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1. คํานํา 
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอาจถือไดวาเปนภาวะปกติที่เกิดขึ้นในแตละชวงของ 

วัฏจักรเศรษฐกิจ  โดยปจจุบันประเทศอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศก็ประสบกับปญหาการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดติดตอกันเปนเวลานาน อาทิ ฝร่ังเศส อิตาลี อังกฤษ อยางไรก็ดี ขนาดของการขาด
ดุลนั้นจะอยูที่ประมาณไมเกินรอยละ 3 ของ GDP ในขณะที่ขนาดของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีขนาดสูงกวารอยละ 5 ของ GDP ซ่ึงภาวะการขาดดุล
ติดตอกันเปนเวลานานและสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้นมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาจนทําใหสหรัฐฯ 
อาจจะตองปรับตัวเพื่อลดขนาดของการขาดดุล ซ่ึงการปรับตัวของประเทศที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจโลกอยางเชนสหรัฐฯ นอกจากจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ
ตนเอง เชนในภาค tradable goods และอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงแลว ก็ยอมสงผลกระทบตอประเทศ
อ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจโลกดวย 

ในชวงปที่ผานมาผูเกี่ยวของหลายฝายไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการที่
คาเงินดอลลารสรอ.จะออนลงฉับพลันเพื่อแกไขปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซ่ึงแมวาการ
แกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯจะปรับลดไดจากหลายชองทาง แตในอดีต การออน
คาลงของเงินดอลลารสรอ. นับเปนชองทางหลักในการแกไขปญหา แตในครั้งนี้ ดวยมูลคาการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงมาก หากการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปอยางรวดเร็วก็อาจเปนความ
เสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกได  

อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมา การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ นับวาลาชามาก 
ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่เกินดุลการคากับสหรัฐฯ 
โดยเฉพาะการที่ประเทศในเอเชียไดพยายามรักษาคาเงินของตนมิใหแข็งจนเปนอุปสรรคตอการ

                                                        
* นุชา ศิริรัตน เศรษฐกรอาวุโส และ บัณณรี ปณณราช เศรษฐกร ทีมวิเคราะหเศรษฐกิจตางประเทศ สวนเศรษฐกิจตางประเทศ  
ฝายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย  ความคิดเห็นและการวิเคราะหในบทความนี้เปนความ
รับผิดชอบของผูเขยีนเทานั้น มิไดเกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทยที่ผูเขียนปฏิบัติงานอยู   ผูเขียนขอขอบคุณ คุณจันทวรรณ 
สุจริตกุล   ดร.วชิรา อารมยดี   ดร. ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส   ดร.อัศวิน อาฮูยา  ดร.สิงหชัย บุณยโยธิน  ดร.อัมพร แสงมณี   
และ คุณสุพัฒนพงษ นาวารัตน   สําหรับคําแนะนําและความเห็นที่ชวยใหงานศึกษานี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
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สงออก นอกจากนี้ ปจจัยในประเทศของสหรัฐฯ เอง ก็ยังไมไดเอื้อตอการปรับลดการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของตน   

ในระยะสั้นเศรษฐกิจโลกก็จะยังคงประสบปญหาความไมสมดุลระหวางประเทศ 
ตอไปอีกระยะหนึ่ง อยางไรก็ดี ในที่สุดก็นาจะตองมีการปรับตัวเพื่อลดความไมสมดุล ซ่ึงภาวะ 
ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจะตองเปนการรวมมือกันในการดําเนินนโยบายทั้งประเทศเกินดุลและขาดดุล 

รายงานฉบับนี้ จะแบงเปน 5 สวนโดยกลาวถึง การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ  
ปจจัยที่สงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางประเทศในครั้งนี้  แนวทางในการปรับลดความไมสมดุล
และผลกระทบ  ความเสี่ยงของภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  และสุดทายจะเปนขอสรุปและ
แนวนโยบาย 

2. การขาดดุลบญัชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ  
ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศคูคาหลักของโลก
ไดพัฒนามาในลักษณะที่สามารถแบงไดเปน 2 
คายอยางชัดเจน กลาวคือ กลุมที่ขาดดุลการคา
อยางตอเนื่องและกลุมที่เกินดุลการคาสะสม อัน
เปนผลใหเกิดความไมสมดุลของความสัมพันธ
ทางการคาระหวางประเทศ (Global Current 
Account Imbalances) ซ่ึงสะทอนไดชัดเจนจากการที่สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงและมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทั้งยุโรป และเอเชีย มีบทบาทที่สําคัญในการ
ชดเชยการขาดดุลดังกลาว โดยเห็นไดจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้น มีการสะสมทุนสํารอง
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น และมีการเขาไปถือครองตราสารหนี้สกุลดอลลารสรอ. เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

การขาดดุลบัญชี เดินสะพัดของ
สหรัฐฯ ในรอบนี้ มิใชเปนเหตุการณที่เพิ่งจะเกิด
เปนครั้งแรก โดยกอนหนานี้ สหรัฐฯ ก็ประสบกับ
ภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาแลวเชนกัน 
กลาวคือ ในชวงทศวรรษที ่ 1980 หรือตั ้งแต
ไตรมาสที่ 3 ป 1982 จนถึงไตรมาสที่ 4 ป 1990 
โดยปรับตั ว เข าสู ภาวะสมดุลของดุลบัญชี
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เดินสะพัดของสหรัฐฯ ในชวงดังกลาว อาศัยการออนคาลงของเงินดอลลารสรอ. (ประมาณรอยละ 32  
ในชวงป 1985-1987) อันเปนผลมาจากความตกลง Plaza Accord ในเดือนกันยายน 1985  ซ่ึงเปน
ความตกลงที่สงผลใหเงินดอลลารสรอ. ออนคาลงกวารอยละ 50 เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุนและมารค
เยอรมัน (ชวง Plaza Accord ถึงสิ้นป 1987) โดยเงินเยนไดแข็งคาขึ้นจาก 260 เยนตอดอลลารสรอ. 
ในเดือนกันยายน 1985 เปน 120 เยนตอดอลลารสรอ. ในสิ้นป 1987 ในขณะที่มารคไดแข็งคาขึ้นจาก 
3.30 มารคตอดอลลารสรอ. เปน 1.57 มารคตอดอลลารสรอ. ในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงการปรับตัวของ
คาเงินดังกลาวไดสงผลใหการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ เร่ิมลดลงและกลับมาเกินดุลใน
ที่สุด ภายหลังจากที่ขาดดุลตอเนื่องกันแลว 34 ไตรมาส   

ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1990  การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สูง กอปรกับ การ
ขยายตัวของอุปสงคเนื่องมาจากการคาดการณ (excessive buoyant expectations) ของรายไดใน
อนาคตจากการปฏิวัติเทคโนโลยี ( IT revolution) ทําใหมีเงินทุนไหลเขามายังสหรัฐฯ เปนจํานวน
มาก สงผลใหสหรัฐฯ ประสบกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกครั้ง ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 1991 และ
การขาดดุลไดเพิ่มมากขึ้นในชวงป 1998 ซ่ึงสหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณรอยละ 2.4 ของ 
GDP (เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.7 ในป 1997) และขาดดุลจนถึงปจจุบันตอเนื่องกันแลวถึง 52 ไตรมาส 
โดยลาสุดในไตรมาสที่ 2 ของป 2004 สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นเปน 166.2 พันลาน
ดอลลารสรอ. จากที่ขาดดุล 147.2 พันลานดอลลารสรอ. ในไตรมาสแรกของป ซ่ึงสูงกวารอยละ 5 
ของ GDP เทียบกับการขาดดุลในชวงทศวรรษ 1980 ซ่ึงอยูที่ประมาณรอยละ 3 ของ GDP   นอกจากนี้ 
การขาดดุลดังกลาวยังไมมีแนวโนมวาจะปรับลดลง ทําใหเร่ิมมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง  อยางไรก็ดี ยังคงมีบางแนวคิดที่เห็นวา อาจไมสามารถกําหนด
ไดวา การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ระดับเทาใดจึงจะเรียกวาเปนปญหา ดังเชนการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของสหรัฐฯในชวงป 2001 ที่อยูรอยละ 3.8 ของ GDP เนื่องจากผลของการที่สหรัฐฯ มี 
productivity miracle ทําใหมีเงินทุนไหลเขามาในสหรัฐฯ เปนจํานวนมาก และทําใหนักวิเคราะห
บางกลุมมองวา หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวไดสูงจากการที่มี Productivity ในระดับสูง 
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอาจไมเปนขอกังวลมากนัก  

สําหรับความกังวลตอภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯในปจจุบัน  จากรายงาน
ลาสุดของกองทุนการเงินระหวางประเทศไดประมาณการวา ในระยะปานกลางสหรัฐฯ ก็จะยังคง
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู  และคาดวาจะปรับลดลงเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 4 ของ GDP ในป 20091  

                                                        
1 International Monetary Fund (2004), World Economic Outlook, September, Washington D.C.. 
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ทั้งนี้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ดังกลาวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซ่ึง
เกินดุลบัญชีเดินสะพัด หมายถึง การที่สหรัฐฯ ตองพึ่งพาเงินทุนจากประเทศอื่นในการชดเชย 
(finance) สวนตางระหวางการออมและการลงทุน (saving-investment gap) ของสหรัฐฯ เอง ซ่ึง
ในชวงที่ผานมาประเทศที่มีบทบาทในการเขาไปชดเชยการขาดดุลดังกลาว ไดแก ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย โดยเฉพาะ จีน และญี่ปุน ซ่ึงในปจจุบันพบวามีการเขาไปลงทุนในสินทรัพยสกุลดอลลารสรอ.
จํานวนมาก เชนเดียวกับการสะสมทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นมาก  ดังนั้น ความเสี่ยงจึงขึ้นอยู
กับความตอเนื่องของเงินทุนที่ไหลเขาสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นตอสินทรัพยสกุลดอลลารสรอ.  
ตลอดจนการปรับตัวของคาเงินดอลลารสรอ. หากการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปอยาง
รวดเร็วก็อาจเปนความเสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกได 

3. ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางประเทศ 
ความไมสมดุลระหวางประเทศนับวาเปนเรื่องปกติที่เกิดตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และ

สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่แตกตางกันในแตละภูมิภาค รวมถึงปจจัย
ภายในของแตละภูมิภาค/ประเทศ  สงผลใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลง
หนึ่ง หรือเรียกวากระบวนการ asset allocation เพื่อปรับสมดุล  อยางไรก็ดี การที่สหรัฐฯขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดตอเนื่องเปนเวลานานและขาดดุลเพิ่มขึ้นในชวงปจจุบัน ไดสงผลใหความไมสมดุล
ระหวางประเทศสะสมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยปจจัยสําคัญของสภาวการณดังกลาว มีหลาย
ประการ กลาวคือ 

1. อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯสูงกวาประเทศคูคา 
และอัตราการออมในสหรัฐฯ อยูใน
ระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่น  จาก
การที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ อยูในภาวะที่
ภาคการผลิตอยูใกลเคียงกับระดับการ
จ างงานเต็มที่ทํ าใหตองมีการยืม
ทรัพยากรจากตางประเทศมาเพื่อลงทนุ 

US Current Account Balances 
 1980 1985 1990 1998 2000 2003 

Amount ($bn) 2.3 -118.2 -79.0 -209.6 -413.5 -530.7 

Share of GDP (%) 0.1 -2.8 -1.4 -2.4 -4.2 -4.8 

Source: Bloomberg       

Average GDP Growth 
(%) 

