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ประธานาธิบดีคลินตันกับสงครามการคาระหวางประเทศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เสียงถอนหายใจดวยความโลงอกปรากฏไปทั่วชุมชนเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เมื่อรัฐบาลอเมริกันประกาศเมื่อวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536 วา จะผอนปรนการตอบโตทางการคา
ทั้งกับญ่ีปุนและประชาคมยุโรปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกํ าลังรอวัน
ปะทุ  จึงยังไมปะทุข้ึน

           ในระหวางการรณรงคเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา นาย
บิลล คลินตัน ไดแสดงจุดยืนที่แข็งกราวที่จะปรับฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 
ในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายคลินตันดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ผูคนในนานา 
ประเทศจึงเฝาจับตาดูวา นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันจะแปรเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด
            การแตงตั้งนางลอรา ไทสัน (Laura Tyson) ใหดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะที่
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) บุคคลสํ าคัญใน 
รัฐบาลอเมริกันปจจุบันเหลานี้ลวนแลวแตเคยกลาวตอสาธารณชนตางกรรมตางวาระวา การคา
เสรีมิไดหมายเฉพาะแตการที่สหรัฐฯ เปดประตูตอนรับสินคาจากตางประเทศเทานั้น หากยังตอง
หมายรวมถึงการที่ประเทศคู คาทั้งปวงยินยอมใหสินคาอเมริกันเขาถึงตลาดภายในประเทศ 
เหลานั้นดวย
           ลัทธิการคาเสรีของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมีอิทธิพลครอบงํ าวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรมากกวาสองศตวรรษ สํ านักความคิดดังกลาวนี้สนับสนุนใหประเทศตางๆใชความ
ชํ านัญพิเศษในการผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
advantage) เพื่อนํ าไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัดในการผลิต การคาเสรี
ตามหลักการดังกลาวนี้จะชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพของประเทศคูคาได
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            ในขณะที่ลัทธิการคาเสรีมีพื้นฐานทางทฤษฎีของสํ านักคลาสสิกหนุนหลัง ลัทธิ
การคาที่เปนธรรมใชวาจะไปมีพื้นฐานทางทฤษฎีเสียเลย ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ 
มีพัฒนาการของทฤษฎีการคาระหวางประเทศสํ านักใหม ซึ่งบุกเบิกโดยศาสตราจารยพอล  
ครุกแมน (Paul Krugman) แหง M.I.T. ทฤษฎีใหมนี้ชี้ใหเห็นวา ในโลกแหงความเปนจริงที่ 
การประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆลวนแลวแตมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect 
competition) และความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอันเปนผลจากการขยาย
ขนาดของการประกอบการ (increasing returns to scale) การคาเสรีจะไมชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพ
ของประเทศคูคา ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้มีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย 
การคาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Trade Policies)

           นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันมีแนวโนมที่จะเปน
นโยบายการคาเชิงยุทธศาสตร  มากกวาที่จะเปนนโยบายการคาเสรี

           ประธานาธิบดีคลินตันในโอกาสที่ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก
มหาวิทยาลัยอเมริกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536 กลาวยํ้ าวา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรัฐบาลอเมริกันเปนนโยบายที่มุ งถาโถมเขาสู การแขงขัน มิใชถดถอยออกจากตลาด  
(compete, not retreat) ทานประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกากลาวยืนยันที่จะผลักดันใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยสํ าเร็จลุลวง อีกทั้งสนับสนุนขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) ตลอดจนแสดงความเห็นตอตานลัทธิการกีดกันทางการคา คํ ายืนยันเหลานี้ทํ าใหบรรดา
ผูสนับสนุนนโยบายการคาเสรีพากันโลงอกในระดับหนึ่ง
           ในขณะที่ประธานาธิบดีคลินตันเปลงมธุรสวาจา ขอเขียนของนายมิกกี้ แคนเตอร  
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ซึ่งตีพิมพใน Los Angeles Times กลับใหภาพที่ 
แข็งกราว (The Nation  ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2536) นายแคนเตอรกลาววา นโยบายการคา
ระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันมีพื้นฐานจากหลักการสํ าคัญ  4  ประการ  คือ

