
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2537

ความลมเหลวในการเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

              สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนกํ าลังปะทุข้ึน

           รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับพยายามสื่อความดังกลาวนี้ 
เมื่อปรากฏวา การเจรจาการคาระหวางประธานาธิบดีบิลล คลินตัน กับนายกรัฐมนตรีมอริฮิโต  
โฮโซกาวา ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2537 จบลงดวยความลมเหลว ทั้งสองฝายไมมี 
แถลงการณหรือขอตกลงรวมเพื่ออํ าพรางความลมเหลว เนื่องจากมีความเห็นรวมกันวา การไมมี
ขอตกลงดีเสียกวาการมีขอตกลงที่วางเปลา
           สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาการคากับญ่ีปุนทั้งในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510 
แตทั้งสองประเทศเพิ่งจะมีการเจรจาอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2523 เปนตนมา เมื่อสหรัฐฯ 
มีปญหาการขาดดุลการคาที่เร้ือรังและรุนแรง ตลอดชวงเวลา 14 ปที่มีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองมีการทํ าขอตกลงไปแลว 33 สัญญา แตสถานะการคาระหวางประเทศทั้งสอง 
มิไดกระเตื้องขึ้นมากนัก
           ในชวงเวลา 14 ปที่ผานมานี้ สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการเจรจา 
กับญ่ีปุนอยางเห็นไดชัด แตเดิมนั้น รัฐบาลอเมริกันใชวิธีการกีดกันการนํ าเขาสินคาญี่ปุ น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการตั้งขอกลาวหาวา ญ่ีปุนทุมสินคาบางประเภทเขาสูสหรัฐอเมริกา  
โดยการขายสินคาแกสหรัฐอเมริกาในราคาตํ่ ากวาตนทุนการผลิต หรือต่ํ ากวาที่ญ่ีปุนขายในตลาด
อ่ืนๆ การทุมตลาดนี้สรางความเสียหายอยางรายแรง (serious injury) แกอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได ดังนั้น รัฐบาลอเมริกันจึงเก็บอากรขาเขา
เพิ่มเติมเพื่อลบลางผลของการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) ดังกรณีของเครื่องรับโทรทัศน 
และเซมิคอนดักเตอร เปนอาทิ นอกจากนี้ รัฐบาลอเมริกันยังอาศัยอํ านาจทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่เหนือกวาในการบีบใหญ่ีปุนทํ าขอตกลงจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary 
Export Restraints = VERs) ดังกรณีส่ิงทอและรถยนต
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           ในปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธวิธีในการเจรจาการคากับ
ญ่ีปุน โดยหันมาบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาดตอนรับสินคาอเมริกัน สหรัฐฯหยิบยกสินคาเฉพาะ
ประเภทขึ้นโตะเจรจาหรือที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific (= MOSS) ทั้งนี้  
เพราะเหตุวา การกีดกันการนํ าเขาเริ่มมีขีดจํ ากัด อยางนอยที่สุดผูนํ าอเมริกันเริ่มยอมรับเปน 
นัยๆวา สินคาอเมริกันบางประเภทไมสามารถสูสินคาญี่ปุนได นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุนยังหาทาง
เลี่ยงการกีดกันดวยการยายโรงงานเขาไปผลิตในสหรัฐฯ การบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาดชวยให
สหรัฐฯระบายสินคาออกไดมากขึ้น ทั้งยังเปนเรื่องชอบธรรมมากกวาการกีดกันการนํ าเขาดวย 
เพราะระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนมีทํ านบกีดขวางการนํ าเขา มาตรการการเปดตลาดที่สํ าคัญ ไดแก  
การบีบใหญ่ีปุ นลงนามในขอตกลงการขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ (Voluntary Import 
Expansions = VIEs) รัฐบาลอเมริกันไมเพียงแตบีบคอใหรัฐบาลญี่ปุนเปดประตูการคาสํ าหรับ 
