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ประธานาธิบดีคลินตันกับสงครามการคาระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เสียงถอนหายใจดวยความโลงอกปรากฏไปทั่วชุมชนเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เมื่อรัฐบาลอเมริกันประกาศเมื่อวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536 วา จะผอนปรนการตอบโตทางการคา
ทั้งกับญี่ปุนและประชาคมยุโรปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกําลังรอวัน
ปะทุ จึงยังไมปะทุขึ้น
ในระหวางการรณรงคเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา นาย
บิลล คลินตัน ไดแสดงจุดยืนที่แข็งกราวที่จะปรับฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ
ในชว งเวลาสองเดือ นเศษที่น ายคลินตันดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ผูคนในนานา
ประเทศจึงเฝาจับตาดูวา นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันจะแปรเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด
การแตงตั้งนางลอรา ไทสัน (Laura Tyson) ใหดํารงตําแหนงประธานคณะที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ก็ดี การแตงตั้งนายโรนัลด บราวน (Ronald
Brown) เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ดี และการแตงตั้งนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey
Kantor) เปนผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade Representative = USTR) ก็ดี เหลานี้
ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลนายคลินตันมีความโนมเอียงที่จะยึดถือลัทธิการคาที่เปน
ธรรม (Fair Trade Doctrine) มากกวาลัทธิการคาเสรี (Free Trade Doctrine) บุคคลสําคัญใน
รัฐบาลอเมริกันปจจุบันเหลานี้ลวนแลวแตเคยกลาวตอสาธารณชนตางกรรมตางวาระวา การคา
เสรีมิไดหมายเฉพาะแตการที่สหรัฐฯ เปดประตูตอนรับสินคาจากตางประเทศเทานั้น หากยังตอง
หมายรวมถึง การที่ประเทศคูคา ทั้ง ปวงยินยอมใหสิน คา อเมริกั น เขา ถึ ง ตลาดภายในประเทศ
เหลานั้นดวย
ลัทธิการคาเสรีของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมีอิทธิพลครอบงํ าวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรมากกวาสองศตวรรษ สํานักความคิดดังกลาวนี้สนับสนุนใหประเทศตางๆใชความ
ชํานัญพิเศษในการผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
advantage) เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัดในการผลิต การคาเสรี
ตามหลักการดังกลาวนี้จะชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพของประเทศคูคาได
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ในขณะที่ลัทธิการคาเสรีมีพื้นฐานทางทฤษฎีของสํานักคลาสสิกหนุนหลัง ลัทธิ
การคาที่เปนธรรมใชวาจะไปมีพื้นฐานทางทฤษฎีเสียเลย ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้
มีพัฒ นาการของทฤษฎี การค า ระหวางประเทศสํ านักใหม ซึ่งบุกเบิกโดยศาสตราจารยพอล
ครุกแมน (Paul Krugman) แหง M.I.T. ทฤษฎีใหมนี้ชี้ใหเห็นวา ในโลกแหงความเปนจริงที่
การประกอบการในอุ ต สาหกรรมต า งๆล ว นแล ว แต มี ก ารแข ง ขั น ที่ ไ ม ส มบู ร ณ (imperfect
competition) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอันเปนผลจากการขยาย
ขนาดของการประกอบการ (increasing returns to scale) การคาเสรีจะไมชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพ
ของประเทศคูคา ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้มีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลดําเนินนโยบาย
การคาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Trade Policies)
นโยบายการค า ระหว า งประเทศของรั ฐ บาลนายคลิ น ตั น มี แ นวโน ม ที่ จ ะเปน
นโยบายการคาเชิงยุทธศาสตร มากกวาที่จะเปนนโยบายการคาเสรี
ประธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น ในโอกาสที่ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ าก
มหาวิทยาลัยอเมริกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536 กลาวยํ้าวา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรั ฐ บาลอเมริ กั น เป น นโยบายที่ มุ  ง ถาโถมเข า สู  ก ารแข ง ขั น มิ ใ ช ถ ดถอยออกจากตลาด
(compete, not retreat) ทานประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกากลาวยืนยันที่จะผลักดันใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยสํ าเร็จลุลวง อีกทั้งสนับสนุนขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) ตลอดจนแสดงความเห็นตอตานลัทธิการกีดกันทางการคา คํายืนยันเหลานี้ทําใหบรรดา
ผูสนับสนุนนโยบายการคาเสรีพากันโลงอกในระดับหนึ่ง
ในขณะที่ประธานาธิบดีคลินตันเปลงมธุรสวาจา ขอเขียนของนายมิกกี้ แคนเตอร
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ซึ่งตีพิมพใน Los Angeles Times กลับใหภาพที่
แข็งกราว (The Nation ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2536) นายแคนเตอรกลาววา นโยบายการคา
ระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันมีพื้นฐานจากหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก นโยบายการคาระหวางประเทศเปนองคประกอบสวนหนึ่ง ซึ่งเปน
อั น หนึ่ง อั น เดีย วกั บ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายคลินตัน ในขณะที่รัฐบาลนายคลินตัน
มีนโยบายที่จะสรางงานที่ใหรายไดสูง พรอมๆกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสหรัฐฯ
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกและเพื่อลดการขาดดุลการคา นโยบายการคาระหวาง
ประเทศก็ตองสนองตอบเปาหมายเดียวกันนี้
ประการที่สอง นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันยึดถือ
หลักความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศคูคา สหรัฐฯจะไมโยนความผิดไปใหแกประเทศคูคา
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ในเรื่องที่เปนความผิดของรัฐบาลอเมริกันเอง ไมวาจะเปนเรื่องการขาดดุลงบประมาณ การขาด
ยุทธศาสตรการลงทุนระยะยาว และการขาดการลงทุนในดานการศึกษา แตประเทศคูคาจะตอง
มีสวนรับผิดชอบในการผลักดันระบบการคาพหุภาคีใหเปนไปโดยราบรื่น หากอุตสาหกรรมใด
มีกําลังการผลิตสวนเกินก็เปนความรับผิดชอบของประเทศคูคาที่จะตองลดกําลังการผลิตลง มิใช
ประคับประคองอุตสาหกรรมเหลานั้นดวยการใหเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนพิเศษ ซึ่งกระทบ
ตอการคาระหวางประเทศ
ประการที่สาม นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันตองการ
เห็นผลในทางปฏิบัติในการเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรม และบริการ
ในการนี้ รัฐบาลอเมริกันจักดําเนินการทุกวิถีทางในการขจัดอุปสรรคและทํานบกีดขวางการคา
ระหวางประเทศ
ประการที่สี่ นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันเปนนโยบาย
ที่คํานึงถึงประชาชนเปนดานหลัก (people-oriented) ไมเฉพาะแตการสงเสริมชาวอเมริกันใหได
ประโยชนจากการคาตางประเทศเทานั้น หากทวายังมุงชวยเหลือประชาชนที่พายแพเกมการคา
ระหวางประเทศอีกดวย
ความเปนไปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายบิลล คลินตัน ดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกัน บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันเลือกใชนโยบายการคาเชิงรุก (active
trade policy) ดังที่ปรากฏในขอเขียนของนายเคนเตอร
รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียและกลุม
ประเทศอาเซียน ดวยการกดดันใหปฏิบัติตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา พรอมๆกับ
การผลั ก ดัน ให มี การค า บริ ก ารโดยเสรี ในการนี้ปรากฏว า รัฐ บาลอเมริกันกดดันไตหวันมาก
เปนพิเศษ ในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลนายคลินตันไมเพียงแตเรียกรองใหรัฐบาล
จีนลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากสินคาจํานวนมากเทานั้น หากทวายังกดดันใหเคารพสิทธิและเสรี
ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกดวย ทั้งนี้โดยมีอาวุธสําคัญที่ใชในการตอรอง คือ การตออายุ
ขอตกลงในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favored Nation Principle)
รั ฐ บาลนายคลินตันเปดศึกกับประเทศญี่ปุน เพราะปรากฏวาสหรัฐฯขาดดุล
การคากับญี่ปุนในป 2535 ถึง 43.67 พันลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มขึ้นจากป 2534 ประมาณ
14.3% ในขณะที่ฝายญี่ปุนกลาวอางวา การขาดดุลการคาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวของ
รัฐบาลอเมริกันเอง อยางไรก็ตาม รัฐบาลนายคลินตันกลับไปรื้อฟนขอตกลงในป 2532 ที่ญี่ปุน
ตกลงเปดตลาดใหมีการนําเขาเซมิคอนดักเตอรจากตางประเทศอยางนอย 20% ของปริมาณ
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ที่ซื้อขายในในญี่ปุน ในป 2535 ขอมูลในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2535 ปรากฏวา ปริมาณการ
นําเขามีเพียง 15.9% ของปริมาณการใชในประเทศญี่ปุน รัฐบาลอเมริกันขมขูวา หากญี่ปุน
ไมสามารถทําตามขอตกลง สหรัฐฯจําตองตอบโตอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได แตแลวความตึงเครียด
ก็ผอนคลายลงในสัปดาหที่ผานมา เมื่อขอมูลตลอดป 2535 ปรากฏสูสาธารณชนวา การนําเขา
เซมิคอนดักเตอรของญี่ปุนมีถึง 20.2% ของปริมาณการใช ซึ่งเปนไปตามขอตกลงที่ญี่ปุนใหไวแก
สหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ไมปรากฏแนชัดวา ญี่ปุนนําเขาเซมิคอนดักเตอรจากสหรัฐฯมากนอย
เพียงใด แตเขาใจกันวาตกประมาณ 85% ของปริมาณการนําเขา
สหรั ฐฯกั บประชาคมยุโรปเปนคูกัดที่สมนํ้ าสมเนื้อ ทั้งในดานพลานุภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลนายคลินตันในชวงเวลาสองเดือน
ที่ผานมา ทําใหประชาคมยุโรปตองรนถอย เริ่มดวยการประกาศเก็บอากรขาเขาจากเหล็กกลา
ที่นําเขาจากประเทศตางๆรวม 19 ประเทศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 ทั้งนี้ดวยขอกลาวหา
ซึ่งกระทรวงพาณิชยไตสวนแลวพบวามีมูลวา ประเทศเหลานี้ซึ่งรวมประชาคมยุโรปดวย ไดให
เงิ น อุ ด หนุ น ทั้ ง โดยเป ด เผยและแอบแฝงในการผลิต เหล็ก กล า หลัง จากนั้น ก็เ กิดวิว าทะเมื่ อ
ประธานาธิบดีคลินตันกลาวโจมตีประชาคมยุโรปกรณีการใหเงินอุดหนุนในการผลิตเครื่องบิน
แอรบัส และทายที่สุด รัฐบาลนายคลินตันขีดเสนตายใหประชาคมยุโรปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลประเทศตางๆในประชาคมยุโรป
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2536 เปนตนมา ประชาคมยุโรปไดกําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณการประปา อุปกรณพลังงาน และอุปกรณขนสง
วา สินคาที่จะเสนอขายใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปจะตองมีองคประกอบของวัสดุพื้นเมือง (local
content) อยางนอย 50% และหากบริษัทในประชาคมยุโรปเสนอขายในราคาสูงกวาบริษัท
นอกประชาคมยุโรปไมเกิน 3% ใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปเลือกซื้อจากบริษัทในประชาคมยุโรป
ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ ดั ง กล า วนี้ มุ  ง ให ป ระโยชน แ ก อุ ต สาหกรรมในประชาคมยุ โ รปเป น สํ าคั ญ
แตรัฐบาลอเมริกันถือวาเปนการปฏิบัติอยางลําเอียง จึงผลักดันใหประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการจัดซื้อ ตั้งแตปลายยุครัฐบาลนายยอรจ บุช ตอมานายคลินตันไดขีดเสนตายใหประชา
คมยุโรปเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2536 มิฉะนั้นสหรัฐฯ
จะตอบโตดวยการงดซื้อสินคาประเภทเดียวกันจากประชาคมยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนําเขาประมาณ
ปละ 40-50 ลานเหรียญอเมริกา ตอมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมา รัฐบาลนายคลินตัน
ประกาศเลื่อนเสนตายไปเปนวันที่ 29 มีนาคม 2536
สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกําลังรอวันปะทุ คงจะไมนานเกินรอ