US Trade Deficits 
with trading 

partners in 2003  
1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2003 

USD bn 
% 

share 
United States 2.4 4.2 2.4   
Canada 1.2 3.9 3.2 54.7 10.3 
France 1.2 2.4 2.0 12.2 2.3 
Germany 3.0 1.6 0.9 39.2 7.4 
United Kingdom 1.3 3.2 2.6 8.8 1.7 
Japan 2.3 1.3 1.4 66.0 12.4 
China 13.1 10.4 9.9 124.0 23.3 
World 2.7 4.0 4.1 532.4 100.0 
Source: IMF World Economic Outlook Database, CEIC 
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โดยเฉพาะในชวงตนทศวรรษ 1990 ซ่ึงเปน
ชวงเวลาที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเฟองฟู   
สงผลใหในชวงที่ผานมา อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คอนขางสูงกวาเมื่อ
เทียบกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจนอก
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจประเทศคูคา  ตลอดจน
ผลของการแข็งคาของเงินดอลลารสรอ. ทําให
สหรัฐฯประสบกับภาวะขาดดุลการคากับ
ประเทศตางๆในโลก  นอกจากนี้ ระดับการออมของสหรัฐฯ อยูในระดับคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ  ตลอดจนการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ นับเปนปจจัยสําคัญของการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของสหรัฐฯ ในชวงปจจุบัน 

2.  การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เปน export-led growth   และการดําเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศในภูมิภาค ซ่ึงแมวาประเทศในเอเชียสวนมากจะดําเนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ก็มิไดปลอยใหคาเงินเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด แตไดเขาแทรกแซงคาเงิน
เพื่อดูแลภาคการสงออกของประเทศตน โดยธนาคารกลางหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
ญ่ีปุนเขาแทรกแซงคาเงินของตนเองไมใหแข็งคา
เกินไป ทั้งนี้ การที่ประเทศในเอเชียยังคงตอง
พึ่งพาการสงออก สวนหนึ่งเปนเพราะการลงทุน
ในประเทศในเอเชียก็ยั งไมฟนตัว  จึงยังไม
สามารถพึ่งพาอุปสงคในประเทศได ทั้งนี้ การ
แทรกแซงคาเงิน กอปรกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลก ทําใหภาคการสงออกของประเทศเหลานี้
ขยายตัวสูง และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง   

นอกจากนี้ บทเรียนจากวิกฤตการณทางการเงินเอเชียในชวงป 1997-1998 ทําใหประเทศ
ตางๆในภูมิภาคเอเชียใหความสําคัญของการมีเงินสํารองระหวางประเทศ จึงไดมีการสะสมทุน
สํารองระหวางประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนตางชาติตอเสถียรภาพของคาเงินและ
เศรษฐกิจของตน  แมวาผลประโยชนโดยตรงจากเงินสํารองระหวางประเทศอาจจะสูงไมเทากับตนทุน
ทางเศรษฐกิจจากการไมยอมใหคาเงินแข็งขึ้น แตไมมีใครสามารถพิสูจนวา หากยอมใหคาเงินแข็งขึ้น
อยางรวดเร็วจะกอใหเกิดการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่จะยังประโยชนระยะยาว  

Gross National Savings to GDP Ratio 
 1980-89 1990-99 2000-03 

United States 18.3 16.3 15.5 
United Kingdom 17.7 15.6 14.9 
France 21.5 20.9 21.1 
Germany 23.0 22.0 19.7 
Canada 20.4 17.1 22.3 
Japan 32.0 31.6 27.6 
Thailand 25.6 33.7 29.9 
Source: IMF World Economic Outlook Database, Sep 04 
             Bank of Thailand 
Note: average ratio during 2000-2002 
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3. การที่สกุลเงินดอลลารสรอ. มีสถานะเปนสกุลเงินตราตางประเทศหลักของตลาด
การเงินระหวางประเทศ  และความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐ  ทําใหนักลงทุนยังคงมีความตองการ
ถือเงินดอลลารสรอ. หรือทรัพยสินสกุลดอลลารสรอ. ไว  ทําใหโอกาสที่คาเงินดอลลารสรอ.จะ
ปรับตัวออนลง เปนไปไดคอนขางนอย 
แมวาในทางทฤษฎี ประเทศที่ขาดดุล
บัญชี เ ด ินสะพ ัด ในระด ับนี ้ค า เ ง ิน
จะตองออนลง โดยจากการสํารวจของ 
Bank for International Settlement (BIS)2 
พบวา เงินดอลลารสรอ.ยังคงเปนสกุล
เงินที่มีอิทธิพลตอการซื้อขายในตลาด
เงินตราระหวางประเทศสูงสุด แมวาเงิน
ยูโรจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยสัดสวน
เงินยูโรในตลาดเงินตราระหวางประเทศ
ลดลง โดยเงินยูโรคิดเปนรอยละ 37.2 ของการซื้อขายในตลาดเงินตราระหวางประเทศรายวันใน
เดือนเมษายน 2004 ลดลงจากรอยละ 37.6 ในการสํารวจครั้งกอนเมื่อเดือนเมษายน 2001 ขณะที่
สัดสวนของเงินดอลลารสรอ. ปนี้ยังอยูในอันดับสูงสุด แตลดลงเล็กนอยจากป 2001 ที่รอยละ 90.3 
มาอยูที่รอยละ 88.7 ในป 2004 

