คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2538

สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สงครามการคาระหวางประเทศกําลังปะทุขึ้น !
ผูคนจํ านวนมากตางรูสึกหวาดหวั่นเมื่อสํ านักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา
(USTR) ประกาศเลนงานสินคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538
โดยที่รัฐบาลจีนประกาศเลนงานสินคาอเมริกันในลักษณะ `ตาตอตา ฟนตอฟน' เฉกเชนเดียวกัน
นั บ ตั้ ง แต ก ารปราบปรามนั ก ศึ ก ษาและประชาชนเพื่ อ โค น ล ม ขบวนการ
ประชาธิปไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณี `การกวาดลาง ณ จตุรัสเทียนอันหมึน' ในป
2532 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา กลาวไดวา
เสื่ อ มทรามลง รั ฐ บาลอเมริ กั น พยายามกดดั น มิ ใ ห รั ฐ บาลจี น ลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชน สิทธิมนุษยชนกลายเปนประเด็นสําคัญที่รัฐบาลคลินตันใชเปนหลักในการพิจารณา
ตออายุการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most - favoured Nation
Principle = MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตแลวรัฐบาลคลินตันกลับเปนฝายลาถอย
โดยยอมตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤษภาคม 2537 ทั้งๆที่ยังคงมีการ
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบตอมา มิหนําซํ้าถึงกับจับกุมผูตอตานรัฐบาลจีนในขณะ
ที่ผูนําระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันกําลังเยือนประเทศนั้น
การที่รัฐบาลคลินตันยอมตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสราง
ความเสื่อมเสียแกภาพลักษณของประธานาธิบดีคลินตันเอง อยางนอยในสายตาของขบวนการ
สิทธิมนุษยชนยิ่งรัฐบาลคลินตันประกาศหลักการที่จะแยกประเด็นสิทธิมนุษยชนออกจากการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ ก็ยิ่งทําใหภาพลักษณเสื่อมเสียลงไปอีก เพราะเทากับยอมรับวา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีความสําคัญเหนือสิทธิมนุษยชน
การตออายุ MFN มิใชความขัดแยงประเด็นเดียวระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การสมัครเปนภาคีสมาชิกของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและ
การคา (GATT) ก็เปนประเด็นความขัดแยงที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง จีนตองการเปนภาคีของ
GATT มาเปนเวลาชานาน เพราะเล็งเห็นประโยชนวา เมื่อเปนภาคีของ GATT แลว จีนจะได
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รับการปฏิบัติตามหลักการ MFN โดยอัตโนมัติ เนื่องเพราะหลักการพื้นฐานของ GATT ก็คือ
หลักการปฏิบัติอยางไมลําเอียง (Principle of Non-Discrimination) แตสหรัฐอเมริกาตองการใช
ประเด็นการตออายุ MFN เปนเครื่องมือในการตอรองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึง
ขัดขวางจีนมิใหเขาเปนภาคีของ GATT ตลอดมา แนวนโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นับวา
นาประหลาดนัก เพราะแทนที่จะปลอยใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี GATT ซึ่งจะมี
ความชอบธรรมที่จะบีบบังคับใหจีนปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ GATT แตรัฐบาลอเมริกันกลับ
สะกัดกั้นมิใหจีนเปนสมาชิก GATT โดยกําหนดเงื่อนไขวา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศทั้งปวง และตองไมละเมิด
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเสียกอน จึงจะพิจารณาเรื่องสมาชิกภาพ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เริ่ ม ปรั บ นโยบายเศรษฐกิจสู แ นวทางทุ น นิย มตั้ง แต
ป 2522 เมื่อมีการประกาศนโยบาย `สี่ทันสมัย' และเรงดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี เมื่อ
เติ้งเสี่ยวผิง `เดินทางสูมณฑลภาคใต' พรอมทั้งเปดเขตเศรษฐกิจเสรีในป 2532 ครั้นในป 2537
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate
System) และยอมรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange Rate System) ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทั้งหมดนี้เปนเรื่อง
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการแสดงใหประชาคมโลกเห็นวา จีนพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ แตรัฐบาลอเมริกันก็ยังเห็นวาไมเพียงพอ
เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยใกลจะสิ้นสุดลง สาธารณรัฐประชาชน
จีนตั้งความหวังวาจะไดรวมเปนภาคีผูกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization)
แตสหรัฐอเมริกาก็ทําใหความหวังของจีนพังทลาย รัฐบาลอเมริกันขัดขวางมิใหจีนเขาเปนสมาชิก
องคกรใหมนี้ ดวยขอกลาวหาวา จีนยังคงละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางรายแรง
การละเมิ ด กรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเป น ประเด็ น ความขั ด แย ง สํ าคั ญ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคม 2534 สํานักงานผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในรายชื่อประเทศที่
มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301 แหง Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 ในป 2535 รัฐบาลจีนเรงปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา ถึงกับประกาศนโยบายระดับชาติตอตานการปลอมแปลงหรือลอกเลียน
สินคาที่มีกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดตรากฎหมาย
คุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาตามลําดับ ไมวาจะเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
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การคาและสิทธิบัตร ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แตกระนั้นก็ตาม การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาปรากฏอยางแพรหลาย
USTR ประมาณการวา สหรัฐอเมริกาตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 322 ลาน
เหรียญอเมริกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 827 ลาน
เหรียญอเมริกันจากการละเมิดกรรมสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและดนตรี
USTR ตองการใหรัฐบาลจีนสั่งปดโรงงานผลิต Compact Discs และ Laser
Discs จํานวน 29 โรงที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา USTR อางวา โรงงานเหลานี้มี
กําลังการผลิตปละ 75 ลานแผน แตขายภายในประเทศเพียง 5 ลานแผน นอกนั้นสงออก ซึ่งทําให
บริษัทอเมริกันเจาของลิขสิทธิ์ตองสูญเสียรายไดประมาณปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน
โรงงานที่ตกเปนเปาของ USTR เปนพิเศษ ก็คือ Shenfei Laser Optical Systems Co. ซึ่งเปน
บริษัทรวมทุนระหวางนายทุนจีนกับ Philips Electronics NV
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา เพราะถือวา
เปนการแทรกแซงกิจการภายในของจีน ในประการสําคัญ จีนไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มการ
เรียกรองอยูตลอดเวลา จากประเด็นหนึ่งไปสูอีกประเด็นหนึ่ง ทั้งๆที่จีนไดโอนออนตามขอ
เรียกรองเหลานั้น รวมทั้งประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกับการคาสิ่งทอในป 2537 วาเฉพาะประเด็น
เรื่องกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา รัฐบาลจีนก็ไดตรากฎหมายและปราบปรามผูละเมิดตาม
ลําดับ ซึ่งสหรัฐอเมริกานาจะเห็นความจริงใจของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้
เคาลางของสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เริ่มปรากฏในเดือนธันวาคม 2537 เมื่อปรากฏแนชัดวา การเจรจาระหวางผูแทนประเทศทั้งสอง
มิอาจบรรลุขอตกลงกันได USTR เตรียมการที่จะเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต (punitive tariffs)
จากสินคา 23 รายการที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาประมาณ 2,800
ลานเหรียญอเมริกัน รายการสําคัญไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส เซรามิกส ไมและเฟอรนิเจอร
ของเลนเด็ก เครื่องหุมหอเทา ฯลฯ แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประกาศแผนการตอบโตสหรัฐ
อเมริกาอยางทันควัน อยางไรก็ตาม USTR ไดกําหนดเสนตายวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 เพื่อให
รัฐบาลจีนดําเนินการ
ครั้นถึงวันที่กําหนดเปนเสนตาย USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาในอัตรา 100%
จากสินคา 35 รายการที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการนําเขา 1,080 ลานเหรียญ
อเมริกัน รายการสําคัญไดแก สินคาพลาสติก โทรศัพทเซลลูลารและอุปกรณ สินคาประเภท
กีฬา ผลิตภัณฑไม และรถจักรยาน แตการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนี้กําหนดตั้งแตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ 2538 เปนตนไป
