อัตราแลกเปลีย่ นและระบบอัตราแลกเปลี่ยนกับการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ :
กรณีศกึ ษาคาเงินหยวน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ปฐมบท
การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศกําลังรุกลํ้าไปสูการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศ เมือ่ สหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอํานาจอื่นสรางแรงกดดันทางการเมืองระหวางประเทศ
เพื่ อใหป ระเทศในอาเซี ย บู ร พาและโดยเฉพาะอย า งยิ่ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เปลี่ย นแปลง
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอํานาจอื่นกลาวหาวา ประเทศในอาเซียบูรพาหลาย
ประเทศจงใจกดคาเงินตราของตนใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง (Undervaluation) ทําใหราคาสินคา
ออกเมื่อคิดเทียบเปนเงินตราสกุลหลักดังเชนดอลลารอเมริกันตํ่ากวาที่ควรจะเปน และสามารถ
สงออกไดมากกวาที่ควรจะเปน การจงใจกดคาเงินตราใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงในทัศนะของ
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจึงกอใหเกิดการคาที่ไมเปนธรรม (Unfair Trade) ดวยเหตุดังนี้ สหรัฐ
อเมริกาและพันธมิตรจึงกดดันใหประเทศในอาเซียบูรพาปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดวย
การปรับคาเงินตราใหตรงตามพื้นฐานที่เปนจริงและเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange
Rate Regime) จากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ไปสู
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System)
คาเงินหยวน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ละทิ้ ง ระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นหลายอั ต รา (Multiple
Exchange Rate System) และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange
Rate System) ในป 2537 ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมตัวสมัครเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศ
การเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนครั้งนั้นยังผลใหมีการลดคาเงินหยวน เงินหยวนผูกติดกับ
ดอลลารอเมริกัน และตรึงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารอเมริกันนับตั้งแตป
2538 เปนตนมา ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
และทุนสํารองระหวางประเทศสะสมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก หากปลอยใหกลไกตลาดทํางาน เงินหยวน
นาจะมีคาแข็งตัวเพิ่มขึ้น แตรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงกดคาเงินหยวนใหตํ่าโดยคง
อัตราแลกเปลี่ยนในระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารอเมริกันตอไป ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดึงเงินตราสกุลหลักดังเชนดอลลารอเมริกันออกจากการหมุนเวียนในตลาดดวยการ
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ซือ้ ไปเก็บไว เพื่อใหดอลลารมีราคาแพง หรืออีกนัยหนึ่งเงินหยวนมีราคาถูกเมื่อเทียบกับดอลลาร
อเมริกัน
สหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายดอลลารแพง (Strong Dollar Policy) นับตั้งแตยุค
รัฐบาลคลินตัน ยังผลใหดอลลารมีคาสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริง (Overvaluation) ผลการประมาณ
การทางวิชาการพบวา ในป 2545 ดอลลารอเมริกันมีคาสูงเกินไป 20-30% นับตั้งแตตนป 2545
เปนตนมา รัฐบาลอเมริกันปลอยใหดอลลารมีคาออนตัวลงตามลําดับ1 ในเมือ่ ธนาคารกลางแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงตรึงคาเงินหยวนใหอยูในอัตรา 8.28 หยวนตอดอลลารอเมริกัน
ดังเดิม เมือ่ เงินดอลลารอเมริกันออนคาลง เงินหยวนจึงมีคาออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรสหภา
พยุ โรปและเงิน เยนญี่ปุนดวย สินคาจากสหภาพยุโรปและญี่ปุนจึงสูญเสียฐานะการแขงขัน
เมื่อเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเอง ดวยเหตุดังนี้ เสียงโจมตีวา นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของสาธารณรัฐประชาชนจีนกอใหเกิดการคาที่ไมเปนธรรมจึงมิไดมาจากสหรัฐอเมริกา
เทานัน้ หากยังมาจากสหภาพยุโรปและญี่ปุนดวย
เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงอยางปราศจากขอกังขา ในเมื่อสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว โดยที่เงินหยวนถูกตรึงไวในระดับ 8.28 หยวน
ตอดอลลารอเมริกันนับตั้งแตป 2538 เปนตนมา ทั้งๆที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลและสะสมทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 270,000 ลานดอลลาร
อเมริกนั เมือ่ สิน้ ป 2545 การที่เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงยังพิจารณาจากอัตราเงินเฟอ
เปรียบเทียบระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ระดับราคาผูบริโภคใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบไมเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคาผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 15%
นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา ความสามารถในการแขงขันดานราคาของสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดีขึ้นอยางนอย 15% เมือ่ เทียบกับสินคาจากสหรัฐอเมริกา นั่นยอมหมายความวา
เงินหยวนมีคา ตํากว
่ าพื้นฐานที่เปนจริงอยางนอย 15%
เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงมากนอยเพียงใดเปนประเด็นที่ถกเถียงกันได
เพราะขึน้ อยูกับมาตรวัดที่เลือกใช การใชมาตรวัดที่แตกตางกันยอมไดคําตอบแตกตางกัน
หากยอมรับ Big Mac Index ทีพ่ ฒ
ั นาโดยนิตยสาร The Economist โดยเปรียบเทียบ
อํานาจซื้อแฮมเบอรเกอร Big Mac ของ McDonald’s ในประเทศตางๆ เงินหยวนมีคาตํ่ากวา
พืน้ ฐานที่เปนจริงถึง 53% เพราะราคา Big Mac ในสหรัฐอเมริกาตกชิ้นละ 2.56 ดอลลารอเมริกัน
ในขณะที่ Big Mac ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาเทียบเทา 1.20 ดอลลารอเมริกันตอชิ้น
ราคา Big Mac ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงถูกกวาในสหรัฐอเมริกาถึง 53% (Bryson 2003)
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Institute for International Economics (IIE) ซึ่งเปน Think Tank ทีม่ อี ทิ ธิพลในการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลอเมริกัน จับตามองการเคลื่อนไหวของคาเงิน
หยวน และเสนอประมาณการคาเงินหยวนที่สูงกวาพื้นฐานที่เปนจริง เฟรด เบิรกสเตน (Fred
Bergsten) ผูอ ํานวยการ IIE ตองการใหเงินหยวนปรับคาขึ้น 20-25% (Williamson 2003)
Goldstein and Lardy (2003b) เสนอตัวเลข 15-25% นอรเบิรต วอลเตอร (Norbert Walter)
ผูอ ํานวยการ Deutsche Bank Research ใหตัวเลขใกลเคียงกันคือ 20% โดยประมาณการจาก
Purchasing Power Parity (Berg,et.al. 2003)
แตประมาณการที่ใหคาคอนไปทางตํ่าก็มี อาทิเชน ยีน ชาง (Gene H. Chang) แหง
Institute for Asian Studies, University of Toledo มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พบวา เงินหยวน
มีคา ตํากว
่ าพื้นฐานที่เปนจริงเพียง 4.75% (Berg.et.al. 2003) ในอีกสุดโตงหนึ่ง ผลการศึกษาของ
DBS Bank โดยใช DBS Real Effective Exchange Rate Model กลับพบวา เงินหยวน
Marginally undervalued ดังที่ Leung Shiu Kay รองประธาน DBS Bank นําเสนอในวารสาร
The International Economy (Spring 2003) (Berg,et.al 2003)
ทาเกะชิ โอหตะ (Takeshi Ohta) แหง Daiwa Research Institute, Inc นําเสนอ
ประมาณการวา เงินหยวนตามพื้นฐานที่เปนจริงจะตองปรับจากระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารไปสู
ระดับ 2 หยวนตอดอลลาร หากยึด Purchasing Power Parity หรือระดับ 3.7 หยวนตอดอลลาร
หากยึด Big Mac Index (Berg,et.al. 2003)
ดวยสาเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และมี
นโยบายการควบคุมเงินทุนไหลออก (Capital Outflow) การทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชี
เดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนเกินดุล และสามารถสะสมทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก
ยอมสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงอยางปราศจากขอกังขา
คําถามพืน้ ฐานมีแตเพียงวา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงมากนอยเพียงใด การประมาณ
การในเรือ่ งนีใ้ หผลแตกตางกันตามมาตรวัดที่ใช ตั้งแตคาตํ่ามาก (ผลการประมาณการของ DBS
Bank) ไปจนถึงมากกวา 53% (Big Mac Index)
ผลกระทบของนโยบายคาเงินหยวนออน
การกดคาเงินหยวนใหตํ่ ากวาพื้นฐานที่เปนจริงมีผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจโลก
ประเทศคูคา และผลกระทบตอเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
นโยบายคาเงินหยวนออนกอผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจโลกในดานโครงสรางและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
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ในดานโครงสราง สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความสําคัญในสังคมเศรษฐกิจโลก
เพิม่ ขึ้นมากกวาเกณฑปกติ การกดคาเงินหยวนใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง ทําใหสินคาออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาตํ่ากวาที่ควรจะเปนเมื่อคิดเปนเงินตราสกุลหลัก ดังเชนดอลลาร
อเมริกัน ยูโรสหภาพยุโรป และเยนญี่ปุน ซึ่งมีผลในการเสริมสงฐานะการแขงขันของสินคาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดระหวางประเทศ ทํ าใหสวนแบงตลาดของสินคาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเภทต างๆมี ม ากกวา ที่ควรจะเปน ประเทศตางๆมีปญหาในการแขงขันกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมากกวาปกติ มิพักตองกลาววา สินคาที่ใชแรงงานเขมขนในการผลิต
(Labour-intensive Products) ยากที่จะแขงขันกับสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแลว
ดวยเหตุดังนี้ นโยบายการกดคาเงินหยวนใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงจึงทําใหขนาดสัมพัทธของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในสังคมเศรษฐกิจโลกขยายใหญมากกวาปกติ
นโยบายคาเงินหยวนออนมีผลตอราคาสินคาและบริการตางๆในสังคมเศรษฐกิจโลก
เพราะมีผลในการกดราคาดวย สาธารณรัฐประชาชนจีนถูกกลาวหาวา มีบทบาทในการสงออก