4. การตรึงคาเงินหยวนของจีน ในชวงที่ผานมามีนักเศรษฐศาสตรบางกลุมเห็นวา สาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางประเทศ เกิดจากการตรึงคาเงินหยวนของจีนไวกับเงิน
ดอลลารสรอ.  ซ่ึงยิ่งทําใหสหรัฐฯขาดดุลการคากับจีนเพิ่มขึ้นมาก (เทียบกับในชวงป 1980 ที่สหรัฐฯ 
ขาดดุลกับญี่ปุนเปนสัดสวนมาก) เนื่องจากสินคาสงออกจีนมีความไดเปรียบกวาในดานราคา 
นอกจากนี้ ในชวงที่คาเงินดอลลารสรอ. ออนคา ก็ทําใหคาเงินหยวนของจีนออนคาดวย และประเทศ
ในเอเชียซ่ึงเริ่มมีการคาขายกับประเทศจีนมากขึ้นและตองการดูแลภาคการสงออกของตนเอง จึงได
เขาแทรกแซงคาเงินเพื่อไมใหแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินหยวน และรักษาความสามารถในการแขงขัน 
และสงผลใหจีนไดรับแรงกดดันจากหลายกลุม เชน สหรัฐฯ กลุมประเทศ G7 และกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ใหปลอยใหคาเงินหยวนลอยตัว  หรือดําเนินนโยบายใหคาเงินหยวนมีความยืดหยุน
มากขึ้น ขณะที่จีน ก็ไดออกมาแสดงความเห็นวา ยังไมพรอมที่จะลอยตัวคาเงินหยวน เนื่องจากยัง
ตองการเวลาในการจัดการปญหาโครงสรางสถาบันการเงินภายในประเทศอยู 
                                                        
2 Bank for International Settlements (2004), Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activities 
in April 2004, September. 
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4. แนวทางการปรับตัวและผลกระทบ 
การปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลอาจเกิดไดจากหลายชองทาง ดังนี้ 

4.1 การปรับตัวทางดานราคา (การปรับตัวออนคาของคาเงินดอลลาร สรอ.) 

 การปรับตัวของคาเงินดอลลาร สรอ. นับไดวาเปนกลไกหลักที่จะชวยในการปรับลด
ความไมสมดุลระหวางประเทศ ซ่ึงในอดีต การปรับตัวออนคาของอัตราแลกเปลี่ยนไดชวยใหเกิด 
reversal ของดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศที่ขาดดุล อาทิ ความตกลง Plaza Accord ในป 1985 ซ่ึง
ญ่ีปุนยอมใหเงินเยนแข็งคาขึ้นกวาเทาตัว (หรือเงินดอลลารสรอ. ออนคาลงกวารอยละ 50) ทําใหดุล
บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ขาดดุลลดลงจากประมาณรอยละ 3.2 ของ GDP ในป 1985 มาอยูที่
ประมาณรอยละ 2.3 ณ ส้ินป 1988  

สําหรับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ในขณะนี้นั้น นาย Paul Volcker อดีต
ประธาน Federal Reserve ของสหรัฐฯ ไดคาดวา มีความเปนไปไดถึงรอยละ 75 ที่คาเงินดอลลารสรอ. 
จะปรับตัวออนลงอยางรุนแรงภายใน 5 ปขางหนา3 ในขณะที่ OECD4 ไดประมาณการวา หากเงิน
ดอลลาร สรอ. ออนคาลงรอยละ 22.5 จะสามารถชวยการปรับตัวของดุลการคาของสหรัฐฯประมาณ
รอยละ 2 ของ GDP ภายในระยะเวลา 6 ป  

นอกจากนี้ ไดมีนักเศรษฐศาสตรตางๆ ไดทําการศึกษาถึงขนาดของการปรับตัวออนคา
ของเงินดอลลาร สรอ. เพื่อที่จะปรับฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ อาทิ Micheal Mussa เห็น
วาเงินดอลลาร สรอ. ควรจะออนคาลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคูคาหลักของ
สหรัฐฯ เพื่อที่จะลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ มาอยูที่รอยละ 2 ของ GDP ในระยะเวลา 
4-5 ป ในขณะที่การศึกษาของนักเศรษฐศาสตรอ่ืนก็ไดผลในขนาดที่ใกลเคียงกันดังนี้  

 USD/Euro USD/Pound Yen/USD Renminbi/USD 

Mussa5 1.35-1.45 1.90 85-95 Appre. 15-25% 

Wren-Lewis6 1.15-1.20 1.60 95-100 6.47 

Takatoshi Ito6   under 100 Yen/$  

                                                        
3 จากบทความเรื่อง  The risks ahead for the world economy ในวารสาร Economist, 15 กันยายน 2547 
4 Brook, Anne-Marie, Franck Sedillot and Patrice Ollivaud (2004), “Channels for narrowing the US current account deficit and 
implications for other economies,” OECD Economics Department Working Paper, May. 
5 Mussa, Michael (2004), “Global Economic Prospects: On Track for Strong Growth in 2004 But Worries About 2005,” September. 
6 กลาวถึงใน Bergsten, C. Fred, and John Williamson (2004), “Dollar Adjustment: How Far? Against What?,” Institute of 
International Economics, November. 
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อยางไรก็ดี การปรับตัวทางดานราคานั้น แมวาจะสงผลดีตอการสงออก แตคาเงิน
ดอลลารสรอ.ที่ออนลงอยางรวดเร็วและออนลงมาก บวกกับสภาวะปจจุบันที่ราคาสินคาโภคภัณฑ
และราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น อาจทําใหราคาสินคานําเขาของสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น 
และเปนแรงกดดันตออัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ7  ซ่ึงอาจสรางแรงกดดันตอไปยังอัตราดอกเบี้ยของ
สหรัฐฯ ได ทําใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวและสงผลกระทบตอไปยังเศรษฐกิจโลก  นอกจากนี้ 
สถานการณอาจยิ่งเลวรายลงอีก หากการขาดดุลการคลังจะตองเพิ่มขึ้นเพื่อลดความรุนแรงของการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจมากกวาผลดีของการสงออก    

