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ความเรียงวาดวยสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ญี่ปุนเปน `ลูกไล' ของสหรัฐอเมริกาเสมอมา อยางนอยที่สุดก็ในสายตาของ
ชาวอเมริกัน เพราะญี่ปุนไมเพียงแตพายแพในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น หากยังสามารถ
ฟ น ตัว ทางเศรษฐกิ จอย า งรวดเร็ว ก็ ดว ยความชว ยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนสํ าคัญอีกดวย
ภายใตรมเงาทางการเมืองระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูบริบาล ญี่ปุนสามารถทุม
ทรัพยากรไปใชในการบูรณะประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มที่ โดยไมตอง
กังวลกับการปองกันประเทศ
เพียงชั่วระยะเวลาทศวรรษเศษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนก็ฟนตัวจาก
ภัยพิบัติที่เกิดจากสงคราม และเพียงทศวรรษ 2520 ญี่ปุนก็วิ่งไลกวดยุโรปตะวันตกและสหรัฐ
อเมริกาอยางกระชั้นชิด หากไมมีการรวมประชาคมยุโรปเปนยุโรปตลาดเดียวและสหภาพยุโรป
ในเวลาตอมา และหากไมมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ญี่ปุนก็คงแซงหนายุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาภายในทศวรรษ 2530 นี้
ขอมูลจาก World Development Report ชวยใหทราบวา ในป 2534 รายได
ประชาชาติตอหัวของชาวญี่ปุนเทากับปละ 26,930 เหรียญอเมริกัน สูงเปนอันดับสองรองจาก
สวิตเซอรแลนด (33,610 เหรียญอเมริกัน) ในขณะที่ชาวอเมริกันมีรายไดประชาชาติตอหัวปละ
22,240 เหรียญอเมริกัน สูงเปนอันดับที่ 7 ของโลก
ดวยเหตุที่ชาวอเมริกันดูแคลนชาวญี่ปุนมาโดยตลาด จึงรูสึกตระหนกไมนอย
ที่ปรากฏวา ญี่ ปุ น วิ่ งไล ก วดมาอยา งกระชั้น ชิ ด และถีบตัวขึ้นเปนประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะที่ญี่ปุนกําลังรุงเรืองอยางสุดขีดนี้ ก็เปนเวลาเดียวกับที่ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันกํ าลังเสื่อมโทรม ในขณะที่ญี่ปุนมีดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
จํานวนมาก สหรัฐฯกลับมีปญหาการขาดดุลที่เรื้อรังและรุนแรง นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา
สหรัฐฯเริ่มบีบคอใหญี่ปุนลดสวนขาดดุลการคาระหวางประเทศทั้งสองอยางจริงจัง
ประชาชนชาวอเมริ กั น มีค วามรูสึก วา ถึ ง เวลาที่ญี่ปุน ตอ งตอบแทนบุญคุณ
สหรัฐฯ เพราะหากปราศจากความชวยเหลือและการอุมชูของสหรัฐฯ ญี่ปุนจะไมสามารถเติบใหญ
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ทางเศรษฐกิจดังเชนทุกวันนี้ได ผูนํ าญี่ปุนเองก็สํ านึกบุญคุณของสหรัฐฯจึงยอมโอนออนตาม
ขอเรียกรองของสหรัฐฯเสมอมา แตญี่ปุนนั้นมีเทคนิคในการซื้อเวลาอยางเยี่ยมยอดในขณะที่
สหรัฐฯรุกเราเรียกรองอยางไมหยุดหยอน จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ราวกับวา บุญคุณ
ที่สหรัฐฯมีตอญี่ปุนนั้นมิอาจทดแทนไดหมดสิ้น ประพฤติกรรมของผูนําอเมริกันเชนนี้เองทําใหผูนํา
และปญญาชนชาวญี่ปุนบางคนอดรนทนมิได และนี่เองที่ทําใหนายชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro
Ishihara) เขียนหนังสือเรื่อง The Japan That Can Say No (1989)
เมื่อญี่ปุนเขยิบฐานะขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจ สังคมโลกพากันคาดหวังวา
ญี่ปุนจะมีพฤติกรรมสมกับที่เปนผูนํา อยางนอยที่สุดญี่ปุนควรจะรวมรับภาระในการผลิตสินคา
สาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมรับ
ภาระรายจายในการรักษาสันติภาพของโลก อาการลังเลของญี่ปุนในการรวมรับภาระรายจาย
ในสงครามตะวั น ออกกลางในป 2534 สรางความผิดหวังแกผูนํ าอเมริกันอยางยิ่ง ความ
ไมกระตือรือรนของญี่ปุนในชั้นตนในการใหความชวยเหลือแกรัสเซีย เพื่อประคับประคองพลัง
ประชาธิ ปไตยในประเทศนั้น ยิ่งทํ าใหสังคมโลกมองญี่ปุนวาเปนชาติที่เห็นแกตัว ญี่ปุนได
ประโยชนจากศานติสุขของโลกโดยมิไดมีสวนรวมรับภาระรายจายเทาที่ควร อยางนอยในชวง
สองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ครั้นเมื่อญี่ปุนมีฐานะดีพอที่จะรวมรับภาระรายจาย
ญี่ปุนกลับแสดงอาการลังเลอยางเห็นไดชัด ชาติมหาอํานาจอื่นๆจึงพากันประณามวา ญี่ปุนเปน
`ผูโดยสารที่ชอบตีตั๋วฟรี' (Free Rider) กลาวคือ ตองการไดประโยชน แตไมตองการรับภาระ
รายจาย อยางไรก็ตาม แรงกดดันจากชาติมหาอํานาจดวยกัน ทําใหญี่ปุนจําตองปรับทาทีและ
นโยบายในชวงหลังนี้
ชาวอเมริกันมิไดตระหนักถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนจวบจนกระทั่ง
หนังสือเรื่อง Japan As Number One : Lessons for America ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล
(Ezra F. Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ปรากฏสูบรรณพิภพในป 2522 หลังจากนั้นเพียง
ไมกี่ป กองทัพนักลงทุนชาวญี่ปุนก็ตบเทาเขาสูสหรัฐฯ นายทุนญี่ปุนซื้อทุกอยางที่ขวางหนา
นับตั้งแตศิลปวัตถุไปจนถึงสวนสาธารณะ มิไยจะตองกลาวถึงการเขาครอบครองธุรกิจอเมริกัน
และการเขาไปขยมตลาดหลักทรัพยที่ Wall Street
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯ
เริ่มเปนที่รูสึกในหมูประชาชนชาวอเมริกัน ความรูสึกเกรงกลัว `ภัยเหลือง' กอตัวขึ้น และสะสมอยู
ในใจประชาชนชาวอเมริกัน จนในที่สุดแปรเปนความรูสึกตอตาน ชาวอเมริกันมีความตองการ
`แรมโบ' มากขึ้น มิเพียงเพื่อสูศึกเวียดนาม หากแตเพื่อสูศึกญี่ปุนดวย ความรูสึกและความ
ตองการของชาวอเมริกันดังกลาวนี้บางคนเรียกวา The `Japan As Number One' Syndrome
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หนังสือเรื่อง Frontiers of Management (1986) ของปเตอร ดรักเกอร (Peter F.
Drucker) ปรมาจารยทางดานการบริหารธุรกิจ มีสวนกระพือความรูสึกตอตานญี่ปุนในหมูชาว
อเมริกันเพิ่มขึ้น เมื่อดรักเกอรกลาวหาวา การสงสินคาออกของญี่ปุนเปน `การคาเชิงปรปกษ'
(Adversarial Trade) กลาวคือ เปนการสงออกที่มุงทําลายประเทศคูคาเปนสําคัญ มิไยตอง
กลาวถึงวรรณกรรมและภาพยนตรอเมริกันหลายตอหลายเรื่องที่แสดงทัศนคติตอตานญี่ปุนอยาง
ชั ด เจน ความรู  สึ ก ดั ง กล า วนี้ ป รากฏในหมู  ส มาชิ ก รั ฐ สภาอเมริ กั น ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง มิ ใ ช เ รื่ อ ง
นาประหลาดใจที่รัฐสภาอเมริกันพยายามตรากฎหมายหลายตอหลายฉบับ ซึ่งมุงเลนงานธุรกิจ
ญี่ ปุ น โดยเฉพาะสมาชิก รั ฐสภาอเมริกั น จํ านวนมากสนับสนุน ใหรัฐ บาลอเมริ กันใชทาทีอัน
แข็งกราวในการเจรจากับญี่ปุน
ความเกรงกลัว `ภัยเหลือง' ในหมูชาวอเมริกันโดยพื้นฐานแลวเปนปมดอยของ
ผูที่เคยมีปมเขื่อง ชาวอเมริกันกํ าลังรูสึกเสียหนาที่ตองสูญเสียตําแหนงผูนํ าเศรษฐกิจของโลก
ความรูสึกเสียหนายิ่งทบทวี เมื่อผูที่กําลังแยงชิงตําแหนงเคยมีฐานะเปน `ลูกไล' ของสหรัฐฯมา
กอน
แม ว  า ญี่ ปุ  น และสหรั ฐ ฯจะพั ฒ นาบนเส น ทางทุ น นิ ย มเหมื อ นกั น แต ร ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแตกตางกันอยางมาก นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา ดวยเหตุที่มี