ภาวะเงินฝด (Deflation) สูส งั คมเศรษฐกิจโลก โดยผานนโยบายคาเงินหยวน ขอกลาวหานี้มีมูล
แหงความเปนจริงหรือไมเพียงใด ยังไมมีการศึกษาเพื่อหาประจักษพยานขอเท็จจริง แตภาวะเงิน
ฝดทีก่ ําลังเกิดขึ้นในขอบเขตทั่วโลก (Gobal Deflation) ในปจจุบันหากแมนเกิดจากการที่สินคา
ราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทะลักเขาสูตลาดโลก ก็มิอาจโทษสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตเพียงฝายเดียว นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา การที่ประเทศโลกที่สามจํานวนมากแขงขันกัน
ในการผลิตเพื่อการสงออก จนกําลังการผลิตมีมากเกินกวาความตองการบริโภค เปนเหตุปจจัย
หลักทีก่ อ ปญหาภาวะเงินฝดในขอบเขตทั่วโลก (Blecker 2000; Palley 2002)
ประเทศคูค า ไดรับผลกระทบจากนโยบายคาเงินหยวนออนโดยตรง เพราะตองสูญเสีย
ฐานะการแขงขันจากการกดคาเงินหยวน ประเทศคูคาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีปญหาการ
ขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูกอนแลวจะมีปญหามากขึ้น ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
ไดรับผลกระเทือนจากนโยบายคาเงินหยวนออน ญี่ปุนตองเสียตลาดแกสาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกาถูกถลมดวยสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จนมีการกลาวหาวา นโยบายการกด
คาเงินหยวนมีผลในการทําลายอุตสาหกรรมอเมริกันและสรางปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกา
(Preeg 2002) ขอกลาวหาเหลานี้ลวนตองการประจักษพยานขอเท็จจริงสนับสนุน ขอเท็จจริงดาน
หนึง่ ก็คอื สหรัฐอเมริกาแปรเปลี่ยนเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) ในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวนี้ มีกระบวนการ
ลดทอนความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม (Deindustrialization) ควบคูกับการเพิ่มความสําคัญ
ของภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม (Manufacturing Sector) ซึง่ เคยเปนจักรกลสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจอเมริกันลดทอนความสํ าคัญลงไปมาก

5
สินคาที่นํ าเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจํ านวนมากเปนสินคาที่สหรัฐอเมริกามิไดมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต
ประเทศคูค า ใชวา จะไดผลกระทบดานลบจากนโยบายการกดคาเงินหยวนเพียงโสดเดียว
ประชาชนในประเทศเหลานี้มีสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากการไดบริโภคสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดวย นอกจากนี้ บรรดาบรรษัทระหวางประเทศทีเ่ ขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลวนไดประโยชนจากนโยบายการกดคาเงินหยวนในยามสงสินคาออกจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในจํานวนนี้รวมบรรษัทยักษใหญจากสหรัฐอเมริกาดวย
นโยบายการกดคาเงินหยวนใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงเกื้อกูลการสงออกและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางปราศจากขอกังขา แตในการตรึงคาเงินหยวน
นัน้ เมือ่ มีเงินตราตางประเทศไหลเขาทั้งที่ผานบัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินทุน ธนาคารกลางแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองระดมซื้อเงินตราตางประเทศมาเก็บไว เพื่อธํารงอัตราแลกเปลี่ยน
ในระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารอเมริกันดังเดิม ดวยเหตุดังนี้ ปริมาณเงินหยวนที่หมุนเวียนภายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเพิ่มขึ้นจนสรางแรงกดดันของเงินเฟอ หากแรงกดดันของเงินเฟอรุนแรง
สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมมิอาจกดคาเงินหยวนใหตํ่าในระดับเดิมไดอีกตอไป
อนึ่ง การหลั่งไหลของเงินทุนนํ าเขาระยะสั้นกํ าลังสรางภาวะเศรษฐกิจฟองสบูใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน การปลอยกูโดยปราศจากการกลั่นกรองโครงการอยางเขมงวดกําลัง
สัน่ คลอนความมัน่ คงของระบบสถาบันการเงินจนอาจกอเกิดวิกฤติการณการเงินได
การเมืองวาดวยคาเงินหยวน
นโยบายการกดค า เงิน หยวนของสาธารณรัฐประชาชนจีนสรางความไมพอใจแก
ประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
ผูน าญี
ํ ป่ นุ จุดพลุการโจมตีนโยบายคาเงินหยวนตั้งแตปลายป 2545 เพราะสินคาญี่ปุน
ถูกเบียดออกจากตลาดโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมิอาจแขงกับสินคาราคาถูกกวาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ในเดือนธันวาคม 2545 ฮารุฮิโกะ กูโรดะ (Karuhiko Kuroda) ซึง่ ในปจจุบันเปน
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุนเขียนบทความในหนังสือพิมพ The Financial Times
กลาวหาวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีผลในการสงออกภาวะเงินฝด (Deflation)
ไปสูภาคสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายดังกลาวทํ าใหสินคาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาถูกในตลาดโลก ระดับราคาสินคาและบริการตางๆในตลาดโลกจึง
ถูกกดใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง
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ในการประชุม ASEAN Plus Three ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2546
นายมาสะจูโระ ชิโอะกาวะ (Masajuro Shiokawa) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังญี่ปุนปราศรัย
ในที่ประชุมวา อัตราแลกเปลี่ยนควรสะทอนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เปนจริงและเปนไปตาม
หลักการแหงกลไกตลาด หาควรบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนไม
ภายหลังการประชุม นายชิโอะกาวะ กลาวอยางตรงไปตรงมาวา การที่เงินหยวนมีคา
ตํ่ ามากเมื่อเทียบกับเงินดอลลารอเมริกันอาจสรางปญหาแกสังคมเศรษฐกิจโลก เมื่อเงินหยวน
ถูกตรึงใหมคี า ตํ่า ญี่ปุนยอมมีปญหาในการสงออกสินคาและบริการ เพราะมิอาจแขงขันกับสินคา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันมีผลทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเชื่องชากวาที่ควร
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดสนใจแรงกดดันจากญี่ปุนมากนัก เพราะแรงกดดันที่
เขมขนกวามาจากสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานและสมาคมหัตถอุตสาหกรแหงชาติ (National
Association of Manufacturers : NAM) เปนกลุม ผลประโยชนสําคัญที่โจมตีนโยบายการกด
คาเงินหยวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกลาวหาวา นโยบายดังกลาวทําใหแรงงานอเมริกัน
วางงานและธุรกิจอเมริกันลมละลายจํานวนมาก แรงกดดันดังกลาวนี้สงผานไปถึงรัฐสภาอเมริกัน
ดวยเหตุดงั นัน้ จึงถึงวาระที่จะตองแสดงความรักชาติ กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจจึงขึ้นสูงในป
แหงการเลือกตั้ง วุฒิสภาประสบความสําเร็จในการกดดันใหนายจอหน สโนว (John Snow)
ใหการวา นโยบายคาเงินหยวนสรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจอเมริกัน และกระทรวงการ
คลังแหงสหรัฐอเมริกามีหนาที่กดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีนปรับคาเงินหยวน คําใหการนี้
ปรากฏในคราวทีว่ ฒ
ุ สิ ภาพิจารณาใหความเห็นชอบนายจอหน สโนวดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในเดือนมกราคม 2546
สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีน จากระดับ
30,000 ลานดอลลารอเมริกันในป 2538 จนอยูในระดับมากกวา 100,000 ลานดอลลารอเมริกัน
ในป 2545 โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแซงหนาญี่ปุนในฐานะประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุล
การคามากทีส่ ดุ ผูน ําอุตสาหกรรมอเมริกันจํานวนมากมีความเห็นวา ปญหาการขาดดุลการคากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจแกไขใหลุลวงได ตราบเทาที่เงินดอลลารอเมริกันยังคงมีคาแข็งเมื่อ
เทียบกับเงินหยวน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตราบเทาที่เงินหยวนยังมีคาออนเมื่อเทียบกับ
ดอลลารอเมริกัน สินคาและบริการสงออกจากสหรัฐอเมริกายากที่จะแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ
ได
รัฐบาลอเมริกันภายใตประธานาธิบดียอรจ บุช จูเนียรในชั้นตนมิไดกระโดดเขาไป
กดดันสาธารณรัฐประชาชนจีนใหปรับเปลี่ยนคาเงินหยวน เพราะมีแรงกดดันรัฐบาลอเมริกันทั้ง
สองดาน ดานหนึ่ง สหภาพแรงงานและสมาคมอุตสาหกรแหงชาติ (NAM) ตองการใหรัฐบาล
อเมริกัน ‘จัดการ’ สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกดานหนึ่ง บรรดาบรรษัทยักษใหญอเมริกันที่เขาไป
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ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตเพื่อสงออกลวนไดประโยชนจากนโยบายการกดคาเงิน
หยวน
นายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูวาการธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกา (The Federal Reserve) นับเปนผูนําอเมริกันคนแรกๆที่ออกมาจุดปะทุการโจมตี
นโยบายค า เงิ น หยวนของสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน นายกรีน สแปนแสดงความเห็น ในเดือน
กรกฎาคม 2546 วา สาธารณรัฐประชาชนจีนควรปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนลอยตัว
การยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวตอไปอาจนํามาซึ่งหายนภัยทางเศรษฐกิจได เพราะ
ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนตองซื้อเงินตราตางประเทศอันไดมาจากสวนเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินทุนไปเก็บไวเพื่อธํารงคาเงินหยวนในระดับตํ่า ในกระบวนการดําเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยอมเพิ่มพูนขึ้นจนสรางแรงกดดัน
ของเงินเฟอได
กระแสชาตินิยมที่ขึ้นสูงในปแหงการเลือกตั้งทํ าใหในที่สุดรัฐบาลบุชตองเปนผูนํ า
ในการโจมตีนโยบายคาเงินหยวน เพราะนอกจากไดรับแรงกดดันจากกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจแลว ยังถูกกดดันจากนักการเมืองทั้งที่สังกัดพรรครัฐบาล (รีปบลิกัน) และพรรคฝายคาน
(เดโมแครต) ดวย มีการนําเสนอขอมูลวา คนอเมริกันตองวางงานอันเปนผลจากนโยบายคาเงิน
หยวนในรอบ 3 ปที่ผานมาถึง 2.7 ลานคน ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลและสะสมทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจํานวนมาก สมาคมอุตสาหกรแหงชาติ (NAM)
