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ความลมเหลวในการเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนกําลังปะทุขึ้น
รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับพยายามสื่อความดังกลาวนี้
เมื่อปรากฏวา การเจรจาการคาระหวางประธานาธิบดีบิลล คลินตัน กับนายกรัฐมนตรีมอริฮิโต
โฮโซกาวา ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2537 จบลงดวยความลมเหลว ทั้งสองฝายไมมี
แถลงการณหรือขอตกลงรวมเพื่ออําพรางความลมเหลว เนื่องจากมีความเห็นรวมกันวา การไมมี
ขอตกลงดีเสียกวาการมีขอตกลงที่วางเปลา
สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาการคากับญี่ปุนทั้งในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510
แตทั้งสองประเทศเพิ่งจะมีการเจรจาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2523 เปนตนมา เมื่อสหรัฐฯ
มีปญหาการขาดดุลการคาที่เรื้อรังและรุนแรง ตลอดชวงเวลา 14 ปที่มีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองมีการทําขอตกลงไปแลว 33 สัญญา แตสถานะการคาระหวางประเทศทั้งสอง
มิไดกระเตื้องขึ้นมากนัก
ในชวงเวลา 14 ปที่ผานมานี้ สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการเจรจา
กับญี่ปุนอยางเห็นไดชัด แตเดิมนั้น รัฐบาลอเมริกันใชวิธีการกีดกันการนํ าเขาสินคาญี่ปุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการตั้งขอกลาวหาวา ญี่ปุนทุมสินคาบางประเภทเขาสูสหรัฐอเมริกา
โดยการขายสินคาแกสหรัฐอเมริกาในราคาตํ่ากวาตนทุนการผลิต หรือตํ่ากวาที่ญี่ปุนขายในตลาด
อื่นๆ การทุมตลาดนี้สรางความเสียหายอยางรายแรง (serious injury) แกอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได ดังนั้น รัฐบาลอเมริกันจึงเก็บอากรขาเขา
เพิ่มเติมเพื่อลบลางผลของการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) ดังกรณีของเครื่องรับโทรทัศน
และเซมิคอนดักเตอร เปนอาทิ นอกจากนี้ รัฐบาลอเมริกันยังอาศัยอํานาจทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่เหนือกวาในการบีบใหญี่ปุนทํ าขอตกลงจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary
Export Restraints = VERs) ดังกรณีสิ่งทอและรถยนต
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ในปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธวิธีในการเจรจาการคากับ
ญี่ปุน โดยหันมาบีบคอใหญี่ปุนเปดตลาดตอนรับสินคาอเมริกัน สหรัฐฯหยิบยกสินคาเฉพาะ
ประเภทขึ้นโตะเจรจาหรือที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific (= MOSS) ทั้งนี้
เพราะเหตุวา การกีดกันการนํ าเขาเริ่มมีขีดจํ ากัด อยางนอยที่สุดผูนําอเมริกันเริ่มยอมรับเปน
นัยๆวา สินคาอเมริกันบางประเภทไมสามารถสูสินคาญี่ปุนได นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุนยังหาทาง
เลี่ยงการกีดกันดวยการยายโรงงานเขาไปผลิตในสหรัฐฯ การบีบคอใหญี่ปุนเปดตลาดชวยให
สหรัฐฯระบายสินคาออกไดมากขึ้น ทั้งยังเปนเรื่องชอบธรรมมากกวาการกีดกันการนําเขาดวย
เพราะระบบเศรษฐกิจญี่ปุนมีทํานบกีดขวางการนําเขา มาตรการการเปดตลาดที่สําคัญ ไดแก
การบี บ ให ญี่ ปุ  น ลงนามในข อ ตกลงการขยายการนํ าเข า โดยสมั ค รใจ (Voluntary Import
Expansions = VIEs) รัฐบาลอเมริกันไมเพียงแตบีบคอใหรัฐบาลญี่ปุนเปดประตูการคาสําหรับ
สินคาบางประเภทเทานั้น หากทวายังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนบังคับใชกฏหมายการปองกันการ
ผูกขาดอยางเขมงวด ตลอดจนลมลางจารีตการคาเฉพาะกลุม (Exclusionary Business
Practices) และระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม
`เกเรตซึ' (Keiretsu) อีกดวย
การเปลี่ยนยุทธวิธีการเจรจา ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรครีปบลิกัน
มาเปนพรรคดีโมแครต ทําใหสหรัฐฯเปดเกมรุกในการเจรจามากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2536
ประธานาธิบดีคลินตัน และนายกิอิชิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญี่ปุนในขณะ
นั้นบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการลดสวนเกินดุลการคาของญี่ปุน พรอมทั้งจัดทําเอกสารรวมซึ่งมี
ชื่อวา Framework for a New Economic Partnership สําหรับเปนเคาโครงในการเจรจา แต
การเจรจาก็เปนไปอยางเชื่องชา และไมสูมีความคืบหนาเทาที่ควร สวนหนึ่งเปนเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลญี่ปุน โดยนายมอริฮิโต โฮโซกาวา ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีแทนนาย
มิยาซาวา และพรรคเสรีประชาธิปไตยสิ้นอํานาจ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา รัฐบาลนายโฮโซกาวา
ตองเสียเวลาไปกับการแกปญหาเศรษฐกิจถดถอย และการผลักดันกฎหมายการปฏิรูปการเมือง
ใหผานรัฐสภา
แตทั้งๆที่ญี่ปุนกํ าลังเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและรุนแรง ดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมีสวนเกินดุลเพิ่มขึ้น กลาวคือ ในป 2536 ดุลการคาเกินดุล
141.43 พันลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มจากระดับ 132.60 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2535
สวนบัญชีเดินสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มจาก 117.55 เปน 131.35 พันลานเหรียญอเมริกันในชวง
เวลาเดียวกัน (The Bangkok Post, February 8,1994) ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา ทั้งดุลการคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มขึ้นตามลําดับนับตั้งแตป 2534 เปนตนมา โดยที่ลวนแลว
แตเปนยอดเกินดุลที่ทําลายประวัติการณในป 2539 ทั้งสิ้น
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ขอมูลดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่งเปดเผยนี้ทําใหญี่ปุนตกที่นั่งลําบาก
ในการเจรจาการคา กั บ สหรัฐฯ ในขณะที่ส หรัฐ ฯมีค วามชอบธรรมมากขึ้นในการรุกไลญี่ปุน
สหรัฐฯ เคยขาดดุลการคากับญี่ปุนถึง 59.9 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2530 แมวายอดขาดดุลนี้
จะมีแนวโนมตกตํ่าลงระหวางป 2530-2533 แตกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2534 เปน
ตนมา ในป 2535 สหรัฐฯ ขาดดุลการคากับญี่ปุนถึง 50.0 พันลานเหรียญอเมริกัน
สหรัฐฯมีความรูสึกชอบธรรมในการ `ไลบี้' ญี่ปุนมากขึ้น เมื่อปรากฏวา สถานะ
การคาระหวางประเทศในปจจุบันแตกตางจากทศวรรษ 2520 เปนอันมาก ในครั้งกระนั้น ประเทศ
ที่มีดุลการคาเกินดุลมิไดมีเฉพาะญี่ปุน หากยังมีเยอรมนีตะวันตก ประชาคมยุโรป และเกาหลีใต
อีกดวย แตบัดนี้มีแตญี่ปุนเทานั้นที่ยังคงมีดุลการคาเกินดุลอยางโดดเดน รัฐบาลอเมริกันมีความ
รูสึกวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ มิใช `ปญหาของสหรัฐฯ' หากแตเปน `ปญหาของญี่ปุน'
ดวยเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนปกปองตลาดภายในประเทศมากเกินไปนั่นเอง ดังนั้น สหรัฐฯจึงรูสึก
ชอบธรรมที่จะแหวกตลาดญี่ปุนโดยอาศัยพลานุภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
รัฐบาลคลินตันตองการ `ไลบี้' ญี่ปุนใหถึงที่สุด โดยมีสินคาสําคัญ 4 รายการ
ขึ้ น โต ะ เจรจา ได แ ก รถยนต และชิ้น ส ว นรถยนต การประกัน ภั ย และการจัดซื้ออุ ปกรณ
โทรคมนาคมและเครื่องมือการแพทยของรัฐบาลญี่ปุน รัฐบาลคลินตันไมเพียงแตกดดันใหญี่ปุน
เปดตลาดสําหรับสินคาทั้งสี่รายการนี้เทานั้น หากยังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปลี่ยนแปลงระเบียบ
การพั ส ดุ เ พื่ อ ให ก ารจั ด ซื้ อ พั ส ดุ ภั ณ ฑ ข องรั ฐ บาลเป น ไปตามหลั ก การเศรษฐกิ จ เสรี แ ละไม มี