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ในทันทีที่ USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จีนก็ประกาศมาตรการตอบโตอยางทันควัน มาตรการตอบโตประกอบดวยการเก็บ
อากรขาเขาในอัตรา 100% จากสินคาอเมริกัน (รายการสําคัญไดแก เทปคาสเซต CDs บุหรี่
เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล เครื่องสําอาง ฟลม เครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิก คอมพิวเตอร และ
ซอฟแวร) การเลื่อนการเจรจาในโครงการรวมทุนกับบริษัทรถยนตอเมริกัน (ฟอรด ไครสเลอร และ
เยเนรัล มอเตอรส) การไมพิจารณาอนุญาตใหบริษัทอเมริกันที่ผลิตโสตทัศนภัณฑตั้งสาขาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเลิกสายสัมพันธกับสมาคมการคาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
American Business Software Alliance
สหรัฐอเมริกามีเหตุผลที่จะแสดงความขึงขังกับจีน เพราะสหรัฐฯขาดดุลการคา
กับจีนเปนอันดับสอง รองจากญี่ปุน ในป 2530 สหรัฐฯขาดดุลการคากับจีนเพียง 2,800 ลาน
เหรียญอเมริกัน เพิ่มเปน 22,800 ลานเหรียญอเมริกันในป 2536 และประมาณ 24,000 ลาน
เหรียญอเมริกันในป 2537
แตการที่รัฐบาลอเมริกันมิได `เชือด' จีนโดยทันทีเมื่อถึงกําหนดเสนตายวันที่ 4
กุมภาพันธ 2538 สวนหนึ่งก็แสดงวา สหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงผลกระทบอันเกิดจากสงคราม
การคาระหวางประเทศทั้งสอง และการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมกลับเขาสูโตะเจรจาอีก
ครั้งหนึ่งนั้น ยอมแสดงวา รัฐบาลจีนก็รูสึก `แหยง' ตอการเกิดสงครามการคาดุจเดียวกับรัฐบาล
อเมริกัน เมื่อรัฐบาลประเทศทั้งสองตางรูสึก `แหยง' เชนนี้ สงครามการคาคงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ไดในที่สุด ซึ่งคงสรางความผิดหวังแกบรรดาซาดิสตทั้งหลาย
การเจรจาการคาระหวางประเทสมีสภาพเสมือนหนึ่งการเลมเกม คูเจรจายอม
ตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบเคียงกับผลเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเจรจา
ในประเด็นตางๆเทาที่ผานมา USTR เลือกเลน `เกมรุก' ในการเจรจากับประเทศคูคา ทั้งนี้
โดยอาศัยมาตรการตางๆตามที่ปรากฏใน Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เปนเครื่องมือในการขมขูประเทศคูคา เมื่อรุกจนประเทศคูคายอมปฏิบัติตามในประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใดแลว USTR ก็จะเปลี่ยนประเด็นขอเรียกรองตอไป จนดูเสมือนหนึ่งเปนการเรียกรอง
ชนิดไมรูจักหยุดหยอน บรรดาประเทศที่ USTR ถือวามีการคาอันไมธรรมกับสหรัฐอเมริกาลวน
แลวแตมีประสบการณรวมกันในเรื่องนี้ ประเทศเหลานี้ตางมีปฏิกิริยาสนองตอบตอ USTR ใน
แนวทางที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ การถวงเวลาหรือการซื้อเวลา (delaying tactic) โดยยอม
ผอนปรนตามขอเรียกรองของ USTR เพียงบางเรื่อง เพื่อเลื่อนการเจรจาในประเด็นอื่นๆออกไป
USTR เมื่อสมประสงคในการเจรจาเพียงบางประเด็น ก็อาจยอมผอนปรนการเจรจาในประเด็น
อื่นๆ เพราะสหรัฐอเมริกาไมอยูในฐานะที่จะประกาศสงครามการคากับประเทศตางๆทั่วโลก
พรอมกัน
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ขอสรุปจากบทวิเคราะหขางตนก็คือ สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไมเกิดขึ้น เพราะประเทศทั้งสองจะเปนผูพายแพ หากสงครามการคา
เกิดขึ้น ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตมีมูลคา
เกินกวาขอพิพาทการคาในปจจุบันมากนัก และถึงรัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษ
สินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคําประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 ก็ไมชวยใหฐานะ
ดุลการคาของสหรัฐอเมริกากระเตื้องขึ้นกี่มากนอย ขางฝายสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตองสูญเสีย
ประโยชนจากการตัดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาถึงประโยชน
อันจะไดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียแปซิฟก ซึ่งโอกาสการจัดตั้งพลอยลดนอยลงดวย
ดวยเหตุดังนี้เอง จึงมีเหตุผลนาเชื่อวา ทั้งสองฝายจะโอนออนเขาหากัน และสงครามการคา
ระหวา งสหรั ฐ อเมริก ากับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน จะยังไมเ กิ ดขึ้น หากผูนํ าประเทศทั้งสอง
มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ

