คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 กรกฎาคม 2538

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กับรถยนต (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การปลดชนวนสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนกอนถึงกําหนดวันที่
28 มิถุนายน 2538 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาในนครวอชิงตัน ดี.ซี.) มิไดสรางประหลาดใจแก
ผูที่ติดตามศึกษายุทธวิธีการเจรจาการคาของรัฐบาลคลินตันมากนัก เพราะบัดนี้การเจรจาการคา
ของรัฐบาลอเมริกันมีรูปแบบที่ลงตัววา เมื่อประเทศคูคาไมยอมเปดตลาดใหสินคาอเมริกัน
รัฐบาลอเมริกันจะอาศัย Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 เปนเครื่องมือ
ในการขมขูลงโทษรัฐบาลอเมริกันจะยันประเทศคูกรณีใหติดกําแพง ครั้นเมื่อเปนที่ประจักษชัดวา
ประเทศคูกรณีมิอาจสนองตอบขอเรียกรองทั้งหมดได รัฐบาลอเมริกันก็จะถอยฉากเพื่อใหสามารถ
ยุติขอพิพาทได
รัฐบาลคลินตันใชเวลาประมาณ 20 เดือนในการกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดรถยนต
โดยมีขอเรียกรองสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ ในประการแรก สหรัฐอเมริกาตองการใหญี่ปุน
กําหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการจัดซื้ออะไหลรถยนตอเมริกันเปนเวลา 3 ป ประการที่สอง
สหรั ฐอเมริก าตองการใหทํ าลายอุปสรรคในการจัดจํ าหนายรถยนตอเมริกันในประเทศญี่ปุน
โดยให บริษัท จั ดจํ าหนายรถยนตในญี่ปุนขายและเก็บสตอกรถยนตอเมริกัน สํ าหรับการจัด
จําหนายดวย ประการที่สาม สหรัฐฯตองการใหญี่ปุนแกไขกฎระเบียบขอบังคับที่กีดกันการขาย
อะไหลอเมริกันในตลาดอะไหลทดแทน (replacement-parts market) ญี่ปุนเตรียมผอนปรนรับ
ขอเรียกรองสองประการหลัง แตไมยอมรับขอเรียกรองประการแรก
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 เลนงาน
รถยนตราคาแพงของญี่ปุนที่มีราคาตั้งแตคันละ 25,000 ดอลลารขึ้นไป โดยเก็บอากรขาเขาเพื่อ
ลงโทษรถญี่ปุนเหลานี้ในอัตรา 100% หากญี่ปุนยังไมดําเนินการเพื่อเปดตลาดรถยนตและอะไหล
รถยนตตามขอเรียกรองของ USTR ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2538 โดยที่การเก็บอากรขาเขา
เพื่อลงโทษรถญี่ปุนดังกลาวนี้จะยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 ทั้งนี้อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 301 แหง Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
รถยนตญี่ปุนที่ถูกเลนงานครั้งนี้มีราคาตั้งแตคันละ 25,000 ดอลลาร ถึงคันละ
50,000 ดอลลาร ประกอบดวยรถ 13 แบบของยักษใหญรถยนตญี่ปุน รวม 5 บริษัท ไดแก
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(1) โตโยตา ไดแก รถ Lexus รวม 5 แบบ (Lexus SC 300, Lexus SC 400,
Lexus GS 300, Lexus LS 400 และ Lexus ES 300) ซึ่งในป 2537 ขายไดมากที่สุดถึง 87,419
คัน
(2) นิสสัน ไดแก รถ Infiniti รวม 3 แบบ (Infiniti 130, Infiniti Q 45 และ Infiniti
