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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 เมษายน 2536

สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป กับเหล็กกลา

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สหรัฐอเมริกากํ าลัง `คิดบัญชี' กับสินคาเหล็กกลาที่นํ าเขาจากนานาประเทศ  
แตกระบวนการคิดบัญชีดังกลาวนี้มิอาจหลีกเลี่ยงการสรางผลกระทบตอประชาคมยุโรปได  
ในเมื่อประชาคมยุโรปเปนผูสงออกเหล็กกลารายสํ าคัญ
           เพียงชั่วระยะเวลาไมถึงครึ่งป รัฐบาลอเมริกันไดใชมาตรการเลนงานสินคา
เหล็กกลาถึง 3 ระลอกแลว
           ระลอกแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 เมื่อกระทรวงพาณิชยอเมริกัน
ประกาศเรียกเก็บอากรขาเขาในอัตรา 1-59% จากสินคาเหล็กกลาที่นํ าเขาจากประเทศตางๆ  
รวม 12 ประเทศ โดยอางวา ประเทศเหลานี้ไดใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกเหล็กกลา ซึ่งกอ 
ใหเกิดการคาที่ไมเปนธรรม ผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กกลาในสหรัฐอเมริกาไดรองเรียน 
ตอกระทรวงพาณิชยอเมริกันวา การนํ าเขากอใหเกิดความเสียหายแกการประกอบการภายใน
ประเทศ กระทรวงพาณิชยอเมริกันไดดํ าเนินการไตสวน และพบวา ขอรองเรียนนั้นมีมูลแหง 
ความเปนจริง จึงประกาศใชมาตรการอากรขาเขาในการสกัดการนํ าเขาดังกลาวขางตนนี้  สินคา
เหล็กกลาที่โดนรัฐบาลอเมริกันเลนงานในระลอกแรกนี้สวนใหญเปนเหล็กแผน และประเทศที่ถูก
เลนงานประกอบดวยสหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เยอรมนีตะวันตก เบลเยี่ยม อิตาลี สเปน สวีเดน 
ออสเตรีย นิวซีแลนด เม็กซิโก บราซิล และเกาหลีใต  ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา ประเทศที่ถูกรัฐบาล
อเมริกันเลนงานเปนประเทศในประชาคมยุโรปถึง 6 ประเทศ ขอเท็จจริงปรากฏวา ประชาคม 
ยุโรปสงเหล็กแผนขายใหแกสหรัฐฯประมาณปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน
           อยางไรก็ตาม ผลการไตสวนของกระทรวงพาณิชยตามกฎหมายการคาอเมริกัน
ยังไมถือวาสิ้นสุด หากยังตองสงเรื่องใหคณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ (International 
Trade Commission = ITC) พิจารณา หากผลการพิจารณาพบวา อุตสาหกรรมเหล็กกลา  
อเมริกันไดรับความเสียหายจากการนํ าเขา จึงจะมีการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษเปนการถาวร  
ทั้งนี้คาดวา การไตสวนของคณะกรรมาธิการฯจะเสร็จส้ินในเดือนเมษายน 2536 แตถาหาก 
คณะกรรมาธิการฯมีความเห็นแตกตางจากกระทรวงพาณิชย ก็ตองคืนเงินคํ้ าประกันการนํ าเขา 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อากรขาเขาชั่วคราว ในระหวางที่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯยัง 
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ไมเสร็จส้ิน ประเทศคูคายังไมสามารถดํ าเนินมาตรการตอบโตสหรัฐฯ เพราะตามกฎขอบังคับของ 
GATT การตอบโตจักกระทํ าไดก็ตอเมื่อมีการเก็บอากรขาเขาเปนการถาวรแลว