กลาวอางวา เงินหยวนมีคาสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริงถึง 40% โดยทีข่ อ กลาวอางนี้ไมเปนที่เชื่อถือ
ในวงวิชาการ (Goldstein 2003)
ในเดือนกันยายน 2546 นายจอหน สโนว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแหงสหรัฐ
อเมริกา เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกดดันใหปรับคาเงินหยวนและเปลี่ยนระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยใหสาธารณรัฐประชาชนจีนละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
ในเดือนตุลาคม 2546 เมื่อมีการประชุมรัฐมนตรีการคลังและผูวาการธนาคารกลุม
G7 สหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันวาระนโยบายคาเงินหยวน ทายที่สุด กลุม G7 ออกแถลงการณ
เรียกรองใหนานาประเทศดํ าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุนมากกวาเดิมโดยยึดกลไก
ตลาดเปนหลัก ทั้งนี้โดยมิไดเอยชื่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีบุชหยิบยกประเด็น
เดียวกันนี้ในวาระการประชุม APEC ในกรุงเทพฯชวงปลายเดือนตลุาคม ศกเดียวกัน แตบรรดา
ประเทศในอาเซียบูรพามิไดเออออหอหมกดวย สวนหนึ่งเปนเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีฐานะเปน ‘พี่เอื้อย’ แหงอาเซียบูรพา อยางนอยทําหนาที่คานอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ทั้งดาน
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะสหรัฐอเมริกามิไดมุงเลนงาน
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สาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงประเทศเดียว หากยังเลนงานญี่ปุนและบรรดาประเทศในอาเซีย
บูรพาทีม่ นี โยบายกดคาเงินใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงดวย
ปฏิกริ ยิ าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แรงกดดันที่มีตอสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเด็นนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมี
อยู 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก แรงกดดันใหละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปยึด
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อีกดานหนึ่ง ไดแก แรงกดดันใหขึ้นคาเงินหยวนในกรณีที่สา
ธารณรัฐประชาชนจีนยังคงยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวตอไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโตแรงกดดันเหลานี้ โดยระดมใชสื่อมวลชนทั้ง
หนังสือพิมพและ internet เปนกลไกในการอธิบายวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนเปน
นโยบายทีถ่ กู ตอง ในชั้นตน สาธารณรัฐประชาชนจีนมุงตอบโตญี่ปุนมากกวาสหรัฐอเมริกา สวน
สําคัญอาจเปนเพราะวา ผูนําญี่ปุนระดับรัฐมนตรีออกมากดดันสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่
ในชั้นตนไมมีบุคคลระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลบุชโจมตีนโยบายอัตราแลกเปลีย่ นของเงินหยวน โดยที่
นายอลัน กรีนสแปน เปนอิสระจากรัฐบาลบุช
ผูน าจี
ํ นไมพอใจผูนําญี่ปุนที่นําเสนอ Theory of China Exporting Disinflation
ในทัศนะของผูนําจีน ผูน าญี
ํ ป่ นุ กําลังใชสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน 'แพะ' ดวยการกลาวหาวา
เปนเพราะนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน ญี่ปุนจึงยังไมสามารถหลุดจากกับดักแหง
วิกฤติการณเศรษฐกิจ ผูน าจี
ํ นอดตั้งคําถามมิไดวา ผูนําญี่ปุน 'รําไมดี โทษปโทษกลอง' หรือเปลา
สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน มิไดอยู อยา งโดดเดี่ย วในการปกป อ งนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นของตน ยักษใหญในธุรกิจเงินทุนระหวางประเทศ ดังเชน Morgan Stanley เลือกยืนอยู
ขางสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสตีเฟน โรช (Stephen S. Roach) หัวหนาเศรษฐกรของ Morgan
Stanley เสนอความเห็นวา ความสามารถในการแขงขันของสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดโลก
โดยพื้นฐานมิไดเปนผลจากนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน หากเปนผลจากตนทุนแรงงานที่ตํ่า การ
ลงทุนดานโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) และดานทุนมนุษย นายโรชตัง้ ขอกังขา
วา ถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นคาเงินหยวน จะชวยใหสินคาและบริการจากนานาประเทศ
สามารถแขงขันกับสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นไดเพียงใด (Roach 2003)
ในทันทีที่ Morgan Stanley เลือกยืนอยูขางสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีน
นําความเห็นของนายสตีเฟน โรช เผยแพรผาน People's Daily Online รวมตลอดจนหนังสือพิมพ
ของมณฑลตางๆ และหนังสือพิมพที่เปนกลไกของรัฐบาลกลาง
ในประเด็นการละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปใชระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบลอยตัว ศาสตราจารยซีบาสเตียน เอ็ดเวิรดส (Sebastian Edwards) แหง UCLA
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เห็นวายังไมถึงเวลา ในเมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวใชการไดดีในสาธารณรัฐประชาชน
