บทความพิเศษ

ยกระดับสงครามการคาไปสูการแทรกแซงคาเงิน
โดย ดร.ธนิต โสรัตน
รองประธานสภานายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย
วันศุกรที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สัปดาหที่ผานมาเซอรไพรสลดดอกเบี้ยนโยบายเปนครั้งแรกในรอบ
4 ปเศษเหตุผลมาจากเศรษฐกิจโลกหดตัวมากกวาที่คาด ปจจัยแทรกซอนมาจากสงครามการคาที่ยกระดับไปสูการ
แขงขันการลดคาเงินและดอกเบี้ยซึ่งธนาคารชาติของประเทศตาง ๆ ใชเปนเครื่องมือเพื่อใหไดเปรียบในการเพิ่มการ
สงออก กรณีของไทยครึ่งปการสงออกหดตัวติดลบมีการกดดันแบงคชาติใหลดดอกเบี้ยที่ถูกกลาวหาเปนจําเลยทําให
เงินทุนไหลเขามามากจนทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งคาสูงกวาประเทศตาง ๆ ขณะที่ภาคเอกชนยังคงกดดันให
ลดดอกเบี้ยลงอีก
ดอกเบี้ยอาจจะไมใชปจจัยหลักที่จะทําให “Cash inflow” หรือเงินทุนไหลเขามามากจนทําใหเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศของไทยติดอยูในลําดับที่ 12 ของโลก ซึ่งถือเปนเรื่องดีทําใหการเงินและคาเงินบาทเปนที่นาเชื่อถือ
ดอกเบี้ย อางอิงของไทยเมื่อสัป ดาหที่แล วปรับ ลดลงรอยละ 0.25 ปจ จุบั นอยูที่อัต รารอยละ 1.50 ต่ํ ากวาหลาย
ประเทศ เช น อิ น โดนี เ ซีย ดอกเบี้ ย นโยบายอัต ราร อยละ 5.5, อิ น เดี ย อัต ราร อยละ 5.4, ฟลิ ป ป น ส ร อยละ 4.25
เวียดนามอัตรารอยละ 4.5, จีนอัตรารอยละ 3.30 และมาเลเซียรอยละ 3.0 เห็นไดวาประเทศเหลานี้อัตราดอกเบี้ย
อางอิงลวนสูงกวาไทยแตอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ไมไดแข็งคามาก
อยางไทย เชน จีน อัตราแลกเปลี่ยนแข็งคารอยละ 2.4, อินโดนีเซียอัตราแทบไมเปลี่ยนแปลง ประเทศมาเลเซียอัตรา
แลกเปลี่ยนกลับออนคารอยละ 0.87 ขณะที่เงินบาทในชวงเดียวกันแข็งคาถึงรอยละ 4.1 นําโดงประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
การลดดอกเบี้ยอาจจําเปนเพื่อสกัดเงินรอนที่จะเขามาเก็งกําไรและผลขางเคียงทําใหเงินสกุลบาท แข็งคา
กระทบการสงออก แตที่บอกวาจะมาชวยลดตนทุนภาคธุรกิจผูไดประโยชนมีแตรายใหญทไี่ ดดอกเบี้ยอัตราต่ํากวาปกติ
(Prime Rate) จะไดรับประโยชนแตสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีหรือสถานประกอบการขนาดเล็กดอกเบี้ยที่ลดลงแตแบงค
ไมป ล อ ยก็ อาจไมไ ด รั บ ประโยชน จ ากดอกเบี้ ย ที่ล ดลง จะต องมีม าตรการปลดล็ อคเครดิ ต บู โ รหรื อ ให มีก ารปรั บ
โครงสรางหนี้โดยแบงครัฐตองนํารองเปนตัวอยาง สวนที่คาดหวังวาหลังลดดอกเบี้ยของกนง.แลวจะทําใหบาทออนคา
คงบอกเชนนั้นไมไดเพราะจากตัวอยางของประเทศที่ดอกเบี้ยนโยบายสูงก็ไมไดทําใหเงินสกุลของเขาแข็งคา อีกทั้ง
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของภูมิภาคในชวง 2 วันที่ผานมาก็ไมไดตอบสนองตอการลดดอกเบี้ยของไทยอยางเปนนัย
เนื่องจากไทยเปนประเทศที่นาเชื่อถือในการเปนแหลงพักพิงของเงินทุนระยะสั้นหรือที่เรียกวา “Safe Heaven”
กลับมาที่ปญหาการคาโลกอันที่จริงสอเคาชะลอตัวตอเนื่องมาหลายปธนาคารโลกปรับลดมาหลายรอบแมแต
เศรษฐกิจจีนก็งอนแงนอยางนอยมา 3 ป เริ่มมีอาการเซมาจากฟองสบูแตกในภาคอสังหาริมทรัพยเก็งราคาในประเทศ
ไมพอยังไปกวานซื้อเก็งกําไรในประเทศตาง ๆ รวมทั้งไทยตลาดคอนโดของจีนหดตัวไปมากกวารอยละ 20 จังหวะ
เดียวกับประธานาธิบดีทรัมปฯ เปดศึกกีดกันการคาดวยมาตรการทางภาษีรอยละ 25-30 สกัดสินคาจีนไมใหเขา
ประเทศ ลาสุดปรับ สถานะจี นจาก “Watch List” ถูกจั บตาบิ ดเบื อนคาเงินเปนประเทศที่บิด เบือนคาเงิน เพื่อ