J 30) ซึ่งในป 2537 ขายไดมากเปนอันดับสอง รวม 37,000 คัน
(3) ฮอนดา ไดแก รถ Acura รวม 2 แบบ (Acura Legend และ Acura 3.2 TL)
(4) มาสดา ไดแก Mazda 929 และ Mazda Millenia
(5) มิตซูบิชิ ไดแก Mitsubishi Diamente
การพิจารณาเลนงานญี่ปุนมีมาแตตนป 2538 แลว คณะกรรมการที่พิจารณา
กําหนดมาตรการเลนงานญี่ปุน มีนางชารลีน บารเชฟสกี้ (Charlene Barshefsky) ผูชวยผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน คณะกรรมการดังกลาวกําหนดหลักการวา จะพิจารณา
เลนงานกลุมสินคาที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจญี่ปุน แตมีผลกระทบตอชาวอเมริกันไมมากนัก
การกํ าหนดมาตรการเลนงานญี่ปุนครั้งนี้คํ านึงถึงคะแนนนิยมทางการเมืองของประธานาธิบดี
คลินตันอยางมาก เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่เลือกเลนงานรถยนตราคาแพงที่นําเขาจากญี่ปุน
ก็เพราะเชื่อวา ชาวอเมริกันที่ซื้อรถญี่ปุนมิใชฐานเสียงสําคัญของพรรคเดโมแครต ประธานาธิบดี
คลินตันกํ าลังเรียกคะแนนนิยมทางการเมืองจากประชาชนในมลรัฐที่เปนฐานการผลิตรถยนต
และ `ระเบียงโรงงานรถยนตขามชาติ' (Transplant corridor) นับตั้งแตบริเวณใตทะเลสาบ
ออนตาริโอ (Ontario) ในแถบ midwest ลงมา อันประกอบดวยมลรัฐมิชิแกน อิลลินอยส อินเดีย
นา โอไฮโอ เคนตักกี้ และเทนเนสซี
แต รั ฐ บาลญี่ ปุ  น ไม ย อมอ อ นข อ ให รั ฐ บาลอเมริ กัน มิหนํ าซํ้ ายังรองเรียนตอ
องคการการคาโลก (WTO) วา การที่รัฐบาลอเมริกันเก็บอากรขาเขาลงโทษรถยนตญี่ปุนเปนการ
กระทํ าที่ ฝ  า ฝ น กฎข อ บั ง คั บ ของ WTO ญี่ ปุ  น ได รั บ การหนุ น ช ว ยทั้ ง จากสหภาพยุ โ รปและ
ออสเตรเลีย ในเมื่อทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนตางเปนสมาชิก WTO เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นวา
ญี่ปุนมีปฏิบัติการอันไมเปนธรรมก็ชอบที่จะรองเรียนให WTO ไตสวนและวินิจฉัย แทนที่จะทําตัว
เปนนักเลงโตเลนงานประเทศคูคาของตน ในเรื่องนี้ รัฐบาลอเมริกันกําลังสูญเสียความชอบธรรม
ทางการเมืองระหวางประเทศไปเรื่อย ๆ
ญี่ปุนไมเพียงแตรองเรียนตอ WTO เทานั้น หากยังเตรียมตอบโตสหรัฐอเมริกา
ในลักษณะ `ตาตอตา ฟนตอฟน' อีกดวย สินคาอเมริกันที่ญี่ปุนเตรียมเก็บอากรขาเขาตอบโต
ไดแก รถยนตและอะไหล เครื่องบิน และอาหาร โดยตั้งเปาเลนงานสินคาอเมริกันมูลคา 5,900
ลานดอลลาร เทากับที่สหรัฐอเมริกาเลนงานรถญี่ปุน
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ขณะเดี ย วกัน ก็มี เ สีย งเรี ย กรองใหประเทศทั้งสองหลีกเลี่ยงสงครามการคา
ในญี่ปุน สมาคมผูผลิตรถยนตเปนหัวหอกในเรื่องนี้ เพราะบริษัทรถยนตญี่ปุนไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากมาตรการควํ่ าบาตรของรัฐบาลอเมริกัน เมื่อญี่ปุนเผชิญกับภาวะถดถอยนับตั้งแต
ป 2534 เปนตนมา บริษัทผูผลิตรถยนตญี่ปุนก็เผชิญกับภาวะถดถอยทางธุรกิจดวย มิหนําซํ้ายัง