จีนมาเปนเวลายาวนาน ยอมไมมีเหตุผลที่จะละทิ้งระบบดังกลาว ในประการสําคัญ ระบบสถาบัน
การเงินภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมั่นคงแข็งแรง และอาจมีปญหาในการรับมือกับ
ปญหาที่ตามมากับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ในประการสําคัญ ตลาดปริวรรตเงินตรา
ยังไมพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการเวลาในการปรับตัว เมื่อ
มีการเปดตลาดการคาสินคาและบริการอยางเสรีมากขึ้น ภายหลังจากที่เขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก (Edwards 2003)
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังอยูในชวงแหงการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อรับมือ
กับการแขงขันที่มีมากขึ้น อันเปนผลจากการเปดเสรีทางการคาภายหลังการเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก หากสาธารณรัฐประชาชนจีนหันไปยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวพรอมๆกับ
การเปดเสรีบัญชีเงินทุน (Capital Account Liberalization) ภาระการปรับตัวทางเศรษฐกิจยอม
ตองทบทวี มิไยตองกลาววา ขีดความสามารถในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคยังตอง
พัฒนาอีกมาก
การคาดการณเกี่ยวกับการปรับคาเงินหยวนมิใชเรื่องใหม หากมีมาแตป 2544 แลว
(Chi Lo 2001) เมือ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นๆ ชุมชน
การเงินระหวางประเทศเริ่มคาดการณวา สาธารณรัฐประชาชนจีนในทายที่สุดอาจทนแรงกดดัน
มิได
บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ Goldman Sachs ใหคาทํ
ํ านายวา สาธารณรัฐประชา
ชนจีนจะขึ้นคาเงินหยวน และจะเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบปจจุบันที่กําหนด
คาเงินหยวนตรึงไวกับดอลลารอเมริกัน (Dollar-pegged Exchange Rate System) ไปสูระบบ
ตะกรา (Currency Basket) ภายในไตรมาสแรกของป 25472
Goldman Sachs คาดการณวา สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปรับคาเงินหยวนเพิ่มขึ้น
เพียง 5% ทัง้ ๆที่ควรจะปรับถึง 10% การปรับคาเงินหยวนจะคอยเปนคอยไปจากอัตรา 8.28 หยวน
ตอดอลลารอเมริกัน เปน 8.07 และ 7.54 หยวนตอดอลลารอเมริกันตามลําดับ
ผู ชํ านั ญการเศรษฐศาสตรการเงินและสถาบันการเงินจํ านวนมากไมเห็นดวยกับ
คําทํานายของ Goldman Sachs ผูน าใหม
ํ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจสนองตอบแรงกดดัน
ของสหรัฐอเมริกาโดยฉับพลัน เพราะจะทําใหสูญเสียความเปนผูนําและความนาเชื่อถือทั้งภายใน
และระหวางประเทศ โดยที่อาจถูกตีตราวาเปนนักยอมจํานนไดโดยงาย ผูนําอเมริกันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนายจอหน สโนว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาววา จะใช Quiet Diplomacy
ในการโนมนาวผูนําจีนใหเปลี่ยนแปลงนโยบายคาเงินหยวน แตในขอเท็จจริง ทั้งนายสโนวและ
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ประธานาธิ บดี บุชลวนใหสัมภาษณและกลาวสุนทรพจนเลนงานสาธารณรัฐประชาชนจีนตอ
สาธารณชน ยังความไมพอใจในหมูผูนําจีนไมนอย
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มิ ใ ช ช าติ แ รกที่ ใ ช อั ต ราแลกเปลี่ ย นเป นเครื่อ งมือ ในการ
กระตุน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ญี่ปุนนํารองในการดําเนินนโยบายเชนวานี้ รัฐบาลญี่ปุนเมื่อพน
จากการยึดครองของกองทัพอเมริกันในป 2495 จงใจทําใหเงินเยนมีคา ตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง
ทั้งๆที่ญี่ปุนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและมีทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น แตเงินเยนมิไดแข็งตัว
ตาม การจงใจทําใหเงินเยนมีคาตํ่าเกื้อกูลการสงออกสินคาญี่ปุน และทําใหภาคการสงออกเปน
จักรกลสําคัญของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนญี่ปุนแปรสภาพเปน Japan as Number
One ในทศวรรษ 2520 สาธารณรัฐประชาชนจีนเจริญรอยตามญี่ปุนในการดําเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนแนวทางนี้
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทํ าใหผูนํ าอเมริกันจํานวน
มากมองสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนภัยคุกคาม แทนที่จะมองวา สาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
พันธมิตรในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจโลก ทั้งๆที่บรรษัทยักษใหญอเมริกันจํานวนมากเขาไปลงทุน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน หาประโยชนจากแรงงานอัตราคาจางตําและทรั
่
พยากรอันอุดมสมบูรณ
หากนโยบายการกดเงินหยวนใหมีคาตํ่าใหประโยชนแกการสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั อเมริกนั ทีเ่ ขาไปลงทุนในประเทศนั้นยอมไดรับอานิสงสจากนโยบายดังกลาวนี้ดวย
สาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกเสนทางการปฏิรูปเศรษฐกิจชนิดคอยเปนคอยไป ยึดกุม
ลัทธิชาๆไดพราเลมงาม (Gradualism) และมิไดดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอยางฉับพลัน หรือ
Shock Theraphy อันเปนยุทธศาสตรที่แตกตางจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกหลายประเทศ
กาลเวลาพิสูจนแลววา สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสําเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจมาก
กวาประเทศสังคมนิยมใดๆ จนบัดนี้กลายเปนจักรกลสําคัญของสังคมเศรษฐกิจโลก
ประสบการณวาดวยการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตน ทําใหเชื่อไดวา
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงยึดกุมลัทธิ ชาๆไดพราเลมงาม ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน ดวยเหตุดังนี้ การขึ้นคาเงินหยวนจะไมเปนไปอยางฮวบฮาบ แตจะเปนการปรับขึ้น
ทีละเล็กทีละนอย เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีเวลาในการปรับตัวและเพื่อมิใหกอผลกระทบอันรุนแรง
สาธารณรัฐประชาชนจีนตระหนักดีวา สังคมเศรษฐกิจโลกกําลังเผชิญกับกระแสการ
กีดกันการคา (Protectionism) ทีม่ มี ากขึ้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
และสหภาพยุโรปมิไดอยูในระดับที่นาพอใจ ประกอบกับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหรัฐ
อเมริกา ทําใหตองเอาใจประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง กระแสชาตินิยมจึงขึ้นสูงในปแหงการเลือกตั้ง
การปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศและการกีดกันการคาทวีความเขมขนตามไปดวย การปรับ
คาเงินหยวนใหตรงตอพื้นฐานที่เปนจริงอาจชวยลดแรงเสียดทานในสังคมเศรษฐกิจโลกได
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แรงกดดันระหวางประเทศมิใชปจจัยชี้ขาดในการทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นคา
เงินหยวน ผลประโยชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนตางหากที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
อัตราแลกเปลีย่ น การกดคาเงินหยวนใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงแมจะเกื้อกูลการสงออก แตอาจ
เปนเหตุใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางรอนแรงเกินระดับที่เหมาะสม (Overheating) นอกจากนี้ การ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการสะสมทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นมีผลในการสั่งสมเงินพลังสูง
(High-Powered Money) อันนําไปสูก ารเพิ่มปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสราง
แรงกดดันของเงินเฟอเพิ่มขึ้นในทายที่สุด หากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะขึ้นคาเงินหยวน
นาจะเปนผลจากความตองการชะลอความรอนแรงของระบบเศรษฐกิจเปนสําคัญ
ในประเด็นเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนคงไมผลีผลามเปลี่ยน
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปสูระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate
System) นอกจากจะไมถึงเวลาแลว ยังมีปญหาความไมพรอมอีกดวย ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบลอยตัวใชวาจะดีเลิศไรขอตําหนิ ระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากโครงสรางพื้นฐานทางการเงินที่
มัน่ คงอาจตองเผชิญปญหาเสถียรภาพทางการเงินหากเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate System) ตอไป เพียงแตเปลี่ยนจากระบบการตรึงคาเงินหยวนกับดอลลาร
อเมริกันมาเปนระบบการผูกคาเงินหยวนกับตะกราเงินตราสกุลสํ าคัญ (Currency Basket)
ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาเรื่องนี้มาตั้งแตป 2545 แลว แตเปนเพราะ
อิทธิพลของลัทธิ ชาๆไดพราเลมงาม สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงยังไมรีบรอนเปลี่ยนระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มตนปฏิรูประบบปริวรรตตางประเทศในป 2537 การ
ลดคาเงินหยวนในปนั้นสงผลกระทบตอภาวะการสงออกของประเทศตางๆในอาเซียบูรพา รวมทั้ง
ประเทศไทย นักเศรษฐศาสตรบางคนตั้งขอกังขาวา การลดคาเงินหยวนในป 2537 อาจกอชนวน
อันนํามาสูว กิ ฤติการณการเงินอาเซียบูรพาในป 2540 สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมรับกฎขอบังคับ
มาตรา 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนธันวาคม 2539 ดวยการละทิ้งระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) และหันไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเดียว (Single Exchange Rate System)
เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาในป 2540 ผูนําประเทศมหาอํานาจ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา กริ่งเกรงวา สาธารณรัฐประชาชนจีนจะลดคาเงินหยวนตามประเทศ
ตางๆทีเ่ ผชิญวิกฤติการณดังกลาว ผูนําจีนยืนยันอยางเปนทางการวา จะไมลดคาเงินหยวน และ
รักษาพันธสัญญาดังกลาวนี้ การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเขาสูลูแขงในการลดคาเงินตรา
ในป 2540-2541 มีสวนสําคัญในการไมซํ้าเติมใหวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาเลวรายลง
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ชวงป 2547-2548 อาจจะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งหนึ่ง แตมิใชเปนไปโดยฉับพลัน หากแตในลักษณะคอยเปนคอยไป
อัตราแลกเปลี่ยนกับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สังคมเศรษฐกิจโลกเคยมีระเบียบการเงินระหวางประเทศ (International Monetary