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ผลประโยชนที่ไมเปนธรรมพรอมทั้งประกาศขึ้นภาษีสินคาจีนจาก 3.0 แสนลานดอลลารเปน 6.0 แสนลานดอลลาร
ขณะเดีย วกันนายสี จิ้นผิง ผูนําจีน ตอบโตด วยมาตรการที่ไมตางกันโดยรัฐบาลจีนสั่งระงับการสั่งซื้อสิน คาเกษตร
ทั้งหมดจากสหรัฐเพื่อตอบโตการขึ้นภาษีครั้งใหญ การกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐกับจีนมีผลตอโลกเพราะทั้งสองมี
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 1 และ 2 ของโลกเปนตลาดนําเขาใหญที่สุด พิษจากสงครามการคาจึงสงผลตอการสงออก
ของประเทศตาง ๆ ซึ่งเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงเปนโซอุปทานการคาและการผลิตสงผลตอการสงออกที่ติดลบเปนหาง
วาวไมใชมีแตไทยที่สงออกหดตัวแมแตจีน ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี อินโดนีเซีย และประเทศตาง ๆ ในอาเซียนลวนติด
ลบในตั ว เลขที่ สู ง กว า ไทยทั้ ง สิ้ น โดยเฉพาะประเทศมาเลเซี ย ที่ ถู ก ธนาคารโลกหั่ น คาดการณ เ ติ บ โตจี ดี พี ล ดลง
คอนขางมาก
กรณีของไทยสงครามกีดกันทางการคาจนเปนวิกฤต “Global Trade War” ยืดเยื้อแนนอน เพราะนอกจาก
สงออกติดลบดานจีดีพีอาจโตต่ํากวาที่คาด สวนจะหวังการลงทุนจากตางชาติชวงนี้คงมีแคคําขอบีโอไอการลงทุนจริง
คงใชเวลา โดยเฉพาะการลงทุนจากสหรัฐและจีนครึ่งปแรกรวงไปเกือบครึ่งต่ําสุดในรอบหลายป มาตรการลดดอกเบี้ย
หวังจะใหบาทกลับมาออนคาอาจไมใชคําตอบที่จะทําใหสงออกฟนตัวเพราะเกี่ยวของกับตนทุนและขีดความสามารถ
ในการแขงขัน แตตองยอมรับวาเงินบาทที่แข็งคากระทบตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเปนนักทองเที่ยวกลุม
ใหญสุดกระทบแนนอนเพราะเงินหยวนหรือ “เหรินหมินป” มีอัตราออนคามากทําใหตนทุนคาใชจายทองเที่ยวสูงขึ้น
ถึงรอยละ 5-7 เดือนกรกฎาคมที่ผานมานักทองเที่ยวจีนหายไปถึง 1.7 แสนคน สวนดานสงออกที่ขายไปตลาดจีนหด
ตัวครึ่งปแรกเงินหายไปเกือบแสนลานบาท
จําเปนที่ตองมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อรับมือจากเครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สงสัญญาณชะลอตัว
เชน ภาคสงออก การลงทุนของเอกชน กําลังการผลิตอุตสาหกรรมที่ต่ํากวาศักยภาพ นักทองเที่ยวที่หายไปกระทบเปน
ลูกโซไปถึงกําลังซื้อในประเทศที่ออนแออยูแลวจะยิ่งหดตัว ประเด็นนี้เหลานี้เปนความ ทาทายในการแกปญหาและ
จะสงผลใหเศรษฐกิจของไทยซึมอาจยาวกลายเปน “New Normal” เหมือนกับที่เกิดในญี่ปุน เครื่องมือที่เหลืออยูมี
เพียงการลงทุนและการใชจายของภาครัฐซึ่งคงตองกลับมาเนนโครงการรากหญาเห็นผลระยะสั้น
การแกปญหาเศรษฐกิจของไทยจะยากกวาหลายประเทศเพราะการเมืองไมเอื้อบวกกับทีมเศรษฐกิจขาด
เอกภาพและความกังขาดานประสิทธิภาพของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล อีกทั้งปญหาหนี้ครัวเรือนสูงเงินไดมาก็ไปใชหนี้
เงินแทบไมเหลือมาใชจายทําใหเศรษฐกิจอาจซึมยาว ขณะที่ดานความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลยังมีความเสี่ยง
ปญหาภายในยังวุน 5 พรรคเล็กขูถอนตัวและประเด็นแทรกซอนจากกรณีถวายสัตยปฏิญาณกลาวไมครบถวนตาม
รัฐ ธรรมนู ญ จนพลเอกประยุ ทธ จั นทร โ อชา ตองออกมาขอโทษครม.ขอเปน ผู รั บผิ ด ชอบแด เพีย งผูเ ดี ย ว ป ญหา
การเมือง-เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นจะเปนความเสี่ยงของประเทศภายใตความปนปวนของการคาโลกซึ่งยากที่จะ
คาดเดาทิศทาง

(สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูไดทางเว็บไซต www.tanitsorat.com หรือ www.facebook.com/tanit.sorat)
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