ถูกซํ้าเติมดวยการแข็งตัวของคาเงินเยน ซึ่งยังผลใหปริมาณรถยนตที่สงออกมีแนวโนมตกตํ่าลง
รถญี่ปุนในตลาดอเมริกันตองเผชิญกับการแขงขันจากรถยุโรปมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
รถเยอรมัน สภาวการณดังที่กลาวนี้มีผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทผูผลิตรถยนตญี่ปุน
อยางสํ าคัญ ในจํานวนนี้ นิสสันและมาสดามีฐานะงอนแงนมากกวาบริษัทอื่นใด มาตรการ
ควํ่าบาตรของรัฐบาลอเมริกันจะกระทบตอบริษัททั้งสองนี้มากกวาโตโยตา ฮอนดา และมิตซูบิชิ
อยางไรก็ตาม ผลกระทบมิไดจํากัดเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้น หากยังมีผลกระทบลูกโซ
ตออุตสาหกรรมเหล็กกลาและอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกอีกดวย
ในสหรัฐอเมริกา ผูประกอบกิจการคารถยนตญี่ปุนไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การเก็บอากรขาเขาลงโทษรถญี่ปุน โดยที่มีผูประกอบประมาณ 2,000 ราย และคนงาน 81,000
คน นอกจากนี้ การกีดกันการนําเขารถญี่ปุนยอมมีผลกระทบตอผูผลิตอะไหลรถยนตอเมริกัน
ทางออม เมื่อญี่ปุนสงออกรถยนตไดนอยลง ญี่ปุนยอมนําเขาอะไหลลดลงดวย
ในการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลนงานอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุน สํานัก
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาฟงความเห็นของบริษัทผูผลิตรถยนตอเมริกันเปนหลัก โดยรับฟง
ความเห็นของผูคารถยนตเปนกลุมสุดทาย เรื่องนี้สรางความไมพอใจแกสมาคมผูคารถยนต
อเมริกัน (American Automobile Dealers Association) อยางมาก แมวานายนิวต กิงริช (Newt
Gingrich) ประธานสภาผูแทนราษฎรเสนอให Federal Emergency Management Agency
จายเงินชดเชยใหแกผูคารถเหลานี้ แตสมาคมดังกลาวก็เตรียมยื่นฟองศาลวาไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
การเก็บอากรขาเขาในอัตรา 100% จากรถญี่ปุนมีผลตอความเปนความตายของ
ผูคารถญี่ปุนในสหรัฐฯ เพราะเมื่อราคารถญี่ปุนเพิ่มขึ้นเทาตัว รถญี่ปุนอาจขายในสหรัฐอเมริกา
ไมไดเลย นั่นยอมหมายความวา กิจการของผูคารถญี่ปุนตองลมสลายตามไปดวย ดังนั้น บรรดา
ผูนํ าของกิจการคารถญี่ปุนในสหรัฐอเมริกาจึงพยายามผลักดันใหบริษัทรถยนตญี่ปุนตระเตรียม
แผนการเพื่อปลดชนวนสงครามการคาระหวางประเทศทั้งสอง โดยมีนายวอลเตอร มอนเดล
(Walter Mondale) เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศญี่ปุนเปนตัวเชื่อม ความริเริ่มของฝาย
เอกชนดังกลาวนี้มีผลอยางสําคัญในการยุติขอพิพาทในเวลาตอมา
ในอีกดานหนึ่ง แมวาผูนําในการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองจะแสดง
อาการแข็งกราวใหปรากฏตอสาธารณชน แตเจาหนาที่ในระดับลางตางรางและปรับขอเสนอเพื่อ
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ทดสอบปฏิกิริยาวาจะเปนที่ยอมรับไดหรือไม เมื่อใกลถึงกํ าหนดเวลา แมอาการแข็งกราว
จะปรากฏ ประดุจหนึ่งวาสงครามการคามิอาจหลีกเลี่ยงได แตแทจริงแลว ทั้งสองฝายตางลาถอย
