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คงไม่มีใครปฏิเสธว่าบทบาทของจีนในเศรษฐกิจโลก นับวันจะยิ่งใหญ่และเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก
เดิม คือ สหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น นับวันดูแต่จะอ่อนแอลง 

จากปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสาธารณะ ล่าสุดความส าคัญของจีน ได้รับการยืนยันอีกครั้ง เมื่อไอเอ็มเอฟแต่งตั้ง 
นาย Zhu Min อดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน และอดีตท่ีปรึกษาพิเศษกรรมการผู้อ านวยการไอเอ็มเอฟ ขึ้นเป็น รองกรรมการ
ผู้อ านวยการไอเอ็มเอฟคนท่ีสี่ เคียงข้างรองกรรมการผู้อ านวยการอีกสามคนจาก สหรัฐ ญี่ปุ่น และอียิปต์ ก่อนหน้าน้ี เมื่อตอนต้นปี จีน
ก็แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีมูลค่ารายได้ประชาชาติเท่ากับ 5.8 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ส้ินปี 2553 
เทียบกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นท่ีมีมูลค่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 

ความส าคัญของเศรษฐกิจจีน ในช่วงท่ีเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ มีปัญหา ท าให้ค่าเงินหยวนเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
อีกร้อยละ 2.33 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงหกเดือนแรกของปีน้ี และมีแนวโน้มจะแข็งค่าได้อีก ตามความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานของ
เศรษฐกิจจีน ค าถามท่ีตามมาก็คือ มีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีเงินหยวนของจีน จะกลายมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกอีกสกุลหน่ึง เรื่องนี้ 
ผมเคยได้ให้ความเห็นไว้ว่า คงเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลา เพราะทางการจีนจะต้องเตรียมความพร้อม ในแง่ของการพัฒนาตลาดการเงินอีก
หลายด้าน ซ่ึงจีนเองก็มองแบบน้ี แต่ก็ไม่ได้ปล่อยวาง ตรงกันข้าม ทางการจีนก าลังวางนโยบายอย่างเป็นระบบ ท่ีจะให้เงินหยวน
กลายเป็นเงินสกุลหลักของเศรษฐกิจโลกในอนาคต เริ่มต้นท่ี การให้มีการใช้เงินหยวนกว้างขวางมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียก่อน วันน้ีจึง
อยากเขียนประเด็นน้ีว่า จีนก าลังท าอะไรอยู่ ในเรื่องนี้ 

ประโยชน์ส าคัญท่ีจีนจะได้จากการเพิ่มบทบาทเงินหยวนในระบบเศรษฐกิจโลก ก็คือ การลดต้นทุนให้แก่ ผู้ประกอบการจีน ในการค้า
ระหว่างประเทศ ท่ีไม่ต้องกังวลในเรื่องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพราะการซ้ือขายสินค้าและบริการข้ามพรมแดน ระหว่างจีนกับ
ประเทศคู่ค้า จะซ้ือขายกันในเงินหยวน แทนท่ีจะเป็นเงินดอลลาร์ หรือเงินสกุลหลักอื่นๆ ณ สิ้นปี 2553 สัดส่วนการส่งออกของจีนใน
การค้าโลก ได้เพ่ิมเป็นร้อยละ 11.8 ซ่ึงสูงและคงจะสูงขึ้นต่อไปอีก ดังน้ัน การลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน จะเป็นข้อได้เปรียบ
มากส าหรับผู้ส่งออกจีน ท่ีจะมีต้นทุนการท าการค้าระหว่างประเทศ และต้นทุนการระดมเงินเพื่อท าธุรกิจท่ีลดลง 

ประโยชน์อีกอันหน่ึงที่จีนจะได้ ก็คือ ถ้าเงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลก ความจ าเป็นท่ีทางการจีน จะต้องถือทุนส ารองทางการในรูป
ของสินทรัพย์เงินดอลลาร์ ก็จะลดลงเช่นกัน เพราะเงินหยวนเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีต่อเงินทุนส ารอง จาก
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ ถ้าเงินหยวนมีสถานะเป็นเงินสกุลหลักของโลก สถานะของจีนในระบบเศรษฐกิจโลกก็จะถูก
ยกระดับขึ้นอีกระดับหน่ึง ซ่ึงจะช่วยเสริมบทบาท และอิทธิพลของจีนในเศรษฐกิจโลก 

ทางการจีนเองคงตระหนักดีในประโยชน์เหล่าน้ี จึงได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท่ีจะให้เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้น โดยท า
นโยบายจากในไปนอก น่ันก็คือ ยอมให้เงินหยวนออกไปมีบทบาทในระบบการเงินโลกได้ง่ายขึ้น ผ่านการพัฒนาศูนย์กลางตลาดเงิน
หยวนนอกประเทศจีน ท่ีเกาะฮ่องกง พร้อมกับสร้างกลไกที่จะดึงเงินหยวนกลับเข้าประเทศจีน เช่น ผ่านโครงการลงทุนทางตรงในจีน ท่ี
ยอมให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในจีนได้โดยใช้เงินหยวน 



 

ถึงจุดน้ี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จีนได้ด าเนินการไปแล้วในสามแนวทาง 

