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ขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เวลา 12.00 น. ของวันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2538 ผานพนไป โดยที่สงคราม
การคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเกิดขึ้น
ขอเท็จจริงปรากฏวา แมจะเลยเสนตายไปแลว แตการเจรจายังคงดําเนินตอไป
โดยที่กวาจะมีขอตกลงและมีแถลงการณอยางเปนทางการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็เลย
เสนตายไปหลายชั่วโมง
นับวันเสนตายในการเจรจาการคาระหวางประเทศยิ่งไรความหมาย ยิ่งเปนการ
เจรจาการคาระหวางประเทศมหาอํานาจดวยกันแลว เสนตายหาได `ตาย' จริงไม สหรัฐอเมริกา
สามารถใช กฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 ในการขมขูประเทศดอยพัฒนา แตการขมขูมักจะไมสูไดผล
ในยามที่ตองเผชิญกับประเทศที่มีพลานุภาพไมยิ่งหยอนกวากัน สงครามการคาระหวางประเทศ
ทําทาจะเกิดขึ้นหลายครั้ง เมื่อมีความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
ญี่ปุน หรือแมแตสาธารณรัฐประชาชนจีน แตจนแลวจนรอด สงครามการคาระหวางประเทศ
ยังหาไดเกิดขึ้นไม
เหตุ ที่ ส งครามการค า ระหว า งประเทศยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ป น เพราะวา ประเทศ
มหาอํานาจตางตระหนักถึงภัยพิบัติของสงครามดังกลาว โดยที่ประเทศคูความขัดแยงตางไดรับ
ความเสียหายไมยิ่งหยอนกวากัน ในประการสําคัญ ภาวะถดถอยและความไรเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในสังคมโลก อันเปนผลจากสงครามการคาระหวางประเทศมหาอํานาจนั้นเอง
ดวยเหตุดังนี้ ในยามที่มีขอพิพาทการคาระหวางประเทศมหาอํานาจ คูพิพาทมักจะไมยันใหฝาย
ตรงกันขามเขามุมอับ แตจะเปดชองใหยุติกรณีพิพาทได ยิ่งการเจรจาเนิ่นนานจนใกล `เสนตาย'
มากเพียงใด ก็ยิ่งจําเปนตองเรงหาขอยุติใหได ในกรณีสวนใหญ ขอยุติที่ตกลงกันไดมักจะหางไกล
จากขอเรียกรองชั้นตน เพราะคูกรณีตางปรับทาทีเขาหากัน
สหรัฐอเมริกาไดใช Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เลนงานสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 2 กรณี กรณีแรกเปนเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญา สวนกรณีที่สองเปนเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกัน
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กรณีพิพาทเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกันเริ่มตนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2534 เมื่อสํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ไตสวนพบวา จารีตการปฏิบัติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอุปสรรคตอการสงออกของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ควบคุมปริมาณการนําเขา (Quantitative Restrictions) การออกในอนุญาตการนําเขา (import
licensing) ความไมโปรงใสของกฎหมายและขอบังคับการคาระหวางประเทศ และทํานบกีดขวาง
การค า ระหว า งประเทศอื่ น ๆ สํ านั ก งานผู  แ ทนการค า แห ง สหรั ฐ อเมริ ก าพยายามกดดั น ให
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกัน แตรัฐบาลจีนบายเบี่ยงโดยอางวา
การควบคุมการนําเขายังเปนเรื่องจําเปนในการปกปองอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื่องเพราะยังเปนอุตสาหกรรมทารก
ในที่สุด สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2535 วา จะเพิ่มอากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,900 ลานเหรียญอเมริกัน
ตอมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน ศกเดียวกัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตสินคาอเมริกันมูลคา 4,000
ลานเหรียญอเมริกัน สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองทําทาจะเกิดขึ้น แตแลวกลับหาขอยุติ
และตกลงกันไดในเดือนตุลาคม 2535 โดยรัฐบาลจีนยินยอมที่จะคอยๆเลิกมาตรการการควบคุม
ปริมาณการนําเขาภายในกําหนดเวลา 2 ป ลดอากรขาเขาสําหรับสินคาบางรายการ และจัดพิมพ