Order) ทีร่ จู ักกันในนาม “ระบบเบรตตันวูดส” (The Bretton Woods System) ซึง่ กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ทําหนาที่ดูแล แตระบบเบรตตันวูดสสิ้นอายุขัยในเดือนสิงหาคม 2514
หลังจากนัน้ สังคมเศรษฐกิจโลกหาไดมรี ะเบียบการเงินระหวางประเทศทีเ่ ปนอันหนึง่ อันเดียวกันไม
อยางไรก็ตาม องคกรโลกบาลกําหนดระเบียบวาดวยอัตราแลกเปลี่ยนอยูบาง ทั้งใน
กฎระเบียบของกองทุนการเงินระหวางประเทศและองคการการคาโลก
ภายใต Article IV ของ IMF Agreement มีกฎระเบียบวา ภาคีสมาชิกกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศควรจะ ‘… avoid manipulating exchange rates … in order… to gain an
unfair competitive advantage over other members…’ ดวยเหตุดังนี้ การแทรกแซงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันโดยไมเปนธรรมนั้น ขัดตอกฎขอบังคับของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ระบบเบรตตันวูดสมีผลบังคับใช กองทุน
การเงินระหวางประเทศมิอาจบังคับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎขอบังคับได
GATT 1947 กําหนดกฎกติกาวาดวย Exchange Arrangement ใน Article XV สาระ
สําคัญก็คอื การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของกองทุนการเงินระหวางประเทศ สวนประเทศที่ยังมิได
เปนสมาชิกตองพยายามหาทางเปนสมาชิก กฎกติกาที่อาจนับเนื่องวาเกี่ยวพันกับนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนปรากฏใน Article XV (4) ซึง่ บัญญัติไววา ภาคี GATT 1947 ‘… shall not, by
exchange actions, frustrate the intent of the provision of this Agreement…’ ภาคี GATT
1947 จะไมใช exchange actions ในทางที่ frustrate วัตถุประสงคของขอตกลง GATT อยางไร
ก็ตาม คําที่ตองตีความในวรรคนี้มีอยู 2 คํา คือ exchange actions และ frustrate Article XV (4)
มิไดเขียนอยางชัดเจนวา หามใชอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงคทางดานการคาระหวางประเทศ
ปจฉิมบท
การเมื อ งว า ด ว ยค า เงิ น หยวนมี นั ย สํ าคั ญ ว า อั ต ราแลกเปลี่ ย นและระบบอั ต รา
แลกเปลีย่ นกําลังกลายเปนประเด็นความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกาแสดง
ตัวเปนหัวหอกในการกลาวหาประเทศคูคาวาประกอบการคาที่ไมเปนธรรม (Unfair) ดวยการ
บิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใหมีความไดเปรียบในการแขงขันเกินกวาพื้นฐานที่เปนจริง คําถาม
พื้นฐานมีอยูวา อะไรคืออัตราแลกเปลี่ยนตามพื้นฐานที่เปนจริง ในกรณีเงินหยวน แมนัก
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เศรษฐศาสตรมขี อ สรุปรวมกันวา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง แตเมื่อถามวา เงินหยวน
จะตองขึน้ คามากเพียงใดจึงจะตรงตอพื้นฐานที่เปนจริง นักเศรษฐศาสตรหาไดมีคําตอบรวมกันไม
หากแตมีคําตอบแตกตางไปตามมาตรที่ใชวัด หากสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นคาเงินหยวนเพียง
10% สหรัฐอเมริกาอาจหาเรื่องทะเลาะกันใหมวา เงินหยวนขึ้นคานอยเกินไป
สหรั ฐ อเมริ ก าไปไกลถึ ง กั บ กดดั น ให ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น ละทิ้ ง ระบบอั ต รา
แลกเปลี่ย นแบบตายตั ว โดยเชื่ อว า ระบบอั ตราแลกเปลี่ย นแบบลอยตัว ชว ยกํ าหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นใหตรงตอพื้นฐานที่เปนจริงได แตสําหรับประเทศที่ระบบการเงินยังดอยพัฒนา ระบบ
สถาบันการเงินปราศจากความมัน่ คง การควบคุมและกํากับทางการเงิน (Financial Regulation)
ดอยประสิทธิภาพ และการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคปราศจากระบบ การเลือกระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบลอยตัวสรางความเสี่ยงในการเผชิญหายนภัยทางเศรษฐกิจโดยไมจําเปน
ไมวาการจะเปนประการใดก็ตาม ณ บัดนี้ การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ
กําลังขยายปริมณฑลไปสูการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ
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เชิงอรรถ
1. นับตัง้ แตป 2538 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 ดอลลารมีคาเพิ่มขึ้น 35-50%
แตกตางไปตามดัชนีที่ใชเปนมาตรวัด นับตั้งแตตนป 2545 จนถึงกลางป 2546 ดอลลารมีคาลดลง
10-20% แตการลดคาเงินดอลลารเปนไปอยางไมสมดุล กลาวคือ ดอลลารมีคาลดลงเมื่อเทียบกับ
เงินยูโร 30% แตลดลงเพียง 15% เมือ่ เทียบกับเยน และมิไดเปลี่ยนคาเลยเมื่อเทียบกับเงินหยวน
Bergsten (2003a) เสนอประมาณการวา ดอลลารจะตองลดคาลง 25-35% จึงจะชวยใหดุลบัญชี
เดินสะพัดเขาสูดุลยภาพ ดังนั้น การลดคาของเงินดอลลารอเมริกันจนถึงกลางป 2546 จึงเปนเพียง
ครึ่งทาง
2. คํ าทํ านายของ Goldman Sachs ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นของสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรดอานรายงานขาว “China to Revalue Yuan in First
Quarter of 2004 : Goldman Sachs”, Channelnewsasia.com (January 12, 2004).
3. บทวิเคราะหนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน โปรดอาน Williamson
(2003) และ Zhaoyong Zhang (1996)
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