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เกาะใหญที่หาของญี่ปุน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะใหญเพียง 4 เกาะ อันไดแก เกาะฮอนชู
(Honshu) เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เกาะเกียวชู (Kyushu) และเกาะชิโกกุ (Shikoku) นับเปน
เวลาหลายพันปแลวที่สภาพภูมิศาสตรประเทศญี่ปุนมิไดแปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญ แตแลวเกาะ
ใหญที่หาของญี่ปุนก็ปรากฏโฉมขึ้นในยุโรปตะวันตก
ดวยเหตุที่ญี่ปุนเขาไปลงทุนในประเทศอังกฤษเปนอันมาก และไดอาศัยอังกฤษ
เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อสงออกไปขายในประชาคมยุโรปและยุโรปตะวันออก
สินคาบางรายการถึงกับขามฟากไปสูอเมริกาเหนือ อังกฤษยอมเปนฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุน จนนายจากส กัลแวต (Jacques Galvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot)
แหงฝรั่งเศส เคยคอนแคะวา บัดนี้อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว
ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old Industrialized Countries = OICs)
อื่นๆ หวาดกลัว `ภัยเหลือง' โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยอันเกิดจากการขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุน และที่ตามมาเปนระลอกก็คือ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) แต
รัฐบาลอังกฤษกลับยึดมั่นในจุดยืนเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยตอนรับการลงทุนจากตางประเทศอยาง
เต็มที่ ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมเกาอื่นๆพากันตั้งปอมตานทาน `ภัยเหลือง' ในสหรัฐอเมริกา
ถึง กับมี ค วามพยายามที่ จะตรากฎหมายใหอํ านาจแกประธานาธิบดีอเมริกันในการหามมิให
ชาวตางชาติเขาไปลงทุน หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
ประเทศอุตสาหกรรมเกามีทางเลือกในการตานทาน `ภัยเหลือง' หลายหนทาง
แตละหนทางลวนแลวแตมีผลดีและผลเสียแตกตางกัน
หนทางที่หนึ่ง ไดแก การสกัดมิใหสินคาญี่ปุนเขาประเทศ มาตรการทาง
นโยบาย สําหรับหนทางนี้มีตั้งแตการหามนําเขา การตั้งกําแพงภาษี (tariff barriers) ไปจนถึง
การใชมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) แตการใชมาตรการการหามนําเขา
มิอาจใชกับสินคาอุตสาหกรรมได เนื่องจากขัดตอบทบัญญัติของ GATT ประเทศอุตสาหกรรม
เกาจึงมักจะใชพลังทางการเมืองระหวางประเทศในการบีบบังคับใหญี่ปุนทํ าสัญญาจํ ากัดการ
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สงออกโดยสมัครใจ (voluntary export restraints = VERs) ดังกรณีของสิ่งทอและรถยนต
การสกัดมิใหสินคาญี่ปุนเขาประเทศยิ่งเปนการซํ้ าเติมความไรประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ในประเทศอุตสาหกรรมเกา เพราะการสกัดกั้นการนําเขาทําใหอุตสาหกรรมภายในประเทศไมตอง
เผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศ สิ่งจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงออนระโหย
ผลที่ตามมาก็คือ ประชาชนภายในประเทศตองซื้อสินคาราคาแพงกวาที่ควรจะเปน และอาจได
สินคาที่มีคุณภาพเลวกวาที่ควรจะเปน หากสินคาที่ไดรับการปกปองนั้นเปนสินคาขั้นกลาง
(intermediate goods) หรือสินคาประเภททุน (capital goods) นโยบายการปกปองดังกลาวนี้
จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตสินคาขั้นสุดทาย และตอฐานะการแขงขันในตลาดโลก
ดวย ตัวอยางของความขอนี้พิจารณาไดจากกรณีการตั้งกําแพงภาษีของประชาคมยุโรปเพื่อสกัด
การนําเขาอุปกรณเซมิคอนดักเตอร (semi conductor) จากญี่ปุน โดยเก็บอากรขาเขาสูงถึง 14%
นโยบายดังกลาวนี้แมจะเปนการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรในประชาคมยุโรป แตก็มี
ผลกระทบตอการผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิก เพราะทําใหตองซื้อเซมิคอนดักเตอรแพงกวาที่ควร
จะเปนสินคาอีเล็กทรอนิกในประชาคมยุโรปจึงเสียตนทุนการผลิตสูงกวาปกติ อันกระทบตอ
ฐานะการแขงขันในตลาดโลก นโยบายการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรจึงกอใหเกิดแรงกดดัน
ใหมีการปกปองการผลิตสินคาอีเล็กทรอนิกเปนลูกโซ
เมื่อญี่ปุนเผชิญกับการกีดกันการคาซึ่งรุนแรงขึ้นตามลําดับ ญี่ปุนก็เริ่มหาทาง
ออกดวยการยายโรงงานเขาไปตั้งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรปดวยยุทธวิธีเชนนี้ การกีดกันสินคาญี่ปุนทําไดยากขึ้น เพราะสินคา
ญี่ปุนไดเปลี่ยนสัญชาติเปนสินคาอเมริกัน หากผลิตในสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนสัญชาติเปน
สินคายุโรป หากผลิตในประชาคมยุโรป แตกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกายังคงตามเลนงานสินคา
ญี่ปุนอยางไมลดละ ดังกรณีที่ประชาคมยุโรปพยายามกดดันใหญี่ปุนจํากัดการสงออกรถยนต
ไปประชาคมยุโรป โดยยึดหลัก `เชื้อชาติ' ของสินคามากกวาหลัก `สัญชาติ' ของสินคา ทั้งนี้
ประชาคมยุโรปถือวา การนําเขารถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาอยูในโควตาเดียวกับการนําเขารถ
ญี่ปุนจากประเทศญี่ปุน
หนทางที่สอง ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรมที่ตองเผชิญกับการ
แขงขันจากตางประเทศ ทั้งนี้โดยหวังวา นโยบายการใหเงินอุดหนุนจะชวยเพิ่มความแข็งแกรง
แกการผลิตภายในประเทศ จนชวยใหฐานะการแขงขันในตลาดโลกดีขึ้นได แตประสบการณของ
กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาในการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้คอนขางเลวราย ทั้งนี้ไมเพียงแต
การใหเงินอุดหนุนจะไมชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวาปริมาณเงินอุดหนุน
ยังเพิ่มขึ้นจนเปนภาระทางการคลังอยางสําคัญอีกดวย
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หนทางที่สาม ไดแก การใหเงินอุดหนุนในดานการวิจัย การพัฒนา และการ
ออกแบบสินคา (research, development, and design) เงินอุดหนุนในดานนี้จะชวยเสริมฐาน
การผลิตใหมั่นคง และสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได แตปญหาสําคัญอยูที่การตัดสินใจวา
จะทุมเงินอุดหนุนดานการวิจัย การพัฒนา และการออกแบบสินคาประเภทใด รัฐบาลอังกฤษ
และฝรั่งเศส เคยรวมกันใหเงินอุดหนุนในการพัฒนาเครื่องบินคอนคอรด (Concorde) แตก็
ไมประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจ เพราะมีแตสายการบินอังกฤษและฝรั่งเศสเทานั้นที่ใชเครื่องบิน
ดังกลาวนี้
อังกฤษเคยเลือกหนทางที่สองในการพัฒนาอุตสาหกรรม กลาวคือ การใหเงิน
อุดหนุนในการผลิต โดยที่ในบางกรณีถึงกับแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในยุค
ที่พรรคกรรมกรครองเมือง ในบางกรณี นโยบายเงินอุดหนุนมีสวนผลักดันใหวิสาหกิจเอกชน
รวมตัวกันเปนการประกอบการขนาดใหญ อุตสาหกรรมรถยนตนับเปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้
ดังจะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 บริษัทรถยนตอังกฤษทีละบริษัทสองบริษัท
คอยๆรวมตัวกัน ไมวาจะเปนบริษัท Austin, Morris, Standard, Triumph, Rover และ Jaguar
จนทายที่สุดรวมเปนรัฐวิสาหกิจยักษใหญในป 2529 แตการรวมหรือควบบริษัทนี้หาไดชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตประการใดไม การณกลับปรากฏวา รัฐวิสาหกิจยักษใหญนี้ขาดทุน
ถึงปละ 1,000 ลานปอนด จนตองขายคืนแกภาคเอกชนในป 2531
นับตั้งแตป 2522 เปนตนมา รัฐบาลอังกฤษเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในแนวทาง
เศรษฐกิ จ เสรี นิ ย มมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ด  ว ยการลดและผ อ นคลายข อ จํ ากั ด ในการนํ าเข า เพื่ อ ให
อุตสาหกรรมภายในประเทศตองเผชิญแรงกดดันจากการแขงขันจากตางประเทศ โดยมีเปาหมาย
ในการเพิ่มคุณภาพของสินคาและประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกันก็เปดประตูตอนรับการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน ทั้งนี้โดยหวังที่จะเรียนรูระบบการบริหาร
จัดการแบบญี่ปุน และหวังที่จะไดรับถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนดวย อังกฤษยอมรับวา
ออนดอยกวาญี่ปุนในดานการผลิตสินคาที่ตองอาศัยพื้นฐานความรูทางดานฟสิกส (physicsbased industries) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดานสารสนเทศ (information technology)
รัฐบาลอังกฤษไมเพียงแตปรับนโยบายตอนรับการลงทุนจากตางประเทศเทานั้น
หากยังมีการปฏิรูปดานอุปทาน (supply-side reform) เพื่อใหเกื้อกูลตอการประกอบการอังกฤษ
มีบริการสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการคมนาคมและโทรคมนาคม
ระบบราชการอังกฤษทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารราชการแผนดินอยาง
โปรงใส อุปสรรคสําคัญในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอยูที่ระบบแรงงานสัมพันธ ซึ่งมีการ
นัดหยุดงานบอยครั้ง รัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร พยายามปราบปรามสหภาพแรงงาน และ
จัดระบบแรงงานสัมพันธเพื่อใหฝายบริหารจัดการและกรรมกรรวมกันทํ างานในการยกระดับ
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ประสิทธิภาพการผลิต การนัดหยุดงานลดนอยถอยลง จนเกือบไมมีเลยในปลายทศวรรษ 2520
นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษยังลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 35% ในป 2529 และ 33%
ในป 2535 การเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้ทําใหอังกฤษกลายเปน `อูขาวอูนํ้า' ของนักลงทุนจาก
ตางประเทศ
ในปจจุบัน การลงทุนในตางประเทศของญี่ปุนประมาณ 75% กระจุกอยูในสหรัฐ
อเมริกา ละตินอเมริกา และอาเซีย ประมาณ 20% ไปสูยุโรป ขอมูลในป 2534 บงบอกวา
อังกฤษสามารถดูดซับ 53% ของการลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในประชาคมยุโรป รองลงมาไดแก
เนเธอรแลนด 19% เยอรมนี 9% และฝรั่งเศส 8%
นโยบายของรั ฐ บาลอัง กฤษเกี่ย วกับ การลงทุน จากตา งประเทศแตกตา งจาก
รัฐบาลอเมริกันเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มมีความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง และ
รัฐสภาอเมริกันถึงกับพยายามตรากฎหมายเพื่อกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีญี่ปุนเปน
เปาหมายหลัก แตรัฐบาลอังกฤษยังคงเชื้อเชิญใหญี่ปุนเขาไปลงทุนในอังกฤษตอไป นายจอหน
เมเจอร (John Major) นายกรัฐมนตรีอังกฤษพยายามตอกยํ้านโยบายดังกลาวนี้ ในคราวเยือน
ประเทศญี่ปุน เมื่อกลางเดือนกันยายน 2536 ความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองมีอยูอยางเจือจางมาก
ในอังกฤษ ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ อังกฤษไดเรียนรูเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหารการ
จัดการจากญี่ปุนเปนอันมาก อุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมที่ญี่ปุนเขาไปลงทุนเปนอันมาก มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
เปนเหตุใหการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอังกฤษจึงเห็นอานิสสงสของการ
ลงทุนจากตางประเทศ
บัดนี้ อังกฤษไดแปรสภาพเปน "ญี่ปุนแหงอัสดงคตประเทศ" ในขณะที่ "อังกฤษ
แหงบูรพาทิศ" กลับคืนสภาพเปนประเทศญี่ปุนเรียบรอยแลว
นี่คืออนิจลักษณะของสังคมทุนนิยมโลก