สินคาบางประเภทเทานั้น หากทวายังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนบังคับใชกฏหมายการปองกันการ 
ผูกขาดอยางเขมงวด ตลอดจนลมลางจารีตการคาเฉพาะกลุม (Exclusionary Business 
Practices) และระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม  
`เกเรตซึ' (Keiretsu) อีกดวย
           การเปลี่ยนยุทธวิธีการเจรจา ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรครีปบลิกัน 
มาเปนพรรคดีโมแครต ทํ าใหสหรัฐฯเปดเกมรุกในการเจรจามากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2536 
ประธานาธิบดีคลินตัน และนายกิอิชิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนในขณะ
นั้นบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการลดสวนเกินดุลการคาของญี่ปุน พรอมทั้งจัดทํ าเอกสารรวมซึ่งมี 
ชื่อวา Framework for a New Economic Partnership สํ าหรับเปนเคาโครงในการเจรจา แต 
การเจรจาก็เปนไปอยางเชื่องชา และไมสูมีความคืบหนาเทาที่ควร สวนหนึ่งเปนเพราะมีการ 
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลญี่ปุน โดยนายมอริฮิโต โฮโซกาวา ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีแทนนาย 
มิยาซาวา และพรรคเสรีประชาธิปไตยสิ้นอํ านาจ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา รัฐบาลนายโฮโซกาวา
ตองเสียเวลาไปกับการแกปญหาเศรษฐกิจถดถอย และการผลักดันกฎหมายการปฏิรูปการเมือง 
ใหผานรัฐสภา
           แตทั้งๆที่ญ่ีปุนกํ าลังเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและรุนแรง ดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมีสวนเกินดุลเพิ่มข้ึน 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 
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มข้ึนตามลํ าดับนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา โดยที่ลวนแลว 
แตเปนยอดเกินดุลที่ทํ าลายประวัติการณในป 2539 ทั้งสิ้น
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           ขอมูลดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่งเปดเผยนี้ทํ าใหญ่ีปุนตกที่นั่งลํ าบาก 
ในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯมีความชอบธรรมมากขึ้นในการรุกไลญ่ีปุน  
สหรัฐฯ เคยขาดดุลการคากับญ่ีปุนถึง 59.9 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2530 แมวายอดขาดดุลนี้
จะมีแนวโนมตกตํ่ าลงระหวางป 2530-2533 แตกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนนับต้ังแตป 2534 เปน 
ตนมา ในป 2535 สหรัฐฯ ขาดดุลการคากับญ่ีปุนถึง 50.0 พันลานเหรียญอเมริกัน
           สหรัฐฯมีความรูสึกชอบธรรมในการ `ไลบ้ี' ญ่ีปุนมากขึ้น เมื่อปรากฏวา สถานะ 
การคาระหวางประเทศในปจจุบันแตกตางจากทศวรรษ 2520 เปนอันมาก ในครั้งกระนั้น ประเทศ 
ที่มีดุลการคาเกินดุลมิไดมีเฉพาะญี่ปุน หากยังมีเยอรมนีตะวันตก ประชาคมยุโรป และเกาหลีใต 
อีกดวย แตบัดนี้มีแตญ่ีปุนเทานั้นที่ยังคงมีดุลการคาเกินดุลอยางโดดเดน รัฐบาลอเมริกันมีความ 
รูสึกวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ มิใช `ปญหาของสหรัฐฯ' หากแตเปน `ปญหาของญี่ปุน'  
ดวยเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนปกปองตลาดภายในประเทศมากเกินไปนั่นเอง ดังนั้น สหรัฐฯจึงรูสึก 
ชอบธรรมที่จะแหวกตลาดญี่ปุนโดยอาศัยพลานุภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
           รัฐบาลคลินตันตองการ `ไลบ้ี' ญ่ีปุนใหถึงที่สุด โดยมีสินคาสํ าคัญ 4 รายการ 
ข้ึนโตะเจรจา ไดแก รถยนตและชิ้นสวนรถยนต การประกันภัย และการจัดซื้ออุปกรณ 
โทรคมนาคมและเครื่องมือการแพทยของรัฐบาลญี่ปุน รัฐบาลคลินตันไมเพียงแตกดดันใหญ่ีปุน