ทั้งนี้ การแกปญหาความไมสมดุลของดุลบัญชีเดินสะพัดโลกโดยอาศัยการออนคาของ
เงินดอลลารสรอ. เปนหลัก เชนเมื่อคร้ัง Plaza Accord นั้น อาจเปนไปไดยากในขณะนี้ เนื่องจาก
ประเทศในภูมภิาคเอเชียรวมทั้งจีนยังไมพรอมที่จะใหเงินของตนแข็งคาขึ้น  ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ยุโรปเองก็ยังอยูในชวงฟนตวัและยังมีความเปราะบางอยูมาก อาจไมสามารถรองรับกับการที่จะทํา

ใหคาเงินของตนแข็งขึ้นมาก 

4.2 การเพิ่มการออมในสหรัฐฯ และปรับลดการขาดดุลดานการคลัง 

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนผลมาจากความไมเพียงพอของการออมในประเทศเมื่อ
เทียบกับการลงทุน  ดังนัน้ การเพิ่มอตัราการออมหรือลดการใชจายของสหรัฐฯเอง นับเปนอีก

ชองทางหนึ่งที่จะชวยปรับลดการขาดดุลดังกลาว   

นอกจากนี้ เนื่องจากปญหาของสหรัฐฯในปจจุบันเปนเรื่อง twin deficit  คือทั้งขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและขาดดุลการคลัง  และปจจุบันภาครัฐของสหรัฐฯนับเปนผูใชเงินออมรายใหญ  
ดังนั้นการดําเนินนโยบายการคลังเขมงวดขึ้นอาจเปนทางออกที่สําคัญที่จะชวยปรับสมดุลภาค
ตางประเทศของสหรัฐ  ปจจุบันการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ซ่ึงอยูที่ประมาณรอยละ 3.6 ของ 
GDP ซ่ึงหากปญหาการขาดดุลการคลังยังไมไดรับการแกไข อาจนําไปสูความเสี่ยงตอเสถียรภาพ
ทางดานการคลังของสหรัฐได 

อยางไรก็ดี การลดการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ  (ผานกระบวนการ fiscal consolidation)  
นอกจากสวนหนึ่งที่อาจจะถูกหักลางดวยการลดลงของการออมจากภาคเอกชนแลว  สหรัฐฯ ยังมี
แนวโนมวาจะขาดดุลงบประมาณไปอีกระยะหนึ่งจากภาระรายจายงบประมาณทางดาน Social 

                                                        
7 จาก BIS Working Paper No. 79 (November 1999) เร่ือง Pass-through of Exchange Rate and Import Prices to Domestic Inflation in 
Some Industrialised Economies โดย Jonathan McCarthy ระบุวา ในกรณีของสหรัฐฯผลจากการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนตอ CPI 
Inflation มีคอนขางนอยเนื่องจากตลาดสินคาในสหรัฐฯมีระดับการแขงขันคอนขางสูง ขณะที่ผลจากการปรับตัวของราคาสินคานําเขา
ซึ่งอาจเปนผลมาจากการปรับตัวของราคาสินคาโภคภณัฑในตลาดโลก และการปรับผลกําไรของผูนําเขาสินคา 
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Security, Medicare, และMedicaid8  ดังนั้น ชองทางดานการคลังในการปรับลดความไมสมดุลใน
ระยะสั้นอาจยังไมสามารถเกิดขึ้นได 

4.3 การเพิ่มการสงออกของสหรัฐฯ   

นอกจากเรื่องราคาแลว สหรัฐฯ อาจเพิ่มการสงออกสินคาประเภท “new-economy 
services” อาทิ สินคาเทคโนโลยีขั้นสูง หรือบริการตางๆ ซ่ึงสหรัฐฯ มีความสามารถในการแขงขัน
สูงและมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม การใชชองทางนี้ในการปรับตัวจะใช
เวลานาน นอกจากนี้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงของสหรัฐฯ นั้นสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การที่สหรัฐฯ มีสัดสวนของการนําเขาสูงกวาการสงออก ซ่ึงเปนผลมาจากผูบริโภคของสหรัฐฯ มีความ
ตองการสินคานําเขามากกวาที่ผูบริโภคในประเทศอื่นๆ มีความตองการนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ  และ
การที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกรงกวาประเทศคูคา 

อยางไรก็ด ี ภาวะเศรษฐกจิของสหรัฐฯ ในปจจุบนัยังไมอยูในทิศทางที่จะนําไปสูการ
ปรับลดความไมสมดุล กลาวคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงเรงใหมีการนําเขามากขึ้น  
นอกจากนี้ การที่มูลคาการนําเขาสินคามีมากกวามูลคาการสงออกถึง 2 เทา ดังนั้น เพื่อที่จะลดการ
ขาดดุลการคา การสงออกจะตองเรงตัวขึ้นใหทันการนําเขา  และแมวาในชวงที่ผานมาจะมีเงนิลงทุน
ไหลเขาไปในสหรัฐฯ จํานวนมาก แตก็ไมเปนที่ชัดเจนวาการลงทุนในสหรัฐฯ ที่มีปริมาณสูงนั้น 
ไดเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและเพิ่มความสามารถในการสงออกในอนาคตใหกับสหรัฐฯ หรือไม 
นอกจากนี้ การปรับลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ นั้น การขยายตัวของอุปสงคในประเทศ
จะตองต่ํากวาการขยายตวัของ d o m e s t i c  o u t p u t  เพื่อที่จะไดมีผลผลิตสวนเกินเพื่อการสงออก 

จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงคาดวา ในระยะสั้นถึงปานกลาง ปญหาการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของสหรัฐจะยังไมคล่ีคลายไปอีกระยะหนึ่ง  อยางไรก็ดี ในระยะยาว ขนาดของการขาดดลุ
บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ในระดับที่สูงนี้ คงเปนไปไมไดที่สหรัฐฯ จะกูจากตางประเทศเพื่อชดเชย
การขาดดุลของตนเอง หรือการใชจายที่มากเกินกวาผลผลิตภายในประเทศไปตลอด ซ่ึงในที่สุดแลว
อุปสงคในประเทศที่แทจริงของสหรัฐฯ จะตองลดลงในที่สุดเพื่อกลับสูภาวะสมดุลของตนเอง เนื่องจาก
ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ  แทจริงแลวเปนปญหาที่เกิดจากภายในของสหรัฐฯ 
จากการที่มีระดับการออมต่ํา ดังนั้นภาระในการปรับลดการขาดดุล ที่สําคัญควรจะมาจากการเพิม่การ
ออมของสหรัฐฯ เอง โดยการปรับตัวออนคาของเงินดอลลารสรอ. ถือวาเปนผลพลอยไดที่จะเกิดขึ้น
ตามมาจากกระบวนการปรับลดความไมสมดุลดังกลาว 

                                                        
8 จากการประมาณการของ Congressional Budget Office ของสหรัฐ เมื่อเดือนเมษายน 2004 ไดตั้งเปาการขาดดุลงบประมาณในป 
2003 ไวที่รอยละ 3.5 ของ GDP และในชวงป 2005-2014 ขาดดุลที่รอยละ 1.3 ของ GDP 
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5. ความเสี่ยงและนัยตอนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
5.1 ความเสี่ยงตอเศรษฐกิจมหภาค 

แมวาการปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลของดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกิดไดจากหลายชองทาง 
แตที่ผานมา กระบวนการปรับตัวก็ยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไดเคยแสดง
ความกังวลตอภาวะดังกลาววา ความแตกตางระหวางประเทศที่เกินดุล (ไดแก ประเทศในยุโรปและ
เอเชียตะวันออก) และประเทศที่ขาดดุล (สหรัฐฯ) ที่ยิ่งมากขึ้น ก็อาจทําใหการปรับตัวเขาสูภาวะสมดุล
เกิดไดยากมากขึ้น  

ทั้งนี้ การปรับตัวเขาสูภาวะสมดุล อาจสงผลใหเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั้ง
ประเทศที่ขาดดุลและประเทศที่เกินดุล  ซ่ึงนับเปนความเสี่ยงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะในกรณีที่การปรับตัวเกิดจากการพยายามลดการใชจายของประเทศที่ขาดดุลก็
จะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศนั้นชะลอ   ดังนั้น หากการปรับลดความไมสมดุลสงผลใหเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ชะลอตัว  ก็จะสงผลใหเศรษฐกิจทั้งโลกชะลอตัวตามไปดวย เนื่องจากปจจุบันทั้งยุโรปและ
เอเชียมีการพึ่งพาตลาดสงออกสหรัฐฯ คอนขางมาก 

นอกจากนี้ กรณีที่การปรับตัวเกิดจากดานราคา (การออนคาลงของดอลลารสรอ.) ก็อาจ
สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศที่ขาดดุลชะลอตัวลงไดเชนกัน  เนื่องจากการปรับตัวดานราคาอาจ
สงผลตอเสถียรภาพคาเงินและสงผลใหประเทศที่เกินดุลตองปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมของ
คาเงินที่จะแข็งขึ้นและการแขงขันดานการสงออกซึ่งก็จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ   
ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของคาเงินดอลลารสรอ. และการแข็งคาขึ้นของเงินเยนและมารคเยอรมัน 
หลังความตกลง Plaza Accord ในป 1985 อาจนับไดวาไมไดกอใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ในชวงแรก เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุนอยูในชวงขาขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจเยอรมนีก็ขยายตัวสูงจากการ
ใชจายของทางการเพื่อรวมประเทศ  

อยางไรก็ดี ในป 1987 หลังจากที่คาเงินดอลลารสรอ. ปรับลดลงกวารอยละ 50 เมื่อเทียบ
กับเงินเยนนับตั้งแตกันยายน 1985 ถึงชวงตนป 1987 ทําใหประชาคมโลกกังวลวาคาเงินดอลลารสรอ. 
จะยังปรับตัวลงอีกจึงนําไปสูความตกลง Lourve Accord ในเดือนกุมภาพันธ 1987 ระหวางประเทศ
อุตสาหกรรมในการที่จะรักษาคาเงินดอลลารสรอ. ใหมีเสถียรภาพ และมีการทําขอตกลงในการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยญ่ีปุนดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายเพื่อกระตุนอุปสงค
ในประเทศ เยอรมนีปรับลดภาษีและปฏิรูประบบภาษีเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชน 
ในขณะที่สหรัฐฯ ดําเนินมาตรการการคลังอยางเครงครัด การปรับลดความไมสมดุลดังกลาวได
สงผลใหเศรษฐกิจญี่ปุนเขาสูภาวะฟองสบูและสงผลกระทบตอระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ 
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ซ่ึงยังเปนปญหามาจนทุกวันนี้ ในขณะที่เยอรมนีเองก็ไดรับผลกระทบและยังคงตองประสบปญหามา
จนทุกวันนี้เชนกัน  

5.2  ความเสี่ยงตอวิกฤตทางการเงิน 

 ภาวะความไมสมดุลระหวางประเทศ อาจนับไดวาเปนความเสี่ยงตอระบบการเงินโลก
และอาจนําไปสูวิกฤตการณทางการเงินไดหากการปรับตัวของตลาดเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  กลาวคือ 
การที่การขาดดุลของสหรัฐฯ ตองการชดเชยดวยเงินทุนจากประเทศตางๆทั่วโลก ทําใหมีเงินทุนไหลเขา
สหรัฐฯ อยางตอเนื่อง ซ่ึงหากคาเงินดอลลารสรอ. ยังคงมีแนวโนมแข็งคา เชนในชวงป 1995 จนถึงป 
2002 การไหลเขาก็ยังคงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนยังสามารถคาดการณผล
กําไรที่จะไดรับเมื่อคาเงินดอลลารสรอ. แข็งขึ้น ซ่ึงการไหลเขาดังกลาว ก็จะทําใหคาเงินดอลลารสรอ. 
ยิ่งแข็งขึ้น และนําไปสูการไหลเขาของเงินทุนอีกรอบ (ดังแผนภาพใน Figure I)  