เอกสารเผยแพรกฎหมาย ขอบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding)
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เจาหนาที่ USTR ตางดีใจและประโคมขาว
วา สินคาอเมริกันจะสามารถเจาะตลาดจีนไดอีกมหาศาล แตรัฐบาลจีนยังคงยึดยุทธวิธีเตะถวง
เวลาตอไป หาไดปฏิบัติตามขอตกลงไมจนเวลาลวงเลยเกือบขวบป สํานักงานผูแทนการคาแหง
สหรัฐอเมริกาจึงกําหนดเสนตายใหสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติตามขอตกลงภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2536
ในวันที่ 1 มกราคม 2537 นั้นเอง รัฐบาลจีนไดประกาศมาตรการที่มีผลตอการ
เปดตลาด 2 มาตรการ มาตรการแรกไดแก การยกเลิกการกําหนดโควตาและการควบคุมการ
นําเขาสําหรับสินคา 283 รายการ มาตรการที่สองไดแก การลดอากรขาเขาสําหรับสินคา 234
รายการ แตรัฐบาลจีนยังคงวาดลวดลายดวยการควบคุมสินคาเขาบางรายการเขมงวดมากขึ้น
พรอมทั้งกําหนดระเบียบการประมูลระหวางประเทศ เพื่อใหสินคาจีน 171 รายการสามารถแขงขัน
กับสินคาเขาได อยางไรก็ตาม ขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกันก็จบลงดวยความ
พอใจของฝายสหรัฐอเมริกา
ขอพิพาทเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้นมาแตวันที่ 26
พฤษภาคม 2534 กอนที่จะเกิดขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดเสียอีก สํานักงานผูแทนการคาแหง
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สหรัฐอเมริกาประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ตองจับตามอง (Priority Country)
ในฐานที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การละเมิดสิทธิบัตรยาและเคมีภัณฑการเกษตร และการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังจากการดําเนิน
การไตสวน สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา แตไรผล เสนตายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ตองเลื่อน
ออกไป เนื่องจากความซับซอนของประเด็นการเจรจา ในที่สุดก็มีการกําหนดเสนตายใหมเปนวันที่
16 มกราคม 2535 โดยที่หากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมยอมรับมาตรการการคุมครอง
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา สหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นอากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคา 300
ลานเหรียญอเมริกัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตอยางทันควันเชนกัน
อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดกอนถึงกํ าหนดเสนตาย โดย
สาธารณรัฐประชาชนจีนยินยอมเขาเปนภาคีสนธิสัญญากรุงเบิรน (Berne Convention) และ
สนธิสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) พรอมทั้งตกลงที่จะใหการคุมครองลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร (computer software)
ในเดือนมกราคม 2537 รัฐบาลอเมริกันกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไมปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ตอมาในเดือนมิถุนายน
ศกเดียวกัน สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาแขวนปายประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม
(Priority Country) ตามมาตรา Special 301 กระบวนการเจรจาเริ่มตนใหมอีกครั้ง จนมีการ
กําหนดเสนตายวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 และเสนตายสุดทายวันที่ 26 กุมภาพันธ ศกเดียวกันตาม
ลําดับ
การกําหนดเสนตายสุดทายของสํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกานับวา
ไดผล เพราะในดานหนึ่งทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมขึ้นโตะเจรจา ในอีกดานหนึ่งทําให
รั ฐ บาลจี น เข ม งวดในการปราบปรามผูผลิตและผูข ายสิ น คา ที่ล ะเมิดกรรมสิท ธิ์ท รัพ ยสิน ทาง
ปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งปดโรงงานเซินเฟย (Shenfei Laser and Optical System Co.)
