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การเมืองวาดวยคาเงินหยวน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังถูกกดดันใหขึ้นคาเงินหยวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากผูนําญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
แรงกดดันดังกลาวนีม้ าจากขอเท็จจริงที่วา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง
(Undervaluation) สาธารณรัฐประชาชนจีนยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate System) โดยผูกคาเงินหยวนไวกับเงินดอลลารอเมริกัน อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินหยวนถูกตรึงไว ณ ระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารอเมริกันนับตั้งแตป 2538 เปนตนมา ถึงจะมี
การเปลี่ยนแปลงบาง ธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามธํารงเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยน คาเงินหยวนจึงมิไดสวิงขึ้นลงอยางฮวบฮาบ
ในป 2545 เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริง (Overvaluation)
ผลการประมาณการทางวิชาการพบวา เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงเกินไป 20-30% นับตั้งแตตนป
2546 เปนตนมา เงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่าลงตามลําดับอยางชัดเจน แตตลอดระยะเวลา
ดังกลาวนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนยังถูกตรึงไว ณ ระดับ 8.28 หยวนตอดอลลารดังเดิม
เงินหยวนจึงมีคา ตกตํ่าตามเงินดอลลารอเมริกัน เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ ดังเชนเงินเยน
ญีป่ นุ เงินยูโรของสหภาพยุโรป เปนตน ประจักษพยานทีแ่ สดงวา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐาน
ที่เปนจริง ก็คือ การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและทุนสํารองระหวาง
ประเทศสะสมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ในสภาวการณดังกลาวนี้ หากธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว โดยใหกลไกราคาทํางานอยางเต็มที่ เงินหยวน
ยอมมีคา สูงขึน้ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เงินหยวนมีราคาแพงขึ้น โดยที่ราคาของเงินตราสกุลหลักอื่น
ลดลง แตเปนเพราะธนาคารกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
เพือ่ ใหเงินหยวนมีคาออน เงินหยวนจึงมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง
การที่เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง มีผลเสริมสงฐานะการแขงขันของ
สินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะทําใหสินคาจีนเมื่อคิดราคาเปนเงินตราสกุลหลักอื่นมี
ราคาถูกลง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนจึงกระทบตอประเทศคูคาสําคัญของจีน โดย
เฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
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ในเดือนธันวาคม 2545 ฮารุฮโิ กะ กูโรดะ (Haruhiko Kuroda) ซึ่งในปจจุบันเปน
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุนเขียนบทความในหนังสือพิมพ The Financial Times
กลาวหาวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีผลในการสงออกภาวะเงินฝด (Deflation)
ไปสูภาคสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายดังกลาวทํ าใหสินคาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาถูกในตลาดโลก ระดับราคาสินคาและบริการตางๆในตลาดโลกจึง
ถูกกดใหตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริง
ในการประชุม ASEAN Plus Three ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อตนเดือนสิงหาคม
2546 นายมาสะจูโระ ชิโอะกาวะ (Masajuro Shiokawa) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังญี่ปุน
ปราศรัยในทีป่ ระชุมวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราควรสะทอนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เปนจริง และ
เปนไปตามหลักการแหงกลไกตลาด หาควรบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนไม
ภายหลังการประชุม ASEAN Plus Three นายชิโอะกาวะ กลาวอยางตรงไปตรงมา
ว า การที่ เ งิ น หยวนมี ค  า ตํ่ ามากเมื่ อเทีย บกับเงินดอลลาร อ เมริกัน อาจสรา งปญ หาแกสัง คม
เศรษฐกิจโลก เมื่อเงินหยวนถูกตรึงใหมีคาตํ่า ญี่ปุนยอมมีปญหาในการสงออกสินคาและบริการ
เพราะมิอาจแขงขันกับสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได อันมีผลทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุนเชื่องชากวาที่ควร
ความไมพอใจนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน มิไดมีเฉพาะในหมูผูนํา
ญีป่ นุ เทานั้น นายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูวาการธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกา แสดงความเห็นในเดือนกรกฎาคม 2546 วา สาธารณรัฐประชาชนจีนควรปลอยให
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินหยวนลอยตัว การยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวตอไป อาจนํา
มาซึ่งหายนภัยทางเศรษฐกิจได
สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีน จากระดับ
30,000 ลานดอลลารอเมริกันในป 2538 จนอยูในระดับมากกวา 100,000 ลานดอลลารอเมริกัน
ในป 2545 โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแซงหนาญี่ปุนในฐานะประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุล
การคามากที่สุด ผูนําอุตสาหกรรมอเมริกันจํานวนมากมีความเห็นวา ปญหาการขาดดุลการคากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจแกไขใหลุลวงได ตราบเทาที่เงินดอลลารอเมริกันยังคงมีคาแข็งเมื่อ
เทียบกับเงินหยวน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ตราบเทาที่เงินหยวนยังคงมีคาออนเมื่อเทียบกับ
ดอลลารอเมริกนั สินคาและบริการสงออกจากสหรัฐอเมริกายากทีจ่ ะแขงขันอยางมีประสิทธิภาพได