จากจุดยืนดั้งเดิมของตนเอง ในที่สุด ชนวนสงครามการคาก็ถูกถอดสลักดวยขอตกลงดังตอไปนี้
(1) สหรัฐอเมริกายอมรับเปาหมายการจัดซื้ออะไหลอเมริกันของบริษัทรถยนต
ญี่ปุน แทนเปาหมายที่กําหนดโดยรัฐบาลญี่ปุน ทั้งนี้สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาคาดวา
เมื่อถึงป 2541 บริษัทรถยนตญี่ปุนจะซื้ออะไหลอเมริกันเพิ่มขึ้น 12,750 ลานดอลลาร ในจํานวนนี้
เปนอะไหลที่ใชในโรงงานรถยนตญี่ปุนในสหรัฐอเมริกา 6,750 ลานดอลลาร และโรงงานรถยนต
ญี่ปุนในญี่ปุน 6,000 ลานดอลลาร ขอตกลงนี้นับเปนชัยชนะของญี่ปุนอยางเห็นไดชัด เพราะ
รัฐบาลญี่ปุนบายเบี่ยงไมยอมกําหนดเปาหมายการจัดซื้ออะไหลอเมริกันมาโดยตลอด เพราะ
ถือวาขัดตอหลักการของการคาเสรี เปาหมายเหลานี้กําหนดขึ้นโดยบริษัทรถยนตยักษใหญทั้งหา
ของญี่ปุน ทั้งนี้ดวยการผลักดันของสมาคมผูคารถยนตอเมริกัน อยางไรก็ตาม ผูแทนญี่ปุนให
สัมภาษณในภายหลังวา เปาหมายที่เปนตัวเลขเหลานี้เปนเรื่องที่ผูแทนอเมริกันประมาณการ
ขึ้นเอง หาไดปรากฏในขอตกลงไม
(2) ญี่ปุนตกลงที่จะใหผูประกอบกิจการคารถยนตขายรถยนตอเมริกันเพิ่มขึ้น
โดยกํ าหนดเปาหมายวา ภายในเดือนมกราคม 2539 จะมีผูแทนจํ าหนายรถยนตอเมริกัน
อยางนอย 200 ราย เพิ่มเปน 1,000 รายในป 2543 เพื่อรองรับการนําเขารถอเมริกัน 300,000 คัน
ในปนั้น
(3) ญี่ปุนยอมผอนปรนระเบียบขอบังคับของระบบการตรวจสภาพรถประจําป
เพื่อใหการจัดตั้งอูตรวจสภาพรถงายขึ้น อูตรวจสภาพรถที่มีอยูเดิมนั้นมักจะเปลี่ยนอะไหลทดแทน
(replacement parts) ที่ผลิตในญี่ปุน การผอนปรนระเบียบขอบังคับในเรื่องนี้ก็เพื่อใหมีการนําเขา
อะไหลอเมริกันมาเปนอะไหลทดแทนมากขึ้น ผูแทนอเมริกันคาดการณวา ภายในระยะเวลา 3 ป
ญี่ปุนจะนําเขาอะไหลอเมริกันเพิ่มขึ้น 50%
ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนตางฝายตางอางชัยชนะในการเจรจาการคา รัฐบาล
คลินตันมุงประโคมขาวนี้มากเปนพิเศษ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ทั้งสองฝายตางผอนปรน
เขาหากัน โดยที่ขอตกลงการจัดซื้ออะไหลอเมริกันกลับกลายเปนขอตกลงระหวางรัฐบาลอเมริกัน
กับบริษัทรถยนตญี่ปุน หาใชขอตกลงกับรัฐบาลญี่ปุนไม

5
ตารางที่ 1
ปริมาณรถญี่ปุนราคาแพงที่นําเขาสหรัฐอเมริกา
มกราคม - พฤษภาคม 2538
(คัน)
แบบและรุนของรถ
1. โตโยตา
Lexus SC 300
Lexus SC 400
Lexus GS 300
Lexus LS 400
Lexus ES 300
2. นิสสัน
Infiniti 130
Infiniti Q 45
Infiniti J 30
3. ฮอนดา
Acura Legend
4. มาสดา
Mazda 929
Mazda Millenia
5. มิตซูบิชิ
Mitsubishi
Diamene
ที่มา

ราคา
(ดอลลารตอคัน)

ปริมาณการขาย
(คัน)

สวนแบงตลาด
ในสหรัฐฯ (%)

40,470
47,970
43,180
51,200
31,980

1,487
1,802
3,030
10,453
16,196

0.3
0.4
0.6
2.2
3.4

28,910
52,850
39,000

1,756
4,578
12,415

0.4
1.4
2.6

35,920

10,112

2.1

36,235
26,420

1,962
7,670

0.4
1.6

35,720

3,837

0.8
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