โครงสรางแตกตางกันนี้เอง เสนทางทุนนิยมของประเทศทั้งสองจึงแตกตางกัน และเปนเหตุใหการ
เจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองยากที่จะตกลงกันได ในเมื่อมีระบบตรรกวิทยาที่ไมเหมือนกัน
ระบบทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซัน (Anglo Saxon Capitalism) โดยมีอังกฤษนับตั้งแตยุครัฐบาลแธตเชอรเปนตนมาเปนมิตรรวมเสนทาง
ราคาเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศทั้งสอง โดยที่รัฐบาลจํากัดการแทรกแซง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แตระบบทุนนิยมญี่ปุนมิใชระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซัน ในขณะที่ระบบ
ทุนนิยมอเมริกันเนนความสําคัญของการบริโภค โดยเชื่อวา การบริโภคกอผลทวีคูณตอการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) จึงเติบโตในสหรัฐฯมากกวาประเทศอื่นใด
สวนระบบทุนนิยมญี่ปุนเนนความสําคัญของการผลิต การใหความสําคัญดานการผลิตมากกวา
ดานการบริโภค ทําใหญี่ปุนมีอัตราการออมในระดับสูง ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีการ
ใชจายเกินตัว จนปญหาการขาดแคลนเงินออมกลายเปนปญหารายแรงอันยากแกการเยียวยา
ดวยการครอบงําของลัทธิบริโภคนิยม พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันเปน
ไปในทิศทางที่ไมคํานึกถึงความจํากัดของทรัพยากร เพราะสหรัฐฯเปนประเทศที่อุดมสมบูรณและ
มั่งคั่งดวยทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ญี่ปุนไมเพียงแตจะมีปญหาความจํากัดของที่ดิน หาก
ยังขาดแคลนทรัพยากร จนตองพึ่งพิงพลังงาน แรธาตุ และอาหารบางประเภทจากตางประเทศ
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อีกดวย สภาวะการขาดแคลนทรัพยากรชวยสรางวัฒนธรรมความมัธยัสถและความขยันขันแข็ง
แกชาวญี่ปุน ลัทธิ บริโภคนิยมเพิ่งจะระบาดเขาสูญี่ปุนในทศวรรษ 2520 นี้เอง ชาวญี่ปุนเพิ่งจะ
มีการบริโภคอยางฟุมเฟอยภายหลังจากที่เศรษฐกิจรุงเรืองสุดขีดและเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว
วัฒนธรรมความมัธยัสถมีผลตอแบบแผนการผลิตดวย สินคาญี่ปุนผลิตขึ้นอยาง
สอดคลองกับสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรของญี่ปุนเอง รถยนตญี่ปุนมีขนาดกะทัดรัดและ
กินนํ้ามันนอย ในขณะที่รถยนตอเมริกันมีรูปรางเทอะทะและกินนํ้ามันมาก ดวยเหตุที่สหรัฐฯเคย
มีนํ้ ามันอยางเหลือเฟอ และแลวอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันก็ไดรับบทเรียนอันแสนปวดราว
เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันในป 2516 เมื่อนํ้ามันมีราคาแพงขึ้น ผูบริโภคหันไปซื้อรถยนตขนาดเล็ก
ที่กินนํ้ามันนอย ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันไมสามารถสนองตอบได อุตสาหกรรมรถยนต
อเมริกันจึงลมลุกคลุกคลานนับแตบัดนั้น จนอยางนอยที่สุดถึงป 2535
ระบบทุนนิยมที่นําเขาสูประเทศญี่ปุนผานการขัดเกลาจากอารยธรรมตะวันออก
และวัฒนธรรมญี่ปุน ดวยเหตุที่ชาวญี่ปุนมีความสํานึกในการแขงขันคอนขางสูง นายซาบุโระ
โอกิตะ (Saburo Okita) ขุนพลเศรษฐกิจญี่ปุนผูลวงลับไปแลว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการนํา
เศรษฐกิจญี่ปุนออกจากหุบเหวแหงหายนภัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขนานนามระบบทุนนิยม
ญี่ปุนวา `ระบบทุนนิยมแบบวิ่งไลกวด' (Catch-up Capitalism) หรือ `ระบบทุนนิยมของผูมา
