คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 เมษายน 2536

วังวนแหงการกีดกันการคา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รายงานประจําปของสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States
Trade Representative = USTR) ซึ่งเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 กลาวหาวา
ประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกามีทั้งสิ้น 44 ประเทศ ในจํานวนนี้ญี่ปุนและ
ประเทศตางๆในประชาคมยุโรป (12 ประเทศ) ยอมเปนเปาหมายอันดับตนๆของรัฐบาลอเมริกัน
บรรดาประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ทั้งในอาเซีย (อันไดแก เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร แต
ยกเวนฮองกง) และในละตินอเมริกา (อันไดแก อารเยนตินา บราซิล ชิลี และเม็กซิโก) รวมตลอด
ทั้งประเทศในกลุมอาเซียน (ยกเวนบรูไน) ไมสามารถรอดตาขายอันถี่ยิบของสํานักผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาไปได ทั้งนี้มีขอนาสังเกตดวยวา ประเทศสังคมนิยมในอดีตและปจจุบัน ดังเชน
รัสเซีย ฮังการี่ โปแลนด สาธารณรัฐเช็คและสโลวัก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ลวนแลวแต
ตกอยูในสถานภาพเดียวกันทั้งสิ้น
ภายในเดือนเมษายน 2536 รัฐบาลคลินตันจะตองจัดทํารายชื่อประเทศ `ผูราย'
(Priority Foreign Country Watchlist) เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา โดยใชเวลาประมาณ 9 เดือนในการเจรจา หากการเจรจาไรผล รัฐบาลอเมริกันจะใช
อากรขาเขาและมาตรการอื่น ๆ ในการตอบโต
รัฐบาลคลินตันมีทาทีในการเจรจาการคาแข็งกราวกวารัฐบาลเรแกนและบุช จน
ผูคนพากันจับตามองวา สงครามการคาระหวางประเทศจะปะทุขึ้นเมื่อไร สงครามการคาระหวาง
ประเทศสามารถหลีกเลี่ยงได หากประเทศมหาอํานาจใชทาทีผอนปรนในการเจรจา และยินยอม
ที่จะประนอมผลประโยชน แตเมื่อไรก็ตามที่ประเทศมหาอํานาจเลือกใชยุทธศาสตร `ยอมหัก
แตไมยอมงอ' ในการเจรจา สงครามการคายอมยากที่จะหลีกเลี่ยงได
นั บ ตั้ ง แต รั ฐ บาลอเมริ กั น ใช ก ฎหมายการค า (Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988) นับเปนเครื่องมือในการกลาวหาและลงโทษประเทศคูคาในฐาน
ที่มีการคาอันไมเปนธรรม บรรดาประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกใชกลยุทธการ
เตะถวงเวลา (delaying tactic) ในการเจรจา โดยพยายามถวงเวลาการหยิบยื่นผลประโยชนให
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สหรัฐอเมริกาใหนานที่สุดเทาที่จะนานได ตอเมื่อมิสามารถถวงเวลาตอไปไดจึงจํายอมหยิบยื่น
ผลประโยชนทางการคาแกสหรัฐฯ ญี่ปุนไดใชกลยุทธดังกลาวนี้มาโดยตลอด ประตูการคาระหวาง
ประเทศของญี่ปุนมิไดเปดอารับสินคาตางประเทศโดยปราศจากขอบเขต หากแตญี่ปุนเพียงแต
แงมประตูนั้นแตเพียงเล็กนอย ตอเมื่อไดรับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกัน จนมิอาจทานทนตอไป
ได ญี่ปุนจึงคอยๆแงมประตูการคาอีกทีละนิด
กลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม ทั้ ง ในอาเซี ย และละติ น อเมริก าเจริ ญรอยตาม
ญี่ปุนในการใชกลยุทธการเตะถวงเวลา หากแตดวยทวงทีที่แตกตางกัน ในกรณีของไทยและ
ประเทศอื่นๆในอาเซียน ความสามารถในการเตะถวงเวลามีนอยกวาญี่ปุนเปนอันมาก สวน
สําคัญเปนเพราะเหตุวา รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมคิดเตะถวงเวลามากนัก หากแตมีทวงทีที่จะยอม
จํ านนตอขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันมาตั้งแตตน แตการยอมจํานนมิไดเปนเหตุใหรัฐบาล
อเมริกันยุติการกดดัน ตรงกันขาม รัฐบาลอเมริกันยังคงกดดันและเรียกรองผลประโยชนทาง
การคาสืบตอมา เมื่อไดประโยชนในเรื่องหนึ่งแลว ก็หันไปกดดันเรื่องอื่นตอไป กวาที่ประเทศ
เหลานี้จะเรียนรูวา กลยุทธการยอมจํานนมิใชกลยุทธที่ดีในการเจรจาการคา ก็ตองใชเวลาเกือบ
ทศวรรษในการไดบทเรียนดังกลาวนี้
ในกรณี ของประชาคมยุโรป พลานุภาพทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่
พอฟดพอเหวี่ยงกันทําใหประชาคมยุโรปสามารถใชกลยุทธ `ตาตอตา ฟนตอฟน' กับสหรัฐฯได
บางครั้งก็ไดผลดี แตถาทั้งสหรัฐฯและประชาคมยุโรปตางเลือกที่จะเดินหนาชนกัน สงคราม
การคาระหวางประเทศยอมตองปะทุขึ้น และโลกจักตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยาง
มิอาจหลีกเลี่ยงได
นับตั้งแตบิล คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน สหรัฐฯไดกดดันให
ประชาคมยุโรปเลิกกีดกันสินคาอเมริกัน เลิกทุมตลาดและใหเงินอุดหนุนสินคาที่สงไปขายในตลาด
อเมริกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใหเงินอุดหนุนการประกอบการดานเกษตรกรรม
แตดูเหมือนวา ญี่ปุนจะเปนเปาใหญที่จัดการไดงายกวาประชาคมยุโรป ในป
2535 สหรัฐฯขาดดุลการคาถึง 84.3 พันลานเหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนการขาดดุลกับญี่ปุน
ถึง 49.4 พันลานเหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลคลินตันพุงเปาไปที่
ญี่ปุน เริ่มตนดวยการเก็บอากรขาเขาเหล็กกลา ซึ่งกระทบตอการสงออกของญี่ปุน ตามมาดวย
การกดดันใหญี่ปุนนําเขาเซมิคอนดักเตอรใหได 20% ของปริมาณการใชตามสัญญาที่ญี่ปุนใหไว
กับสหรัฐฯ ตอมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 นายมิกกี้ แคนเตอร ไดเรียกรองใหญี่ปุนซื้ออะไหล
รถยนตจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นโดยใหไดเปาหมาย 19 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2537 ขณะเดียวกัน
ก็กดดันใหบริษัท รถยนตญี่ปุนในสหรัฐฯใชวัตถุดิบและอุปกรณอเมริกัน (local content) เพิ่มขึ้น
จากระดับ 50% ในปจจุบันเปน 70% ในป 2537 ในชวงเวลาไลเลี่ยกันนี้ รัฐบาลคลินตันกําลัง
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ไตสวนขอรองเรียนของอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันที่วา ญี่ปุนทุมรถบรรทุกขนาดเล็กเขาสูตลาด
อเมริกัน
ญี่ปุนมิไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว หากแตยังถูกประชาคม
ยุโรปกดดันดวย ประชาคมยุโรปตองการใหญี่ปุนจํากัดการสงรถยนตเขาไปขายในประชาคมยุโรป
ใหนอยกวาปริมาณในป 2535 และขณะเดียวกัน ก็กําลังไตสวนขอกลาวหาที่วา ญี่ปุนทุม
กลองถายโทรทัศนเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ประชาคมยุโรปก็เหมือนกับสหรัฐฯที่มิไดเลนงาน
เฉพาะแตญี่ปุนเทานั้น หากแตยังมุงเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย เกาหลีใตและ
ไตหวันกําลังถูกกลาวหาวาทุมอุปกรณอีเล็กทรอนิกเขาสูตลาดประชาคมยุโรป
ฝายญี่ปุนเมื่อไดรับแรงกดดันทั้งจากสหรัฐฯและประชาคมยุโรป ก็หันไปไลเบี้ย
ประเทศที่ออนแอกวา ญี่ปุนกําลังกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนทุมโลหะผสมแมงกานีส
(manganese alloy) เขาไปขายในตลาดญี่ปุน ขณะเดียวกัน ญี่ปุนก็ขมขูที่จะเลนงานประเทศที่
ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาของญี่ปุน พรอมทั้งกดดันใหประเทศตางๆในอาเซียนเปด
ตลาดการคาบริการมากขึ้น
โลกกําลังตกอยูในวังวนของการกีดกันการคา วังวนดังกลาวนี้นับวันมีแตจะขยาย
ตัวและมีแรงดึงดูดเพิ่มขึ้น เมื่อแรกเริ่มสหรัฐฯเลนงานแตประชาคมยุโรปและญี่ปุน แตแลวสินคา
ออกจากกลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม ทั้ ง ในอาเซี ย และละติ น อเมริ ก าก็ ท ะลุ ท ะลวงเข า ไป
ครอบครองตลาดอเมริกันมากขึ้น ครั้นสหรัฐฯหันมาเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมควบคู
กับประชาคมยุโรปและญี่ปุน สินคาจากประเทศอื่นๆจึงเขาไปตีตลาดอเมริกันแทน บัดนี้ประเทศ
ที่ถูกสหรัฐฯเลนงานมิไดมีแตญี่ปุน ประชาคมยุโรป และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเทานั้น
หากยังครอบคลุมถึงประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไปอีกดวย
ปฏิบัติการดานการคาที่ไมเปนธรรมมีมูลแหงความเปนจริงอยูบาง หากมิใชความ
จริงแททั้งหมด ประเทศคูคาหลายตอหลายประเทศมิไดเปดตลาดการคาใหแกสินคาอเมริกันมาก
เทาที่สหรัฐฯเปดตลาดรับสินคาจากประเทศตางๆนี้เปนความจริงโดยแท แตในชวงเวลาสอง
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สหรัฐฯไดสรางทํานบกีดขวางการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทํานบที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) จนมิอาจกลาวอางตอไป
ไดวา สหรัฐฯเปนตลาดการคาเสรี ความขอนี้เปนจริงในประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ ดวย
แตการกีดกันการคามิใชปฏิกิริยาที่มีตอการคาที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังเปน
ผลจากความพยายามในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย ทั้งๆที่หลายตอหลาย
อุตสาหกรรมออนแอเกินกวาที่จะเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลก หากประเทศมหาอํานาจเหลานี้
ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จําเปนตองปรับโครงสรางการผลิต โดยละทิ้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ความไดเปรียบเชิง
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เปรียบเทียบมิไดคงอยูชั่วกัลปาวสาน หากแตแปรเปลี่ยนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
และแปรเปลี่ย นไปตามการเปลี่ ย นแปลงราคาสัม พัท ธข องสิน คาและราคาสัมพัทธของปจจัย
การผลิ ต โครงสร า งการผลิ ต จึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นไปตามความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ การปกปองอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจึงเปนมาตรการ
ที่ฝนธรรมชาติ เพราะทําใหกระบวนการปรับโครงสรางการผลิตเชื่องชากวาที่ควร ความเชื่องชานี้
หากยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งสรางแรงกดดันใหมีการกีดกันการคาเพิ่มขึ้นมากเพียงนั้น มิหนําซํ้า
การธํ ารงไว ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมที่ ห มดความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บย อ มเป น การบ อ นทํ าลาย
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ และทําใหฐานะการแขงขันในสังคมโลกตํ่าทรามลงไป
เรื่อยๆ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพการผลิตจะกลับกลายเปน
แรงกดดันใหมีการกีดกันการคามากยิ่งขึ้นไปอีก
รัฐบาลคลินตันกํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง ทางหนึ่งไดแกการขยายและการ
เพิ่มแรงดึงดูดของวังวนแหงการกีดกันการคา อีกทางหนึ่งไดแก การทําลายวังวนดังกลาวนี้

