น

         เมื่อ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 มีผลบังคับใช 
สหรัฐฯ ขมขูที่จะใชมาตรา 301 ลงโทษญี่ปุนอยูตลอดเวลา ในป 2532 นั้นเอง ญ่ีปุนก็ถูกตีตราวา  
มีการคาอันไมเปนธรรม (unfair trade) กับสหรัฐฯ  ทั้งนี้โดยกลาวหาวา  สินคาอเมริกันบาง 
ประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งซุปเปอรคอมพิวเตอร ดาวเทียมและผลิตภัณฑไมไมสามารถเขาถึง
ตลาดญี่ปุนอยางที่ควรจะเปน (market access)  สหรัฐฯดํ าเนินการตอบโตญ่ีปุนโดยอาศัยมาตรา 
Super 301
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          ในป 2533 สหรัฐฯและญี่ปุนตกลงที่จะมีการเจรจา SII (Strategic Impediments 
Initiative)  ทั้งนี้เพื่อแสวงหายุทธศาสตรรวมกันในการแกปญหาการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ 
ญ่ีปุนตกลงที่จะทุมการใชจายดานการโยธาและการสาธารณูปโภค 430 ลานลานเยน (ประมาณ 
3.5 ลานลานเหรียญอเมริกัน) ในชวง 10 ปขางหนา เพื่อกระตุนใหอุปสงคภายในประเทศหรือ 
ความตองการใชจายภายในประเทศเพิ่มข้ึน ขอตกลงดังกลาวนี้มีพื้นฐานจากบทวิเคราะหที่วา การ
ทุมการใชจายของรัฐบาลญี่ปุนจะทํ าใหเศรษฐกิจขยายตัว และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะทํ าให
การนํ าเขาเพิ่มข้ึน ซึ่งจะชวยลดการเกินดุลการคาของญี่ปุนลงได

        ในป 2534 สหรัฐฯกลาวหาวา ญ่ีปุนนํ าสินคา 2 ประเภททุมสูตลาดอเมริกัน  
ไดแกจอภาพคอมพิวเตอร และรถขนสงขนาดเล็ก (mini-vans) โดยขายในตลาดอเมริกันตํ่ ากวา 
ตนทุนและ/หรือต่ํ ากวาราคาที่ขายในตลาดญี่ปุน รัฐบาลอเมริกันไดประกาศเรียกเก็บภาษีการ 
ปองกันการทุมตลาด (anti-dumping duty = ADD) จากสินคาญี่ปุนสองประเภทนี้ เพื่อทํ าใหราคา
สินคาสองประเภทนี้แพงขึ้น

         เมื่อสังคมเศรษฐกิจอเมริกันออนเปลี้ยและทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วนับต้ังแต
ตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา  ญ่ีปุนก็กลายเปน "กระสอบทราย" ที่รัฐบาลอเมริกันใชออกกํ าลัง 
อยูเสมอ ญ่ีปุนนั้นไมเพียงแตจะมีชนักติดหลังที่กออาชญากรรมในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น 
หากทวายังมีบุญคุณตองทดแทนสหรัฐฯอีกดวย ในฐานที่สหรัฐชวยฟนฟูเศรษฐกิจและอุมชูให 
เติบใหญดวยการแบกรับภาระรายจายดานการทหารเสียเอง ญ่ีปุนดูเหมือนจะสํ านึกถึงบุญคุณ 
ของสหรัฐฯในเรื่องนี้ เมื่อสหรัฐฯกดดันญี่ปุนในเรื่องใด หากไมเหนือบากวาแรง ญ่ีปุนก็ยอม 
โอนออนผอนตาม  เร่ืองใดที่ยินยอมมิได  ก็อาศัยยุทธวิธี "เตะถวง" ตอไป