แนวทางแรก คือ ให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลท่ีใช้ช าระการซ้ือขายสินค้าข้ามพรมแดน ในพื้นท่ีใกล้เคียงจีน คือ ฮ่องกง มาเก๊า และใน
อาเซียน 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ท่ีจีนได้เริ่มโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้ผู้ซ้ือ
ขายสินค้าท่ีใช้เงินหยวนเป็นสกุลช าระเงิน สามารถมีบัญชีเงินฝากเป็นเงินหยวนได้ ท้ังในและนอกประเทศจีน ตามความจ าเป็นทาง
ธุรกิจ กล่าวคือ ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าไทยท่ีซ้ือขายกับจีน และต้องการช าระค่าสินค้าเป็นเงินหยวน ก็สามารถท่ีจะเปิดบัญชีเงินฝากเป็น
เงินหยวนได้ท้ังในประเทศไทย (ตามการอนุญาตของทางการไทย) และในประเทศจีน (ตามการอนุญาตของทางการท้องถิ่นจีน) พร้อม
กับมีข้อตกลงระหว่างจีนกับทางการท่ีประเทศจีนค้าขายด้วย ในเรื่องเครดิตไลน์เงินหยวน ในรูปสวอปไลน์ ระหว่างธนาคารกลาง 
เพื่อให้มีสภาพคล่องเงินหยวนเพียงพอที่จะสนับสนุนการซ้ือขายสินค้าในเงินหยวนล่าสุดทางการจีนได้มีข้อตกลงในเรื่องล่าสุดงของการ
มีเครดิตไลน์ เพื่อให้มีสภาพคล่องเงินหยวนเพียงพอท่ีจะสร้างการท าธุรกิจในเงินหยวน ในรูปของสว็อปไลน์ ระหว่างธนาคารกลาสวอป
ไลน์น้ีกับหลายประเทศ 

แนวทางที่สอง ก็คือ การพัฒนาตราสารทางการเงินในสกุลเงินหยวน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ล่าสุด ก็คือ 
ตลาดเงินฝากในรูปบัญชีเงินฝากชาวต่างประเทศในสกุลเงินหยวน และการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในสกุลเงินหยวน เพื่อการกู้ยืมเป็น
เงินหยวน ซ่ึงได้เริ่มในตอนแรกเฉพาะการกู้ยืมระหว่างทางการจีน และธนาคารพาณิชย์ในฮ่องกง ท่ีมีสาขาหรือหน่วยธุรกิจในจีน แต่
ต่อมาก็ได้ขยายไปถึง การกู้ยืมโดยบริษัทธุรกิจต่างประเทศ ซ่ึงรู้จักกันในชื่อ ต่ิมซ่ าบอนด์ 

แนวทางที่สาม ก็คือ การพัฒนาศูนย์กลางการซ้ือขายเงินหยวน ท้ังเพื่อการค้าและการลงทุนนอกประเทศจีน ซ่ึงจุดแรกท่ีเริ่ม และก าลัง
โตมากขณะน้ี ก็คือ ท่ีเกาะฮ่องกง แต่ในอนาคต เมื่อธุรกรรมเงินหยวนเริ่มขยายมากขึ้น ศูนย์กลางเงินหยวนนอกประเทศจีน ก็อาจ
ขยายไปประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางการเงินอื่นๆ ในโลกได้ เช่น สิงคโปร์ หรือ แม้แต่ ลอนดอน แต่จะช้า หรือเร็ว คงจะขึ้นอยู่กับท้ัง
นโยบายของทางการจีน และความต้องการของตลาดโลก ท่ีจะท าธุรกรรมในเงินหยวน 

การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของจีน สะท้อนวิธีการท างานท่ีได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เริ่มจากน้อยไปหามาก เพื่อลดความเสี่ยง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ณ จุดน้ี นักธุรกิจไทยท่ีสนใจจะถือครองสินทรัพย์เงินหยวน เพื่อการค้าและการลงทุน ก็คงจะมีสองเรื่องที่ต้อง
ตระหนัก 

เรื่อง แรก ก็คือ นโยบายที่ท าให้เงินหยวนมีการใช้ในทางสากลมากขึ้นนั้น เป็นนโยบายท่ีต่างจากนโยบายการเปิดเสรีเงินหยวน ท่ีจะ
ท าให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลท่ีซ้ือขายได้โดยไม่มีข้อจ ากัด อันหลังน้ีเป็นอีกนโยบายหน่ึง ณ จุดน้ี เงินหยวนยังเป็นเงินสกุลท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายอย่างเสรี เพราะยังมีข้อจ ากัดท้ังในเรื่องความเป็นเสรีของเงินทุนต่างประเทศท่ีจะไหลเข้าออกจีน ท่ีทางการจีนยังควบคุมอยู่ และ
การถือสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศของประชาชนจีนเองท่ียังท าไม่ได้ แต่ภายใต้ข้อจ ากัดน้ี ทางการจีนได้เปิดช่องทางให้เงินหยวน
สามารถมีบทบาทได้มากขึ้น ในด้านการค้าและการลงทุน โดยเริ่มท่ีบทบาทในระดับภูมิภาค 

เรื่องที่ สอง ที่ต้องตระหนัก ก็คือ การเติบโตของการถือครองเงินหยวน ในช่วงท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยและความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจจีน ท่ีสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศ แต่อีกส่วนหน่ึงก็มาจากการประเมิน แนวโน้มค่าเงินหยวน เพื่อหาประโยชน์
จากทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน พัฒนาการของปัจจัยหลังน้ีต่อไป จะเป็นความท้าทายท่ีส าคัญต่อนโยบายท่ีจะให้เงินหยวนมีการใช้อย่าง
กว้างขวางขึ้นในทางสากล เพราะเงินทุนไหลเข้าออกจีนอาจจะผันผวนตามการคาดหวังในทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้การขยายการ
ใช้เงินหยวน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของจีน 



  

ท่ีมา 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/bandid/20110725/401515/บทบาทเงินหยวน-ใน
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