ทีหลัง' (Capitalism of the Latecomer) ดวยเหตุที่ญี่ปุนพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่องชากวายุโรป
ตะวันตกและสหรัฐฯ ญี่ปุนจึงตองวิ่งไลกวดประเทศเหลานั้น ในทัศนะของโอกิตะ `แบบจําลอง
ญี่ปุน' เปนประโยชนแกประเทศโลกที่สามที่เริ่มตนเดินแนวทางทุนนิยม
วัฒนธรรมการรวมกลุมและความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทําใหระบบทุนนิยมญี่ปุน
มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมเครือขาย' (Network Capitalism) ซึ่งแตกตางจากระบบทุนนิยม
อเมริกันที่มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' (Market Capitalism) ในระบบทุนนิยมแบบแอง
โกลแซกซัน ทรัพยากรทั้งปวงจะถูกชักนําเขาสูตลาดโดยกลไกราคา และกลไกราคาจะทําหนาที่จัด
สรรทรัพยากรเหลานั้น แตในระบบทุนนิยมญี่ปุน เครือขายความสัมพันธภายในกลุมจะเปนปจจัย
สํ าคัญที่กํ าหนดการจัดสรรทรัพยากร กลุมธุรกิจขนาดใหญแตละกลุมจะมีเครือขายธุรกิจของ
ตนเอง ที่เรียกวา `เกเรตซึ' (Keiretsu) กลุมโตโยตามีผูผลิตชิ้นสวนรถยนตและผูจัดจําหนาย
รถยนตของตนเอง ผูประกอบธุรกิจเหลานี้จะมีความสัมพันธกับโตโยตาในฐานะเปนกลุม โดยที่
มีการเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน จารีตที่สําคัญก็คือ ผูประกอบธุรกิจที่อยูในเครือขายหนึ่ง
เครือขายใดจะไมขามพรมแดน ไปประกอบธุรกิจกับเครือขายอื่น ในสวนคนงาน เมื่อเขาไปทํางาน
ในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็มีจารีตการจางงานแบบตลอดชีวิต (life-time employment) ระบบ
ทุนนิยมญี่ปุนจึงใหหลักประกันความมั่นคงแหงอาชีพแกคนงาน โดยที่คนงานตองจงรักภักดีตอ
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บริษัทที่ตนทํางานดวย ในแงนี้ ระบบทุนนิยมญี่ปุนมีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมที่ปราศจาก
นายทุน' (Capitalism without Capitalists)
อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู
นับตั้งแตป 2534 เปนตนมา กําลังสั่นคลอนระบบเกเรตซึและระบบการจางงานตลอดชีพของญี่ปุน
บทบาทของรัฐเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําใหระบบทุนนิยมญี่ปุนแตกตางจากระบบ
ทุนนิยมแองโกลแซกซัน รัฐบาลญี่ปุนอุมชูและประคับประคองภาคธุรกิจคอนขางมาก อยางนอย
ที่สุด ในช วงสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การอุมชูนี้ปรากฏในรูปการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จนดูประหนึ่งวานโยบายการคาระหวางประเทศของญี่ปุนมีลักษณะ
เปนนโยบายพาณิชยนิยม (Mercantilist Policy) กลาวคือ สงเสริมการสงออก แตกีดกันการ
นําเขา ดวยเหตุนี้เอง ศาสตราจารยชาลมเมอรส จอหนสัน (Chalmers Johnson) จึงขนานนาม
รัฐญี่ปุนวา `รัฐพัฒนาการ' (Developmental State)
ด ว ยเหตุ ที่ ส หรั ฐ ฯมี ป  ญ หาความขัดแยง ทางเศรษฐกิ จกับญี่ปุนอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2533 เปนตนมา ญี่ปุนศึกษาจึงเฟองฟูในสหรัฐฯในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ชุมชน
วิชาการอเมริกันสนใจศึกษาญี่ปุนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน แมในยุคที่กองทัพอเมริกันยึดครองญี่ปุนก็ยังมิอาจเทียบเทียมได
บัดนี้ นักวิชาการอเมริกันกําลังถกเถียงกันวา ระบบทุนนิยมญี่ปุน ซึ่งเปน `ระบบ
ทุนนิยมเครือขาย' กับระบบทุนนิยมอเมริกัน ซึ่งเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' จะปรับตัวเขาหากัน
หรือไม?