         ในทัศนะของผูนํ าอเมริกัน ญ่ีปุนเปน "ตัวการ" ที่ทํ าใหสหรัฐฯมีปญหาการขาดดุล 
การคา ตามสถิติของรัฐบาลอเมริกัน ในป 2534 สหรัฐฯขาดดุลการคาประมาณ 70,600 ลาน
เหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับญ่ีปุนถึง 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน คิดเปน
ประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของสหรัฐฯ ดังนั้นรัฐบาลอเมริกันจึงเล็งเปาไปที่ญ่ีปุน  
โดยพยายามกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดเพื่อรับสินคาอเมริกันมากขึ้น และหาทางสกัดกั้นการนํ าเขา
สินคาญี่ปุน  โดยบังคับใหญ่ีปุนทํ าสัญญาการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) บาง  หรือ 
หาเหตุลงโทษสินคาญี่ปุนดวยการเก็บภาษีการปองกันการทุมตลาด (ADD) หรือดวยการเก็บภาษี 
การหักลางเงินอุดหนุน (countervailing duty = CVD) บาง  ทั้งหมดนี้รัฐบาลอเมริกันกระทํ าดวย
ความเชื่อที่วา ญ่ีปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ และดูเหมือนรัฐบาลอเมริกันจะเชื่อดวยวา 
สหรัฐฯเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการคาที่เปนธรรมกับนานาประเทศ
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 หากเราเชื่อระบบการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian 
Economics) การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดมีสาเหตุมาจากการใชจายเกินตัวของ 
หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศ จนมีปญหาชองวางแหงทรัพยากร (resource gap) กลาวคือ  
เงินออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการลงทุนภายในประเทศ จนกอ 
ใหเกิดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (saving-investment gap) รัฐบาลอเมริกันมีปญหา
การขาดดุลงบประมาณที่เร้ือรังและรุนแรง และการออมในระบบเศรษฐกิจอเมริกันก็อยูในระดับต่ํ า 
จนตองกูหนี้ยืมสินตางประเทศเปนจํ านวนมาก หากรัฐบาลอเมริกันไมสามารถลดการใชจาย 
เกินตัว ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนได การแกปญหาการขาดดุลการคายอมมิอาจสํ าเร็จลุลวง
ได ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีทรัพยากรไมพอเพียงแกความตองการในการใชจาย ระบบ
เศรษฐกิจญ่ีปุนกลับมีทรัพยากรเหลือใช ในสภาวการณดังกลาวนี้ ไมเพียงแตรัฐบาลอเมริกัน 
จักตองลดสวนขาดดุลของงบประมาณ และเพิ่มการออมในประเทศเทานั้น หากทวารัฐบาลญี่ปุน
ยังจักตองดํ าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลและผลักดันใหอุปสงคการใชจายภายในประเทศ 
เพิ่มข้ึนอีกดวย การแกปญหาความไมสมดุลทางการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงอาจประสบ 
ผลสํ าเร็จได

         รัฐบาลอเมริกันไมเคยหันกลับไปเพงพินิจความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบาย
ของตนเอง และไมเคยตระหนักอยางจริงจังวา ยุคแหงความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
กํ าลังหมดสิ้นไป นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) ในการผลิตสินคาและบริการประเภทตางๆระหวางประเทศตางๆได
แปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ประเทศที่ยึดถือปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองปรับโครงสรางการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความไดเปรียบเชิง 
เปรียบเทียบที่แปรเปลี่ยนไป จึงจะนับวาไดปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของระบบทุนนิยม การที่
ระบบเศรษฐกิจอเมริกันแข็งขืนตอการปรับโครงสรางการผลิต ทั้งนี้ดวยพลังผลักดันของกลุม 
ผลประโยชนภายในประเทศ ไมเพียงแตจะละเมิดหลักการพื้นฐานดังกลาวนี้เทานั้น แตยังเปน 
การทํ าลายศักดิ์ศรีของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูนํ าของระบบทุนนิยมโลกอีกดวย การบีบบังคับ
ประเทศคูคาใหจํ ากัดการสงสินคาออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจก็ดี การเก็บภาษีตอบโตการ
ทุมตลาด (ADD) และภาษีตอบโตการใหเงินอุดหนุน (CVD) ก็ดี ตลอดจนการใชอํ านาจและ 
มาตรการอื่นๆ ตามที่ปรากฏใน Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 เพื่อ 
ลงโทษประเทศคูคาก็ดี เหลานี้จะไมสามารถแกปญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอเมริกันได  
มิหนํ าซํ้ ารังแตจะเพิ่มพูนความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลกชนิดไมรูจักจบจักสิ้นอีกดวย