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กลาวโดยสรุปก็คือ แรงกดดันที่มีตอสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเด็นนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนมีอยู 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก แรงกดดันใหละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ตายตัว และหันไปยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อีกดานหนึ่ง ไดแก แรงกดดันใหขึ้นคา
เงินหยวนในกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวตอไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโตแรงกดดันเหลานี้ โดยระดมใชสื่อมวลชนทั้ง
หนังสือพิมพและ internet เปนกลไกในการอธิบายวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนเปน
นโยบายทีถ่ กู ตอง สาธารณรัฐประชาชนจีนมุงตอบโตญี่ปุนมากกวาสหรัฐอเมริกา สวนสําคัญอาจ
เปนเพราะวา ผูนําญี่ปุนระดับรัฐมนตรีออกมากดดันสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ไมมีบุคคล
ระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลบุชโจมตีนโยบายอัตราแลกเปลีย่ นของเงินหยวน โดยทีน่ ายอลัน 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 มิไดอยูอยา งโดดเดี่ย วในการปกป อ งนโยบายอั ตรา
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
ในทันทีที่ Morgan Stanley เลือกยืนอยูขางสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีน
นําความเห็นของนายสตีเฟน โรช เผยแพรผาน People's Daily Online รวมตลอดจนหนังสือพิมพ
ของมณฑลตางๆ และหนังสือพิมพที่เปนกลไกของรัฐบาลกลาง
เงินหยวนมีคา ตํากว
่ าพื้นฐานที่เปนจริงอยางปราศจากขอกังขา แตไมมีใครศึกษา
อยางเปนวิทยาศาสตรวา เงินหยวนมีคาตํ่าเกินไปมากนอยเพียงใด หากยอมรับ Big Mac Index
ของนิตยสาร The Economist เงินหยวนอาจมีคา ตํ่ากวาพื้นฐานที่เปนจริงถึง 53% เพราะราคา
Big Mac ของ McDonald's ในสหรัฐอเมริกาตกชิ้นละ 2.56 ดอลลารอเมริกัน ในขณะที่ Big Mac
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ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาเทียบเทา 1.20 ดอลลารอเมริกันตอชิ้น ราคา Big Mac ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนถูกกวาในสหรัฐอเมริกาถึง 53%
คาเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลารอเมริกัน ยังสามารถพิจารณาไดจากอัตรา
เงินเฟอทีเ่ กิดขึ้นในประเทศทั้งสอง นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา ดัชนีราคาผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา
เพิม่ ขึน้ ถึง 15% ในขณะทีร่ ะดับราคาผูบ ริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนดีขึ้นอยางนอย 15%
เมื่อเทียบกับสินคาจากสหรัฐอเมริกา นั่นยอมหมายความวา เงินหยวนมีคาตํ่ากวาพื้นฐานที่เปน
จริงอยางนอย 15%
นักเศรษฐศาสตรบางทานดังเชน ดร.เจย ไบรสัน (Jay Bryson) แหง Wachovia
Economic Research เชื่อวา ในทายที่สุดแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนตองขึ้นคาเงินหยวน
เพราะการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการสะสมทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น มีผลในการสราง
แรงกดดันเงินเฟอ อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพียง
แตวา ระบบเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ยังไมอยูในภาวะรอนแรงจนเกินไป แมอัตราเงินเฟอจะเปนบวก
แตยงั อยูในระดับตํ่าเพียง 0.5% ตอป แรงกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นคาเงินหยวนจึง
ไมเขมแข็ง รัฐบาลบุชเองไมตองการทําศึกหลายดาน จึงมิไดกระโดดเขาไปรวมวงไพบูลยในการ
กดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นคาเงินหยวน ในประการสําคัญ บรรดาบรรษัทยักษใหญ
อเมริกันที่เขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตเพื่อการสงออกลวนไดประโยชนจาก
นโยบายการกดคาเงินหยวนใหตํ่าดวย
ในประเด็นการละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ศาสตราจารยซีบาสเตียน เอ็ดเวิรดส (Sebastian Edwards) แหง UCLA
เห็นวายังไมถึงเวลา ในเมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวใชการไดดีในสาธารณรัฐประชาชน
จีนมาเปนเวลายาวนาน ยอมไมมีเหตุผลที่จะละทิ้งระบบดังกลาว ในประการสําคัญ ระบบสถาบัน
การเงินภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมั่นคงแข็งแรง และอาจมีปญหาในการรับมือกับ
ปญหาที่ตามมากับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ในประการสําคัญ ตลาดปริวรรตเงินตรา
ยังไมพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการเวลาในการปรับตัว เมื่อมี
การเปดตลาดการคาสินคาและบริการอยางเสรีมากขึ้น ภายหลังจากที่เขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังอยูในชวงแหงการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อรับมือ
กับการแขงขันที่มีมากขึ้น อันเปนผลจากการเปดเสรีทางการคาภายหลังการเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก หากสาธารณรัฐประชาชนจีนหันไปยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวพรอมๆกับ
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การเปดเสรีบัญชีเงินทุน (Capital Account Liberalization) ภาระการปรับตัวทางเศรษฐกิจยอม
ตองทบทวี มิไยตองกลาววา ขีดความสามารถในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคยังตอง
พัฒนาอีกมาก
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)
เมือ่ เกิดวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาในป 2540 ผูนําประเทศมหาอํานาจ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา กริ่งเกรงวา สาธารณรัฐประชาชนจีนจะลดคาเงินหยวนตามประเทศ
ตางๆทีเ่ ผชิญวิกฤติการณดังกลาว ผูนําจีนยืนยันอยางเปนทางการวา จะไมลดคาเงินหยวน และ
รักษาพันธสัญญาดังกลาวนี้ การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเขาสูลูแขงในการลดคาเงินตรา
ในป 2540-2541 มีสวนสําคัญในการไมซํ้าเติมใหวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาเลวรายลง
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