อยางไรก็ตาม วัฏจักรดังกลาวอาจเปนจุดเริ่มตนของวิกฤตการณทางการเงิน หากทิศทาง
คาเงินดอลลารสรอ. กลับดาน (reverse) หรือมีแนวโนมออนคาลง ก็จะเริ่มมีเงินทุนไหลออกจาก
สหรัฐฯ และยิ่งทําใหเงินดอลลารสรอ. กลับออนคาลงไปอีก (ดังแผนภาพใน Figure II)  ตลอดจนทําให
ผูถือตราสารสกุลดอลลารสรอ.ในตางประเทศตองประสบกับภาวะการขาดทุนจากคาเงินดอลลาร 
สรอ.ที่ออนลง และกระทบตอ Balance sheet ของนักลงทุน ซ่ึงหากเงินดอลลารสรอ.กลับออนคาลง
อยางรวดเร็ว ผลกระทบก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนปจจุบันตราสารหนี้สวนใหญในโลกเปนตราสาร
หนี้สกุลเงินดอลลารสรอ. และเงินดอลลารสรอ. ยังคงเปนเงินสกุลหลักในตลาดการเงินระหวางประเทศ 
ดังนั้น ผลจากการออนคาของเงินดอลลารสรอ. ดังกลาว จึงอาจนําไปสูวิกฤตการณทางการเงินได 

 

นอกจากนี้ ในชวงที่ผานมา จากการที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ นั้นไดรับ
การชดเชยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเขาไปถือครองสินทรัพยสกุล
เงินดอลลาร สรอ. จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ธนาคารกลางมีการสะสมทุนสํารองระหวาง
ประเทศอยูในระดับสูง ทําใหมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของคาเงินดอลลารสรอ.  ซ่ึงจะทําให

Figure I : Figure II :

Capital 
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Appreciation 
of USD

Expectation 
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Appreciation

Expectation 
of USD 

Appreciation

Capital 
Outflow 
from US

Depreciation 
of USD

Expectation 
of USD 

Depreciation

Expectation 
of USD 

Depreciation
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ธนาคารกลางตางๆ ตองประสบกับภาวะการขาดทุนจากการถือทุนสํารองระหวางประเทศเปนสกุลเงิน
ดอลลารสรอ.9  

การที่สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอเนื่องเปนเวลายาวนาน ทําใหสหรัฐฯ ตกอยูใน
สถานะลูกหนี้รายใหญของโลก (ปจจุบันมีมูลคามากกวา 2.5 ลานลานดอลลารสรอ.) และฐานะการ
ลงทุนระหวางประเทศสุทธิ (net international investment position) ของสหรัฐฯ ปรับลดลงอยางตอเนือ่ง 
ทําใหสหรัฐฯ ยิ่งจะตองมีการจาย investment income ออกไปสูนักลงทุนตางชาติจํานวนมาก และจะ
เพิ่มขึ้นอีกหากดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุลและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยูในทิศทางขาขึ้น  

ดังนั้น แมวาขณะนี้ปจจัยตางๆ อาทิ ความเชื่อมั่นในทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
คาเงินดอลลารสรอ.  ซ่ึงในปจจุบันสกุลเงินดอลลารสรอ. ยังนับวาเปนสกุลหลักในตลาดการเงินโลก
อยู เอื้อใหภาวะความไมสมดุลระหวางประเทศสามารถคงอยูไดโดยไมกระทบตอเสถียรภาพของ
ตลาดการเงินโลก  อยางไรก็ดี การขาดดุลงบประมาณในระดับสูงของสหรัฐฯ ที่ไมมีแนวโนมวาจะ
ลดลง และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังอยูในระดับสูงเปนประวัติการณ อาจสงผลตอความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนในตลาดโลกตอตราสารทางการเงิน ขีดความสามารถในการชําระหนี้ และคาเงิน
ดอลลารของสหรัฐได  ซ่ึงหากเงินลงทุนตางชาติไหลเขาสูสหรัฐฯ นอยลง ก็อาจทําใหตองมีการปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงจะสงผลถึงคาเงินดอลลารสรอ. และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในทายที่สุด 

6. ขอสรุปและแนวนโยบาย 
ในชวงที่ผานมา อาจกลาวไดวา ประเทศตางๆ นับวายังคงไดรับประโยชนจากภาวะ

ความไมสมดุลระหวางประเทศ กลาวคือ สหรัฐฯ แมวาจะประสบปญหาการขาดดุลทั้งภาครัฐและ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (twin deficits)  แตก็ยังสามารถมีเงินเขามาชดเชยการขาดดุลดังกลาว
ในชวงที่ อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําและเปนประโยชนตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ   ใน
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคเอเชีย ก็ยังขยายตัวอยางแข็งแกรง และการสะสมเงินทุน
สํารองระหวางประเทศก็นับเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันเศรษฐกิจจากผลกระทบภายนอก 
(external shocks) แตภาวะการไดประโยชนรวมกัน (mutual benefits) ขางตนก็ไมแนนอนวาจะยั่งยืน
ตอไปไดนานเพียงใด  

