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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2538

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กับรถยนต(1)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) โดยนายมิกกี้ แคนเตอร
(Mickey Kantor) ประกาศเลนงานญี่ปุนเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2538 ทั้งนี้โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 301 แหง U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
ภายหลังจากที่การเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองซึ่งกินเวลา 20 เดือนเศษลมเหลวลง
ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลการคาเรื้อรังและรุนแรง และขาดดุล
กับญี่ปุนมากที่สุด สหรัฐฯจึงพยายามกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกัน ในป 2537
สหรัฐฯขาดดุลการคากับญี่ปุนถึง 66,000 ลานดอลลาร ในขณะที่สหรัฐฯนําเขารถยนตจากญี่ปุน
ถึง 37,000 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 56 ของสวนขาดดุลการคา การเปดตลาดรถยนตและ
อะไหลรถยนตจึงเปนเปาหมายสํ าคัญในการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสอง ยุทธวิธีการ
เจรจาการคาของสหรัฐฯไดเปลี่ยนแปลงจากการทําขอตกลงเกี่ยวกับหลักการโดยทั่วไป มาเปนการ
กดดันใหญี่ปุนเปดตลาดเฉพาะประเภท หรือที่เรียกกันบนโตะเจรจาวา Market-oriented, Sectorspecific Negotiation เรียกยอๆวา MOSS
ในการเยือนญี่ปุนในเดือนมกราคม 2535 ประธานาธิบดียอรจ บุช กดดันให
ญี่ปุนซื้อรถยนตและอะไหลรถยนตเพิ่มขึ้น แรงกดดันนี้ทําใหบริษัทผูผลิตรถยนตญี่ปุนประกาศ
เปาหมายการนําเขารถยนตอเมริกันสําหรับปงบประมาณ 2537 ผูผลิตรถยนตญี่ปุนแตละราย
เลือกที่จะนําเขารถยนตอเมริกันจากหุนสวนเชิงยุทธศาสตรของตน โดย Toyota ประกาศนําเขา
รถ GM 5,000 คัน Mazda ประกาศนําเขารถ Ford 4,500 คัน Nissan ประกาศนําเขารถ Ford
3,000 คัน Mitsubishi ประกาศนําเขารถ Chrysler 2,000 คัน และ Honda ประกาศนําเขารถ
Chrysler 1,200 คัน
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทผูผลิตรถยนตญี่ปุนยอมเขยิบเปาหมายการนํ าเขา
อะไหลรถยนตอเมริกัน ในปงบประมาณ 2533 ญี่ปุนนําเขาอะไหลรถยนตจากสหรัฐฯ 9,100 ลาน
ดอลลาร เดิมกําหนดเปาหมายวาจะนําเขา 16,000 ลานดอลลาร ในปงบประมาณ 2537 การเดิน
ทางเยือนญี่ปุนของประธานาธิบดีบุช ทําใหเปาหมายการนําเขาอะไหลรถยนตอเมริกันเขยิบเปน
19,000 ลานดอลลาร
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สหรัฐฯเรียกการกําหนดเปาหมายการนําเขารถยนตและอะไหลรถยนตอเมริกัน
นี้วา `การขยายการนําเขาโดยสมัครใจ' (Voluntary Import Expansions = VIEs) ยุทธวิธีการ
บังคับใหญี่ปุนขยายการนําเขา `โดยสมัครใจ' เริ่มตนครั้งแรกในขอตกลงการคาเซมิคอนดักเตอร
(Semiconductor Trade Agreement = STA) ในป 2529 และปรากฏตอมาในขอตกลงการคา
รถยนตและอะไหลรถยนต แตขอเท็จจริงปรากฏวา ญี่ปุนมิได `สมัครใจ' เพิ่มการนําเขา หากมิใช
เปนเพราะอํ านาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศที่เหนือกวาของสหรัฐฯแลว ญี่ปุนคงไม
`สมัครใจ' เพิ่มการนําเขา
ดวยเหตุที่บริษัทรถยนตญี่ปุนถูกบีบใหเพิ่มการนําเขานี้เอง บริษัทเหลานี้จึงมิได
นํ าพาที่จะเพิ่มการนําเขาอยางจริงจัง หากแตปลอยใหพอคารถยนตในเครือขายตัดสินใจและ
ดําเนินการกันเอง ในกรณีของ General Motors GM อาศัยบริษัท Yanase เปนผูนําเขาญี่ปุน