           การเลนงานสินคาเหล็กกลาระลอกที่สองเกิดขึ้นเมือ่วันที่ 27 มกราคม 2536  
เมื่อกระทรวงพาณิชยอเมริกันประกาศเรียกเก็บอากรขาเขาในอัตราตั้งแต 13% ถึง 109% จาก 
สินคาเหล็กกลาที่นํ าเขาจากประเทศตางๆ รวม 19 ประเทศ ประกอบดวย บราซิล อังกฤษ สเปน 
เม็กซิโก โปแลนด โรมาเนีย แคนาดา อิตาลี ฟนแลนด เกาหลีใต เยอรมนี ญ่ีปุน เนเธอรแลนด  
ฝร่ังเศส สวีเดน ออสเตรเลีย  อารเยนตินา  ออสเตรีย  และเบลเยี่ยม  สินคาเหล็กกลาที่ถูกเลนงาน
ในครั้งนี้ ไดแก เหล็กอัดดวยความรอนและเหล็กอัดดวยความเย็น เหล็กแผน เหล็กกันสนิม   
เหล็กประกอบรถยนตและเรือ และเหล็กที่ใชในการสรางบานและอาคาร รัฐบาลนายคลินตัน 
กลาววา การเก็บอากรขาเขาจากสินคาเหล็กกลาครั้งนี้ เปนการดํ าเนินตามกฎหมาย มิใชนโยบาย
ของรัฐบาลใหม เนื่องจากผูประกอบอุตสาหกรรมเหล็กกลาในสหรัฐฯรองเรียนมาตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2535 วา  ผูสงออกทั้ง 19 ประเทศไดทุมสินคาเหล็กกลาเขาสูตลาดอเมริกัน เมื่อ 
กระทรวงพาณิชยไตสวนแลวพบวามีมูล จึงมีการจัดเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (Anti-
Dumping Duty = ADD) อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ (ITC)  
จะพิจารณาขั้นสุดทายวา ขอรองเรียนดังกลาวนี้มีมูลหรือไม ทั้งนี้คาดวา การพิจารณาจะแลวเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2536
           การเลนงานสินคาเหล็กกลาระลอกที่สามปรากฏเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2536 เมื่อ 
คณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศมีมติวา อุตสาหกรรมเหล็กกลาอเมริกันไดรับความ 
เสียหายอยางรุนแรงจากการทุมตลาดและการอุดหนุนการสงออก hot-rolled lead และ bismuth 
carbon steel  ของอังกฤษ  เยอรมนี  ฝร่ังเศส  และบราซิล  จึงใหเก็บอากรขาเขาทั้งเพื่อปองกัน
การทุมตลาด (ADD)  และหักลางเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก (Countervailing Duty = CVD)  มติ
ของคณะกรรมาธิการฯดังกลาวนี้ตอกยํ้ ามติในเรื่องเดียวกันนี้ของกระทรวงพาณิชยในเดือน
กันยายน 2535