                                                        
9 จากการศึกษาของ Center for Economic and Policy (September 2004) ประมาณการวา ประเทศมาเลเซีย ไทย และจีน (รวมฮองกง) อาจ
ตองขาดทุนมากถึงรอยละ 7.7  4.2 และ 5.3 ของ GDP ตามลําดับ หากคาเงินดอลลารที่แทจริง (Federal Reserve Board’s real broad 
index) ออนคาลงรอยละ 22.8  เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นในชวงอีก 10 ปขางหนา (จากป 2003 ไปจนถึงป 2013) เพื่อใหระดับการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐลดลงไปอยูที่ระดับรอยละ 1.25 ของ GDP โดยแบงเปน 3 กรณี คือ คาเงินออนลงรอยละ 13.8  22.8  และ 
42.0   และขอมูลจาก BIS ระบุวา สกุลเงินดอลลารสรอ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.1 ของทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นป 2003 
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จากปจจัยหลายประการ อาทิ  การออมของสหรัฐฯ ที่อยูในระดับต่ํา  การดําเนินนโยบาย
กระตุนการสงออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยการแทรกแซงใหคาเงินออนและการพยายาม
สะสมทุนสํารองระหวางประเทศ  บทบาทของการเปนเงินตราสกุลหลักของเงินดอลลารสรอ. ใน
ตลาดการเงินระหวางประเทศ  การตรึงคาเงินหยวนของจีน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันซึ่ง
เศรษฐกิจของประเทศที่เคยเปนหลักในการรับภาระการปรับลดความไมสมดุลรอบที่แลว อันไดแก 
ญ่ีปุน และยุโรป ยังคงมีความเปราะบาง ดังนั้น คาดวาภาวะความไมสมดุลระหวางประเทศ จะยังคง
เกิดขึ้นตอเนื่องอีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง อยางไรก็ดี ไมมีใครสามารถระบุไดวา ระยะเวลาหนึ่งนั้นจะ
นานอีกเพียงใด 

ภาวะความไมสมดุลระหวางประเทศที่เปนอยูในขณะนี้ อาจกลาวไดวา เปน strategic 
games ของแตละประเทศที่ตางก็ไดรับประโยชนในระดับที่ตนพึงพอใจ จึงยังไมมีการรวมมือในการ
ดําเนินนโยบายเพื่อปรับลดความไมสมดุล  อยางไรก็ดี เศรษฐกิจโลกคงตองมีการปรับตัวเขาสูภาวะ
สมดุลระหวางประเทศอีกครั้ง แตการปรับสมดุลไมสามารถที่จะใชชองทางดานราคาเพียงอยางเดียว
เชนในอดีต เนื่องจากหากญี่ปุนหรือยุโรปยอมใหคาเงินของตนแข็งคาขึ้นก็อาจตองประสบกับภาวะ
เงินฝด และตองปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตในปจจุบันไมสามารถทําไดเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํามาก โดยเฉพาะญี่ปุน  

ดังนั้น การปรับสมดุลคงตองเปนการประกอบกันระหวางการปรับดานราคาและการ
ปรับลดการใชจายของสหรัฐฯ เอง ตลอดจนเรงรัดการปฏิรูปเชิงโครงสรางเศรษฐกจิในประเทศคูคา
ของสหรัฐ เชน การปฏิรูปตลาดแรงงาน ระบบบํานาญในยุโรป และระบบสถาบันการเงินในเอเชีย 
เปนตน เพื่อทีจ่ะทําใหเศรษฐกิจมีความยืดหยุนทีจ่ะสามารถเพิ่ม potential growth และชวยลดโอกาส
ของภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากการยายอุปสงคจากประเทศทีข่าดดุลมาประเทศที่เกินดุล  
เนื่องจากปญหาความลาชาในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจมีสวนทําใหหลายๆประเทศตองพึ่งพา

การสงออกเปนปจจยัหลักของการขยายตวัทางเศรษฐกจิ  

สําหรับทางออกของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงยังมีแนวโนมวาจะยังใหความสําคัญ
กับการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาคที่พึ่งพาการสงออกอยูนั้น  การลดสัดสวนการพึ่งพา
สหรัฐฯในการเปนตลาดสงออกหลัก หรือ การหันมามุงเนนการคาระหวางประเทศในภูมิภาค (Intra-
regional Trade) ซ่ึงพบวามีปริมาณการคาระหวางกันมากขึ้นในชวงที่ผานมา   อาจเปนชองทางหนึ่ง
ที่จะชวยลดความเปราะบางของภาคการสงออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่อาจจะไดรับผลกระทบ
จากการปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลของสหรัฐฯ โดยการที่สหรัฐฯ ชะลอการนําเขา ซ่ึงหมายถึงการสงออก
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตองชะลอตัวตามไปดวย 
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นอกจากนี้ สําหรับประเทศในเอเชียซ่ึงดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแต
ไมตองการใหคาเงินของตนเองผันผวนมาก อาจมีแนวทางที่เปนไปไดคือการรวมมือกันระหวาง
ประเทศในการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Policy Coordination) เพื่อใหคาเงิน
ไมผันผวน เชน Asian Currency Union 

ดังนั้น ประเด็นที่สําคัญที่จะสามารถลดความไมสมดุลระหวางประเทศไดนั้น ประเทศ
ที่อยูในภาวะเกินดุลและขาดดุลควรที่จะรวมมือกันในการปรับการดําเนินนโยบายใหเปนในลักษณะ 
burden sharing  เพื่อชวยใหระบบการเงินระหวางประเทศมีความยืดหยุนมากขึ้น ซ่ึงจะชวยใหการ
ปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลระหวางประเทศเปนไปอยางราบรื่นและไมกอใหเกิดความผันผวนตอระบบ
การเงิน  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา การปรับลดความไมสมดุลระหวางประเทศจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพยีงไร 
และเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น ขึ้นอยูกับวา สหรัฐฯ จะใหความสําคัญกับการแกไขปญหา twin deficits (การ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณ) ของตนอยางไร เพราะหากสหรัฐฯไมเร่ิมปรับตัว
แลว การที่จะใหประเทศอื่นเปนฝายรับภาระจากการปรับลดความไมสมดุลเพียงฝายเดียวนั้นคงจะ
เปนไปไดยาก   
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