ซึ่งลักลอบผลิตเทปวิดิโอ และโรงงานจูไห (Zhuhai Special Economic Zone Audio-Video
Publishing House) ซึ่งลักลอบผลิต CDs ขอสําคัญโรงงานหลังนี้มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเสียดวย
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดกํ าหนดทาทีแข็งกราวในการเจรจา การ
ยินยอมนั่งโตะเจรจาในนครปกกิ่งแทนที่จะเปนนครวอชิงตัน เปนสัญญาณบงบอกถึงการโอนออน
เพื่ อที่จ ะหาขอยุ ติใหได ในประการสํ าคัญ ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดยืนกรานให
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองปดโรงงาน 29 แหงที่ลักลอบผลิต Compact Discs และ Laser
Discs ดังที่ไดเรียกรองมาแตตน ขอที่นาสังเกตก็คือ ในระหวางที่มีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองนั้นเอง นางฮาเซล โอเลียรี่ (Hazel O'Leary) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
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อเมริกัน พรอมทั้งคณะผูติดตาม 85 คนไดเดินทางไปเจรจาขายพลังงานแกสาธารณรัฐประชาชน
จีนดวย ภาพที่ปรากฏนี้ยอมแสดงใหเห็นวา สหรัฐอเมริกายังคงหวังที่จะหาประโยชนทางเศรษฐกิจ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป
การที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตางโอนออนเขาหากันเชนนี้
จึงเปนเรื่องที่เขาใจไดวาขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสองสามารถยุติลงไดในที่สุด สาระสําคัญของ
ขอตกลงระหวางประเทศทั้งสองมีอยูอยางนอย 9 ประการ คือ
ประการแรก รั ฐ บาลจี น ตกลงที่ จ ะจั ด สรรทรั พ ยากรและกํ าลั ง คนในการ
ปราบปรามผูละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด และกําหนดโทษที่รุนแรง
ประการที่สอง รัฐบาลจีนตกลงที่จะสะกัดการสงออกสินคาที่ละเมิดกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง CDs LDs และ CD-ROMs
ประการที่สาม รัฐบาลจีนตกลงที่จะใหหนวยราชการเลิกใชซอฟตแวรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์และจัดสรรงบประมาณใหหนวยราชการทั้งปวงจัดซื้อซอฟตแวรที่เสียคาลิขสิทธิ์อยาง
ถูกตอง
ประการที่ สี่ รั ฐ บาลจี น ตกลงที่ จ ะจั ด ระบบการบริห ารศุล กากร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบการบังคับใชศุลกากร (Customs Enforcement System) ระบบเดียวกับสหรัฐ
อเมริกา
ประการที่หา รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดระบบการบริหารในการคุมครองกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา ทั้งในระดับรัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ประการที่หก รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการวา การผลิตโสตทัศนภัณฑที่ทรัพยสิน
ทางปญญาเปนกรรมสิทธิ์ของชาวอเมริกัน จักตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกรรมสิทธิ์กอน
เสมอ
ประการที่เจ็ด รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะใหความชวยเหลือแกเจาของ
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาชาวอเมริกัน ในการดําเนินคดีกับผูละเมิดกรรมสิทธิ์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประการที่แปด รัฐบาลจีนตกลงที่จะรายงานรัฐบาลอเมริกันเปนระยะๆเกี่ยวกับ
การดําเนินการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญตามขอตกลงนี้
ประการที่เ ก า รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะจัดการฝกอบรมผูพิพากษา
ทนายความ ขาราชการ และนักธุรกิจมิใหละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
นายมิกกี้ แคนเตอร ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาถือวา ขอตกลงนี้เปนชัยชนะ
ของสหรัฐอเมริกา แตประเด็นที่พึงติดตามตอไปก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจะปฏิบัติตามขอตกลง
นี้อยางเครงครัดเพียงใด