           อุตสาหกรรมเหล็กกลาเปนสัญลักษณของการปฏิวัติอุตสาหกรรม นับต้ังแต
อังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อกลางคริสตศตวรรษที่ 18  บรรดา 
ประเทศที่วิ่งไลกวดอังกฤษในทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลาตาม 
อยางอังกฤษ ไมวาจะเปนเยอรมนี ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา หรือแมแตรัสเซีย ในลูเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บรรดาประเทศที่ตองการไลกวดประเทศอุตสาหกรรมเกา  
ไมวาจะเปนญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใต ไตหวัน  
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บราซิล และเม็กซิโก ลวนมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลาเปนปฐมฐานดวยกันทั้งสิ้น 
จนอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมเหล็กกลาเปนสัญลักษณของการเปนประเทศอุตสาหกรรม
           แตเดิมประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กกลาของตนเองจะตองมีสินแรเหล็กภายใน
ประเทศ มิฉะนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ยอมเปนไปไดยาก ทวาความกาวหนาทางดานการ 
ขนสงทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญ ซึ่งชวยลดตนทุนการ 
ขนสงเปนอันมาก มีสวนสํ าคัญในการแปรโฉมอุตสาหกรรมเหล็กกลา โรงงานถลุงเหล็กกลา 
ซึ่งแตเดิมตองตั้งอยูใกลแหลงแร บัดนี้อยูไมไกลจากชายขอบทะเล ประเทศที่ไมมีสินแรเหล็กของ
ตนเองในปริมาณที่เพียงพอ ดังเชนญี่ปุนและเกาหลีใต ก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลา 
จนกลายเปนผูสงออกรายสํ าคัญได ทั้งนี้ดวยการนํ าเขาสินแรเหล็กจากตางประเทศ ขอที่นา 
สังเกตก็คือ เมื่อญ่ีปุนมีนโยบายทุมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ธนาคารโลกแสดงความเห็นคัดคาน ดวยเหตุผลที่วา ญ่ีปุนไมมีสินแรเหล็กของตนเอง ขอคัดคาน
ดวยเหตุผลเดียวกันนี้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกาหลีใตเจริญรอยตามญี่ปุน
           แมวากลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาจะยึดครองตลาดสินคาเหล็กกลามาแตด้ังเดิม  
แตญ่ีปุน กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม และกลุมประเทศยุโรปตะวันออกก็แผขยายอาณาจักร 
ทางเศรษฐกิจแยงชิงสวนแบงตลาดไปจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งญี่ปุน
และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมมีความไดเปรียบกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาในดานตนทุน 
การผลิต เนื่องจากไดประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในขณะที่โรงงานถลุงเหล็กกลา 
ในประเทศอุตสาหกรรมเกายังคงใชเทคโนโลยีที่พัฒนาเมื่อกวาศตวรรษมาแลว การปรับเปลี่ยน 
มาใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางเชื่องชา มิหนํ าซํ้ าการพึ่งพิงสินแรเหล็กภายในประเทศ 
ทํ าใหไมสามารถจัดซื้อสินแรราคาถูกจากตางประเทศได  แหลงแรในประเทศอุตสาหกรรมเกา 
มีการขุดใชมานานแลว ผลก็คือ ตนทุนการผลิตนับวันมีแตจะสูงขึ้น คร้ันจะหันมาพึ่งสินแรเหล็ก
จากตางประเทศเปนดานหลัก ก็ตองยายโรงงานมาอยูบริเวณขอบสมุทรเพื่อลดตนทุนการขนสง
วัตถุดิบ หลายประเทศไดปรับเปลี่ยนนโยบายมาในแนวทางนี้
           กลุ มประเทศอุตสาหกรรมเก ายังถูกซํ้ าเติมดวยปญหาแรงงานราคาแพง   
มิหนํ าซํ้ ายังมีสหภาพแรงงานที่เขมแข็งอีกดวย ดังเชน United Steelworkers Union ในสหรัฐ
อเมริกา การขยายตัวของเทคโนโลยี่การผลิตเหล็กกลาไปสูประเทศที่มีคาจางอัตราตํ่ า นับเปน 
เหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหตลาดเหล็กกลาระหวางประเทศแปรเปลี่ยนไป
           ในขณะที่การผลิตเหล็กกลามีปริมาณเพิ่มข้ึน อันเปนผลจากความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม ความ
ตองการเหล็กกลากลับตกตํ่ าลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โครงสรางการผลิต
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาแปรเปลี่ยนเปนสังคมเศรษฐกิจแบบบริการ (service economy) 
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โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) กาวลํ้ าเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ผลผลิตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีองคประกอบของเหล็กกลานอยกวาผลผลิตของอุตสาหกรรมหนัก  
ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็กอใหเกิดผลผลิตทดแทนเหล็กกลา ดังเชน
อลูมิเนียม พลาสติก แกว และเซรามิก มิหนํ าซํ้ าความถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นเปนชวงๆ 
นับต้ังแตเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 เปนตนมา มีสวนซํ้ าเติมใหความตองการ 
เหล็กกลายิ่งตกตํ่ าลงไปอีก
           ในสภาวการณดังที่กลาวขางตนนี้ โลกจึงมีกํ าลังการผลิตเหล็กกลาสวนเกิน และ
ราคาเหล็กกลามีแนวโนมตกตํ่ าลง