การที่ Toyota เพิ่มเปาการนําเขารถ GM กลับสรางความไมสบายใจแก GM เสียอีก เพราะเกรงวา
จะกระทบกระเทือนผลประโยชนของ Yanase ในประการสําคัญ บรรดายักษใหญในอุตสาหกรรม
รถยนตอเมริกัน ไมวาจะเปน GM Ford และ Chrysler ตางไมสนใจที่จะจัดตั้งเครือขายการ
จําหนายรถยนตในญี่ปุน ความไมกระตือรือรนดังกลาวนี้ทําใหนักเศรษฐศาสตรบางคนมีความ
เห็นวา บริษัทรถยนตอเมริกันมิไดสนใจเจาะตลาดญี่ปุนอยางจริงจัง แตที่รองแรกแหกกระเชอวา
ญี่ปุนดําเนินการคาอยางไมเปนธรรม ก็เพียงเพื่อหวังการปกปองจากรัฐบาลอเมริกันเทานั้น
สําหรับการซื้ออะไหลรถยนตอเมริกันนั้น ประมาณรอยละ 80 เปนการซื้อโดย
โรงงานรถยนตญี่ปุนในสหรัฐอเมริกา เพียงรอยละ 20 เทานั้นที่เปนการนําเขาไปประกอบรถยนต
ในญี่ปุน ดังนั้น การบังคับใหญี่ปุนเพิ่มการนําเขาอะไหลรถยนต `โดยสมัครใจ' แทที่จริงแลวเปน
นโยบายการบังคับใหโรงงานรถยนตญี่ปุนในสหรัฐอเมริกาใชอะไหลอเมริกัน (local content
policy) ในรูปแอบแฝง
ดวยเหตุที่บริษัทรถยนตอเมริกันมีประสิทธิภาพการผลิตสูบริษัทญี่ปุนมิได ผล
การศึกษาของ International Motor Vehicle Program (IMVP) ณ สถาบัน MIT ยืนยันความขอนี้
ผลการศึกษาเมื่อตนป 2538 ของ Harbour and Assoicates Inc. ซึ่งจับเรื่องประสิทธิภาพการ
ผลิตของโรงงานรถยนตมากกวา 15 ป ยังคงยืนยันขอสรุปเดิม (Asian Wall Street Journal, May
18, 1995) ดังนั้น ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาจึงมิไดกดดันญี่ปุนใหเพิ่มการนําเขารถยนต
อเมริกัน หากแตเบนเปาหมายไปสูอะไหลรถยนตแทน เพราะทราบแกใจดีวา การกดดันใหญี่ปุน
เพิ่มการนํ าเขารถยนตอเมริกันเปนเรื่องที่ยากจะหาเหตุผลมาอธิบายได ในเมื่อญี่ปุนมีความได
เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิตรถยนตเหนือกวาสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯไมเพียงแตเปนรองญี่ปุนเทานั้น หากยังเปนรองยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี
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อีกดวย ในบรรดารถยนตที่นําเขาญี่ปุน ญี่ปุนนําเขาจากเยอรมนีมากกวาประเทศอื่นใด แมแต
รถยนตอเมริกันที่นําเขาญี่ปุน สวนใหญเปนรถที่ผลิตโดยโรงงานญี่ปุนในสหรัฐฯ
ผู  แ ทนการค า แห ง สหรั ฐ อเมริ ก าพยายามกดดั น ให ญี่ ปุ  น กํ าหนดแผนการซื้ อ
อะไหลอเมริกัน `โดยสมัครใจ' แตญี่ปุนไมยอมโอนออนผอนตาม เพราะถือวา การซื้ออะไหลเปน
การตัดสินใจของบริษัทเอกชน รัฐบาลญี่ปุนไมสามารถใหหลักประกันวา บริษัทรถยนตญี่ปุน
จะซื้ออะไหลอเมริกัน มากนอยเพียงใด การกําหนดแผนการซื้ออะไหลจึงขัดตอหลักการพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะเขาขาย `การคาที่ถูกจัดการ' (managed trade) มิใชการคา
เสรี แตผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกากลาวหาวา ระบบเครือขายของบริษัทรถยนตญี่ปุนที่เรียก
วา `เคเระซึ' (keiretsu) ทําใหรถยนตอเมริกันไมสามารถแทรกสูตลาดญี่ปุนได ในขณะที่สหรัฐฯ
เปดตลาดใหสินคาญี่ปุนเขาไปแขงขันโดยเสรี แตญี่ปุนกลับมีจารีตและสถาบันอันทําใหตลาด
ญี่ปุนปดสําหรับสินคาตางประเทศ
การเจรจาการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ซึ่งยืดเยื้อมา 20 เดือนเศษ ตอง
ลมเหลว ดวยสาเหตุอยางนอย 2 ประการ ในดานหนึ่งเปนปญหาศรศิลปไมกินกัน ทั้งนายมิกกี้
แคนเตอร ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา และนายเรียวตาโร ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหงประเทศญี่ปุน