การปฏิบัติอยางลําเอียงอีกดวยรัฐบาลคลินตันยังรุกไปถึงขั้นใหมีการกําหนดเปาหมายการนําเขา
ใหชัดเจน เพื่อจะประเมิน ไดว า ญี่ปุนไดเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกันมากนอยเพียงใด
นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา อุตสาหกรรมตางๆในสหรัฐอเมริกาพยายามปรับปรุง
การผลิตเพื่อสงออก จนการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว สวนแบงตลาดของสินคาอเมริกัน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แมแตในประชาคมยุโรป แตสินคาอเมริกันก็ยังไมสามารถทะลวงกําแพงญี่ปุน
เขาไปได
ญี่ปุนบายเบี่ยงไมยอมกํ าหนดเปาหมายการนําเขาสินคาอเมริกัน โดยอางวา
เปนมาตรการของระบบการคาที่ `ถูกจัดการ' (managed trade) หาไดเปนไปตามหลักการการคา
เสรีไม ผูแทนอเมริกันโจมตีวา การปกปองตลาดญี่ปุน ทั้งโดยรัฐบาลและโดยจารีตทางการคา
ทําใหการคาระหวางประเทศของญี่ปุนเปนระบบที่ `ถูกจัดการ' อยูแลว
รัฐบาลคลินตันสงนายเจฟฟรีย การเตน (Jeffrey Garten) ปลัดกระทรวง
พาณิชย ดานการคาระหวางประเทศเปนกองหนาเดินทางไปเจรจา ณ กรุงโตเกียวในเดือน
มกราคม 2537 ตามดวยนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
ในเดือนกุมภาพันธ ศกเดียวกัน แตทั้งหมดนี้จบลงดวยความลมเหลว
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ไมเพียงแตสหรัฐฯเทานั้นที่ปรับยุทธวิธีการเจรจาการคา ญี่ปุนก็ปรับยุทธวิธีดวย
แตเดิมญี่ปุนใชวิธีการเตะถวงเวลา กลาวคือ พยายามยืดเวลาการเจรจา ครั้นเมื่อยืดเวลาตอไป
ไมไดอีกแลว จึงจํายอมตอขอเรียกรองของฝายอเมริกันทีละเล็กทีละนอย ยุทธวิธีนี้เคยใชไดผลดี
แตก็ทําใหญี่ปุนเสียภาพพจนในสายตาของชาวอเมริกัน ซึ่งมองวา ญี่ปุนชอบรับปาก แตไมทํา
ตามสัญญา แตคราวนี้นายโฮโซกาวายอมหักไมยอมงอ ซึ่งทําใหไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก มาก การที่ น ายโฮโซกาวากล า ตอบปฏิ เ สธข อ เรี ย กร อ งของรั ฐ บาลอเมริกัน ครั้ง นี้
สวนหนึ่งเปนผลจากความเชื่อมั่นตนเองที่ประสบความสําเร็จในการผลักดันกฏหมายการปฏิรูป
การเมือง อีกสวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุมเทคโนแครตญี่ปุน นายโยเฮอิ โกโนะ (Yohei
Kono) หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคฝายคานกลาวโจมตีวา นายโฮโซกาวาฟง
ความเห็นของขุนนางกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MITI) มากจนเกินไป
หากชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro Ishihara) ยังคงมีชีวิตอยูถึงวันนี้ เขาคงรูสึก
ปรีดาปราโมทยที่ไดเห็นนายโฮโซกาวาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน เพราะเขา
อยากเห็นพฤติกรรมเชนนี้จากผูนําญี่ปุน ดังขอเขียนใน The Japan That Can Say No (1989)
ปญญาชนญี่ปนุ จํานวนไมนอยที่มีความรูสึกวา สหรัฐฯเรียกรองจากญี่ปุนอยาง
ไมเปนธรรม ในหมูนักเศรษฐศาสตรเอง บางคนมีความเห็นวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯเปน
ปญหาที่รัฐบาลอเมริกันตองหาทางแกไขกันเอง หาใชภาระของญี่ปุนไม นักเศรษฐศาสตรที่นํา
เสนอบทวิเคราะหในแนวทางนี้คนหนึ่งก็คือ ศาสตราจารยเรียวตาโร โคมิยา (Ryutaro Komiya)
แหง Aoyama Gakuin University
ผูนําสหรัฐฯและญี่ปุนมีกําหนดการที่จะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม
2537 ณ นครเนเปล ประเทศอิตาลี ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดกลุมประเทศมหาอํานาจ G-7
ในชวงเวลา 5 เดือนขางหนานี้ หากการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯกับญี่ปุนยังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงได ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองจะรุนแรงขึ้นอยางแนนอน