           รัฐบาลอเมริกันเลือกแกปญหาดวยการปกปองอุตสาหกรรมเหล็กกลาภายใน
ประเทศ ทั้งนี้ดวยแรงกดดันทางการเมืองจากกลุมนายทุนอุตสาหกรรมเหล็กกลานั้นเอง การ 
ปกปองอาศัยอากรขาเขาและโควตาการนํ าเขาเปนเครื่องมือ ตอมาก็บีบใหประเทศคูคาจํ ากัด 
การสงออกดวยความสมัครใจ (voluntary export restraints = VERs) เปาหมายหลักอยูที่ 
ประชาคมยุโรป และญี่ปุน ผลที่ตามมาก็คือ สินคาเหล็กกลาเล็ดลอดเขาสูสหรัฐฯจากประเทศอื่นๆ 
ที่มิใชประชาคม ยุโรปและญี่ปุน

          ในป 2527 ประธานธิบดีเรแกนเริ่มบังคับใชมาตรการการจํ ากัดการสงออกกับ    
ประเทศผูสงออกทุกประเทศ โดยกํ าหนดเปาหมายวา สัดสวนการนํ าเขาสินคาเหล็กกลา (import 
penetration ratio) จะตองไมเกิน 18.5% ของปริมาณเหล็กกลาที่ใชในสหรัฐฯ ตอมาสัดสวนนี้ 
เพิ่มเปน 20.5% สัญญาการจํ ากัดการสงออกเหล็กกลาโดยสมัครใจที่บางประเทศทํ ากับสหรัฐฯ  
ยังคงมีผลบังคับใชตอไป สวนประเทศที่ยังมิไดทํ าสัญญาประเภทนี้ก็ตองจํ ากัดการสงออกมิให 
เกินโควตาที่ไดรับจัดสรร สหรัฐฯไมสนใจวา ประเทศคูคาของตนสงสินคาเหล็กกลาเขาไปทุม 
ตลาดในสหรัฐฯหรือไม และไดใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกหรือไม สหรัฐฯสนใจแตเพียงวา 
ประเทศคูคาจะไมขายเหล็กกลาใหสหรัฐฯเกินกวาโควตาที่ไดรับจัดสรรเทานั้น
           อยางไรก็ตาม เมื่อขอตกลงขางตนสิ้นสุดอายุลงในเดือนมีนาคม 2535 ผู 
ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กกลาอเมริกันพากันรองเรียนวา ประเทศคูคามีปฏิบัติการทางการคา 
ที่ไมเปนธรรม ทั้งดวยการทุมตลาดและดวยการใหเงินอุดหนุน และนี่เองเปนจุดปะทุของสงคราม
การคาเหล็กกลายกใหม

           การกีดกันการคาเหล็กกลา ทั้งดวยมาตรการภาษีศุลกากร (tariff barriers) และ 
มาตรการอื่น (non-tariff barriers) มีผลใหการกีดกันการคายิ่งทวีความรุนแรงและแผขยาย 
อาณาเขตออกไป เมื่อสหรัฐฯกีดกันเหล็กกลาจากประชาคมยุโรปได ประชาคมยุโรปก็หันไป 
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ไลเบี้ยกับญ่ีปุนและยุโรปตะวันออก ประเทศที่ถูกประชาคมยุโรปเลนงานก็ตองระบายเหล็กกลา 
ไปขายใหแกประเทศอื่น บางสวนสงไปขายแกสหรัฐฯ ยังผลใหสหรัฐฯขยายขอบขายการกีดกัน 
การคามากยิ่งขึ้น นานาประเทศจึงตกอยูในวังวนของการกีดกันการคา ขอสํ าคัญก็คือ การกีดกัน
การคามีผลในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการปรับโครงสรางการผลิต และทํ าใหการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิตตองชะลอออกไป  ซึ่งทํ าใหฐานะการแขงขันในตลาดโลกยิ่งเลวรายมากขึ้น

           อุตสาหกรรมเหล็กกลาในสหรัฐฯเปนอุตสาหกรรมที่อับเฉาและรวงโรย ส่ิงที่ 
รัฐบาลอเมริกันทํ าอยูในขณะนี้  ก็คือ  การเพิ่มส่ิงจูงใจแหงความอับเฉาและรวงโรยนั้น
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