ประการแรก  นโยบายการคาระหวางประเทศเปนองคประกอบสวนหนึ่ง ซึ่งเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายคลินตัน ในขณะที่รัฐบาลนายคลินตัน 
มีนโยบายที่จะสรางงานที่ใหรายไดสูง พรอมๆกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสหรัฐฯ
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกและเพื่อลดการขาดดุลการคา นโยบายการคาระหวาง
ประเทศก็ตองสนองตอบเปาหมายเดียวกันนี้

           ประการที่สอง  นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันยึดถือ 
หลักความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศคูคา สหรัฐฯจะไมโยนความผิดไปใหแกประเทศคูคา
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ในเรื่องที่เปนความผิดของรัฐบาลอเมริกันเอง ไมวาจะเปนเรื่องการขาดดุลงบประมาณ การขาด
ยุทธศาสตรการลงทุนระยะยาว และการขาดการลงทุนในดานการศึกษา แตประเทศคูคาจะตอง 
มีสวนรับผิดชอบในการผลักดันระบบการคาพหุภาคีใหเปนไปโดยราบรื่น หากอุตสาหกรรมใด 
มีกํ าลังการผลิตสวนเกินก็เปนความรับผิดชอบของประเทศคูคาที่จะตองลดกํ าลังการผลิตลง มิใช
ประคับประคองอุตสาหกรรมเหลานั้นดวยการใหเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนพิเศษ ซึ่งกระทบ 
ตอการคาระหวางประเทศ

           ประการที่สาม นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันตองการ
เห็นผลในทางปฏิบัติในการเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรม และบริการ  
ในการนี้ รัฐบาลอเมริกันจักดํ าเนินการทุกวิถีทางในการขจัดอุปสรรคและทํ านบกีดขวางการคา
ระหวางประเทศ

           ประการที่ส่ี นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันเปนนโยบาย 
ที่คํ านึงถึงประชาชนเปนดานหลัก (people-oriented) ไมเฉพาะแตการสงเสริมชาวอเมริกันใหได
ประโยชนจากการคาตางประเทศเทานั้น หากทวายังมุงชวยเหลือประชาชนที่พายแพเกมการคา
ระหวางประเทศอีกดวย

ความเปนไปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายบิลล คลินตัน ดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกัน บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันเลือกใชนโยบายการคาเชิงรุก (active 
trade policy) ดังที่ปรากฏในขอเขียนของนายเคนเตอร

           รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียและกลุม
ประเทศอาเซียน ดวยการกดดันใหปฏิบัติตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา พรอมๆกับ
การผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี ในการนี้ปรากฏวารัฐบาลอเมริกันกดดันไตหวันมาก 
เปนพิเศษ ในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลนายคลินตันไมเพียงแตเรียกรองใหรัฐบาล
จีนลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากสินคาจํ านวนมากเทานั้น หากทวายังกดดันใหเคารพสิทธิและเสรี
ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกดวย ทั้งนี้โดยมีอาวุธสํ าคัญที่ใชในการตอรอง คือ การตออายุ 
ขอตกลงในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favored Nation Principle)

           รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับประเทศญี่ปุน เพราะปรากฏวาสหรัฐฯขาดดุล 
การคากับญ่ีปุนในป 2535  ถึง 43.67 พันลานเหรียญอเมริกัน  เพิ่มข้ึนจากป 2534  ประมาณ  
14.3% ในขณะที่ฝายญี่ปุนกลาวอางวา การขาดดุลการคาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวของ
รัฐบาลอเมริกันเอง อยางไรก็ตาม รัฐบาลนายคลินตันกลับไปร้ือฟนขอตกลงในป 2532 ที่ญ่ีปุน 
ตกลงเปดตลาดใหมีการนํ าเขาเซมิคอนดักเตอรจากตางประเทศอยางนอย 20% ของปริมาณ 
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ที่ซื้อขายในในญี่ปุน ในป 2535 ขอมูลในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2535 ปรากฏวา ปริมาณการ 
นํ าเขามีเพียง 15.9% ของปริมาณการใชในประเทศญี่ปุน รัฐบาลอเมริกันขมขูวา หากญี่ปุน 
ไมสามารถทํ าตามขอตกลง สหรัฐฯจํ าตองตอบโตอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  แตแลวความตึงเครียด 
ก็ผอนคลายลงในสัปดาหที่ผานมา เมื่อขอมูลตลอดป 2535 ปรากฏสูสาธารณชนวา การนํ าเขา 
เซมิคอนดักเตอรของญี่ปุนมีถึง 20.2% ของปริมาณการใช ซึ่งเปนไปตามขอตกลงที่ญ่ีปุนใหไวแก
สหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ไมปรากฏแนชัดวา ญ่ีปุนนํ าเขาเซมิคอนดักเตอรจากสหรัฐฯมากนอย 
เพียงใด แตเขาใจกันวาตกประมาณ 85% ของปริมาณการนํ าเขา

           สหรัฐฯกับประชาคมยุโรปเปนคูกัดที่สมนํ้ าสมเนื้อ ทั้งในดานพลานุภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การดํ าเนินยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลนายคลินตันในชวงเวลาสองเดือน
ที่ผานมา ทํ าใหประชาคมยุโรปตองรนถอย เร่ิมดวยการประกาศเก็บอากรขาเขาจากเหล็กกลา 
ที่นํ าเขาจากประเทศตางๆรวม 19 ประเทศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 ทั้งนี้ดวยขอกลาวหา 
ซึ่งกระทรวงพาณิชยไตสวนแลวพบวามีมูลวา ประเทศเหลานี้ซึ่งรวมประชาคมยุโรปดวย ไดให 
เงินอุดหนุนทั้งโดยเปดเผยและแอบแฝงในการผลิตเหล็กกลา หลังจากนั้นก็เกิดวิวาทะเมื่อ
ประธานาธิบดีคลินตันกลาวโจมตีประชาคมยุโรปกรณีการใหเงินอุดหนุนในการผลิตเครื่องบิน 
แอรบัส และทายที่สุด รัฐบาลนายคลินตันขีดเสนตายใหประชาคมยุโรปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลประเทศตางๆในประชาคมยุโรป

           นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2536 เปนตนมา ประชาคมยุโรปไดกํ าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณการประปา อุปกรณพลังงาน และอุปกรณขนสง 
วา สินคาที่จะเสนอขายใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปจะตองมีองคประกอบของวัสดุพื้นเมือง (local 
content) อยางนอย 50% และหากบริษัทในประชาคมยุโรปเสนอขายในราคาสูงกวาบริษัท 
นอกประชาคมยุโรปไมเกิน 3% ใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปเลือกซื้อจากบริษัทในประชาคมยุโรป 
ระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้มุ งใหประโยชนแกอุตสาหกรรมในประชาคมยุโรปเปนสํ าคัญ  
แตรัฐบาลอเมริกันถือวาเปนการปฏิบัติอยางลํ าเอียง จึงผลักดันใหประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการจัดซื้อ ต้ังแตปลายยุครัฐบาลนายยอรจ บุช ตอมานายคลินตันไดขีดเสนตายใหประชา
คมยุโรปเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2536 มิฉะนั้นสหรัฐฯ 
จะตอบโตดวยการงดซื้อสินคาประเภทเดียวกันจากประชาคมยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนํ าเขาประมาณ
ปละ 40-50 ลานเหรียญอเมริกา ตอมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมา รัฐบาลนายคลินตัน 
ประกาศเลื่อนเสนตายไปเปนวันที่ 29 มีนาคม 2536

          สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกํ าลังรอวันปะทุ  คงจะไมนานเกินรอ
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