ซึ่งเปนคูเจรจาตางเปนคนประเภท `ยอมหัก ไมยอมงอ' อีกทั้งมีความเชื่อมั่นตนเองสูงยิ่ง ในอีก
ดานหนึ่ง ทั้งรัฐบาลอเมริกันและรัฐบาลญี่ปุนตางชูประเด็นการเจรจาการคาเพื่อหวังผลทาง
การเมืองภายในประเทศ
สํ าหรับรัฐบาลคลินตัน การที่พรรคเดโมแครตพายแพการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูวาการมลรัฐตางๆในเดือนพฤศจิกายน 2537 อยางชนิดที่เรียกวา
ถลมทลาย ทําใหตองสูญเสียฐานที่มั่นทางการเมืองภายในประเทศ จนถึงขั้นไมสามารถกํากับ
การลงคะแนนเสียงในรัฐสภาได ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลคลินตันจึงหันมาชูประเด็นการเมืองระหวาง
ประเทศ การประกาศตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอิหรานก็ดี และการแสดงทาทีขึงขังในการ
เจรจาการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดี นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
เมื่อประธานาธิบดีคลินตันประกาศที่จะรณรงคเพื่ออยูในตําแหนงประธานาธิบดี
ตอไปอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งป 2539 ประธานาธิบดีคลินตันจําเปนตองดําเนินการขยายฐาน
ทางการเมืองภายในประเทศ การประกาศเลนงานญี่ปุนในประเด็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต
จะทําใหคลินตันมีฐานเสียงในมลรัฐมิชีแกน มลรัฐมิสซูริ และมลรัฐโอไฮโอ ซึ่งเปนฐานการผลิต
รถยนตที่สําคัญ
รัฐบาลญี่ปุนจํ าเปนตองใชประเด็นการเจรจาการคาเพื่อหวังผลทางการเมือง
ภายในประเทศเชนเดียวกัน เพราะที่ผานมา ญี่ปุนตกเปน `ลูกไล' ของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด
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โดยที่ยังไมมีทีทาวา รัฐบาลอเมริกันจะรูจักพอ เพราะเมื่อรัฐบาลอเมริกันกดดันเรื่องหนึ่งเรื่องใด
จนไดผลแลว ก็หันไปกดดันเรื่องอื่นตอไป ผูนําญี่ปุนบางคนอดรูสึกมิไดวา สหรัฐฯปฏิบัติตอญี่ปุน
ประดุจหนึ่งนายปฏิบัติตอทาส สําหรับนายฮาชิโมโต ผูนําญี่ปุนในการเจรจาการคาครั้งนี้ยังมี
เป า หมายที่ ซ  อ นเร น อี ก ด ว ย ในฐานะผู  นํ าคนหนึ่ ง ของพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย (Liberal
Democratic Party) นายฮาชิโมโตมีหนาที่ในการฟนฟูพรรค LDP ซึ่งตกตํ่านับแตการเลือกตั้งป
2536 เปนตนมา หากนายฮาชิโมโตยอมผอนตามแรงกดดันของนายแคนเตอร พรรค LDP จะตอง
ยิ่ ง ตกตํ่ าลงไปอี ก เพราะต อ งสู ญ เสี ย คะแนนนิ ย มทั้ ง ในหมู  น ายทุ นอุ ต สาหกรรมและในหมู 
ขาราชการชั้นผูใหญ
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ เมื่อรัฐบาลคลินตันประกาศเลนงานอุตสาหกรรม
รถยนตญี่ปุน ผูนํ าทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีปบลิกันตางเปลงเสียงไชโย และนายทุน
อุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันตางปอนคําสรรเสริญรัฐบาลคลินตัน ในทํานองเดียวกัน เมื่อรัฐบาล
ญี่ปุนดํ าเนินยุทธวิธี `ยอมหัก ไมยอมงอ' เสียงสรรเสริญจากผูนําญี่ปุนก็ดังขรม ความรูสึก
ชาตินิยมกําลังขึ้นสูงในประเทศทั้งสอง ฝายหนึ่งตองการสิ่งชดเชย `ความไมเปนธรรมทางการคา'
ตามนิยามของตนเอง ดวยการใชแรงกดดันทางการเมืองระหวางประเทศรุกไลประเทศคูคา
อีกฝายหนึ่งตองการสลัดออกจากแอกแหงการเปนลูกไล เพื่อชี้ใหเห็นวา การตั้งตัวเปนโจทกและ
ผูพิพากษาพรอมๆกัน เปนเรื่องที่ไมเปนธรรม
ในทามกลางสงครามการคาที่กําลังอุบัติขึ้นในอนาคตอันใกล ผูคนทั้งในญี่ปุน
และสหรัฐอเมริกากําลังเปลงเสียงไชโยเพื่อใหกําลังใจในการเขนฆาซึ่งกันและกัน