เปดตลาดสํ าหรับสินคาทั้งสี่รายการนี้เทานั้น หากยังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปลี่ยนแปลงระเบียบ
การพัสดุเพื่อใหการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลเปนไปตามหลักการเศรษฐกิจเสรีและไมมี 
การปฏิบัติอยางลํ าเอียงอีกดวยรัฐบาลคลินตันยังรุกไปถึงขั้นใหมีการกํ าหนดเปาหมายการนํ าเขา
ใหชัดเจน เพื่อจะประเมินไดวา ญ่ีปุนไดเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกันมากนอยเพียงใด  
นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา อุตสาหกรรมตางๆในสหรัฐอเมริกาพยายามปรับปรุง 
การผลิตเพื่อสงออก จนการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว สวนแบงตลาดของสินคาอเมริกัน 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน แมแตในประชาคมยุโรป แตสินคาอเมริกันก็ยังไมสามารถทะลวงกํ าแพงญี่ปุน
เขาไปได
           ญ่ีปุนบายเบี่ยงไมยอมกํ าหนดเปาหมายการนํ าเขาสินคาอเมริกัน โดยอางวา
เปนมาตรการของระบบการคาที่ `ถูกจัดการ' (managed trade) หาไดเปนไปตามหลักการการคา
เสรีไม ผูแทนอเมริกันโจมตีวา การปกปองตลาดญี่ปุน ทั้งโดยรัฐบาลและโดยจารีตทางการคา  
ทํ าใหการคาระหวางประเทศของญี่ปุนเปนระบบที่ `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 ญ่ีปุนก็ปรับยุทธวิธีดวย  
แตเดิมญ่ีปุนใชวิธีการเตะถวงเวลา กลาวคือ พยายามยืดเวลาการเจรจา คร้ันเมื่อยืดเวลาตอไป 
ไมไดอีกแลว จึงจํ ายอมตอขอเรียกรองของฝายอเมริกันทีละเล็กทีละนอย ยุทธวิธีนี้เคยใชไดผลดี 
แตก็ทํ าใหญ่ีปุนเสียภาพพจนในสายตาของชาวอเมริกัน ซึ่งมองวา ญ่ีปุนชอบรับปาก แตไมทํ า 
ตามสัญญา แตคราวนี้นายโฮโซกาวายอมหักไมยอมงอ ซึ่งทํ าใหไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง
เพิ่มข้ึนอีกมาก การที่นายโฮโซกาวากลาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้  
สวนหนึ่งเปนผลจากความเชื่อมั่นตนเองที่ประสบความสํ าเร็จในการผลักดันกฏหมายการปฏิรูป
การเมือง อีกสวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุมเทคโนแครตญี่ปุน นายโยเฮอิ โกโนะ (Yohei  
Kono) หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคฝายคานกลาวโจมตีวา นายโฮโซกาวาฟง 
ความเห็นของขุนนางกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MITI) มากจนเกินไป
           หากชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro Ishihara) ยังคงมีชีวิตอยูถึงวันนี้ เขาคงรูสึก 
ปรีดาปราโมทยที่ไดเห็นนายโฮโซกาวาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน เพราะเขา 
อยากเห็นพฤติกรรมเชนนี้จากผูนํ าญี่ปุน ดังขอเขียนใน The Japan That Can Say No (1989)
           ปญญาชนญี่ปุนจํ านวนไมนอยที่มีความรูสึกวา สหรัฐฯเรียกรองจากญี่ปุนอยาง 
ไมเปนธรรม ในหมูนักเศรษฐศาสตรเอง บางคนมีความเห็นวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯเปน
ปญหาที่รัฐบาลอเมริกันตองหาทางแกไขกันเอง หาใชภาระของญี่ปุนไม นักเศรษฐศาสตรที่นํ า
เสนอบทวิเคราะหในแนวทางนี้คนหนึ่งก็คือ ศาสตราจารยเรียวตาโร โคมิยา (Ryutaro Komiya) 
แหง Aoyama Gakuin University
           ผูนํ าสหรัฐฯและญี่ปุนมีกํ าหนดการที่จะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 
2537 ณ นครเนเปล ประเทศอิตาลี ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7  
ในชวงเวลา 5 เดือนขางหนานี้ หากการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนยังไมสามารถบรรลุ 
ขอตกลงได  ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองจะรุนแรงขึ้นอยางแนนอน
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