บทที่ 11
การเงินระหวางประเทศ
11.1 บัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payments account)
บัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ คือ บัญชีที่สรุปการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยบัญชีหลัก 3 บัญชี คือ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีทุน และบัญชีเงิน
สํารองระหวางประเทศ การบันทึกบัญชีจะยึดหลักการลงบัญชีคู รายการใดที่แสดงถึงการไดรับเงิน
ตราตางประเทศจะเปนรายการดานเครดิตหรือรายการบวก (+) และรายการใดที่แสดงถึงการจาย
ชําระเงินใหตางประเทศจะเปนรายการดานเดบิทหรือรายการลบ (-)
บัญชีกระแสรายวัน (current account)
ใชลงบันทึกรายการที่เกี่ยวกับสินคาและบริการ ที่นําเขาหรือสงออก รวมทั้งการบริจาค เงิน
โอน ประกอบดวยดุลการคา ดุลบริการ และดุลบริจาค
ดุลการคา รายการซื้อสินคาจากตางประเทศและการสงสินคาไปจําหนายตางประเทศ ผล
ตางสุทธิของมูลคาสินคานําเขาและสงออกเมื่อสิ้นป เรียกวาดุลการคา
ดุลบริการ รายการซื้อขายบริการทางดานการทองเที่ยว การขนสง การประกันภัย นายหนา
ที่ปรึกษา การธนาคาร การใชจายทางทหารของรัฐบาล ตลอดจนผลตบแทนที่ไดจากการลงทุน เชน
ดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไร
ดุลบริจาค การบริจาคเปนการโอนเงินหรือโอนสินคาใหเปลา การบริจาคแยกเปน การ
บริจาคของภาคเอกชน และการบริจาคของภาครัฐบาล
บัญชีทุน (capital account)
บัญชีทนุ แสดงการบันทึกรายการเกี่ยวกับการลงทุน การกูยืมเงินระหวางประเทศ การลงทุน
ในตางประเทศทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล
บัญชีเงินสํารองระหวางประเทศ (International reserves account)
เงินสํารองระหวางประเทศ ประกอบไปดวย ทองคํา และสิทธิถอนเงินพิเศษ (Special
Drawing Right: SDRs) SDRs เปนเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่สรางขึ้นโดยกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อเพิ่มสภาพคลองระหวางประเทศใหแก
ประเทศสมาชิก
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ทั้งนี้เมือ่ ประเทศกําลังพัฒนามีปญหาเรื่องบัญชีดุลการชําระเงินขาดดุล นโยบายตาง ๆ ที่
สามารถเลือกกระทําได คือ
ประการแรก เลือกทีจ่ ะปรับปรุงในบัญชีกระแสรายวันโดยขยายการสงออกและจํากัดการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ (อาจใชนโยบายการผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา) หรือกําหนด
โควตาการนําเขา หรืออาจใชนโยบายดานอัตราแลกเปลี่ยน เชน ปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหลดลง เพื่อ
ราคาสินคาออกจะไดถูกลงทําใหการสงออกสินคาไปจําหนายไดมากขึ้น ขณะเดียวกันสินคานําเขามี
ราคาแพง หรืออาจใชนโยบายการเงินการคลังแบบเขมงวด
ประการที่สอง เลือกที่จะปรับปรุงทางบัญชีทุน โดยกระตุนการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศ เงินลงทุนในหลักทรัพยจากตางประเทศ ยืมจากธนาคารพาณิชยระหวางประเทศ หรือหา
เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ เปนตน อยางไรก็ดีการกูยืมจากตางประเทศทําใหเกิดภาระที่
จะตองคืนเงินในอนาคต
ประการที่สาม ขยายวงเงินสํารองระหวางประเทศโดยเพิ่มสิทธิถอนเงินพิเศษ
11.2 วิกฤตหนี้สินของประเทศกําลังพัฒนา
ปญหาหนี้ภายนอกที่เพิ่มขึ้นของประเทศกําลังพัฒนาเปนปรากฏการณปกติ เนื่องจากเงิน
ออมภายในประเทศตํ่า บัญชีดุลการคาขาดดุล ทั้งนี้หลังจากป ค.ศ.1980 เปนตนมาธนาคารพาณิชย
จากตางประเทศมีบทบาทสําคัญในการใหกูยืม โดยนําเงินสวนเกินของกลุมประเทศผูผลิตนํ้ามัน
(opec) มาใหประเทศกําลังพัฒนากูยืม ขณะเดียวกันความตองการเงินกูยืมของประเทศพัฒนามีนอย
ธนาคารพาณิชยของตางประเทศจึงแขงขันกันปลอยสินเชื่อใหกับประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก
11.3 นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจขององคการการเงินระหวางประเทศ (IMF)
IMF มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศผูกู 4 นโยบาย คือ
1. ใหอตั ราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไดอยางเสรี และควบคุมการนําเขาสินคา
2. ลดคาเงินของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนทางการ
3. ปองกันการเกิดภาวะเงินเฟอในประเทศ โดย
- ควบคุมสินเชื่อของธนาคารโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเพิ่มเงินสดสํารองของ
ธนาคาร
- ควบคุมงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล โดยการลดรายจาย โดยเฉพาะดานบริการ
สังคมใหกบั คนยากจนและการใหเงินอุดหนุนดานอาหาร เพิ่มภาษี ขณะเดียวกันก็ขึ้นราคาของ
บริการที่เปนของรัฐ
- ควบคุมคาจางแรงงาน โดยเฉพาะใหขึ้นคาจางแรงงานไดนอยกวาอัตราเงินเฟอ
- สนับสนุนใหมีตลาดการคาเสรี ยกเลิกการควบคุมในรูปแบบตาง ๆ
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4. เปดตลาดการคาสูสากล โดยการไปลงทุนในตางประเทศหรือรับการลงทุนจากตาง
ประเทศ
ถึงแมนโยบายดังกลาวจะชวยแกไขปญหาเงินเฟอ และทําใหดุลการชําระเงินดีขึ้น แตก็
เหมือนไปทํารายกลุมคนที่มีรายไดปานกลางถึงตํ่าที่ตองใชบริการของรัฐบาลในราคาที่สูงขึ้น ความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลลดลง บางคนใหความเห็นวานโยบายของ IMF ปดกั้นการพัฒนาเปนนโยบาย
ทีใ่ ชไดในระยะสั้น แตอาจกอใหเกิดวิกฤตในระยะยาวไดจากการคาในโลกมีความไมเทาเทียมกัน
อยางไรก็ดีในชวงป ค.ศ.1997 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต IMF เริ่มที่
จะเปลีย่ นแปลงนโยบายโดยใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปน
นโยบายทีด่ กี วา กอใหเกิดการพัฒนาไดมากกวานโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่
เปนสูตรสําเร็จ
11.4 กระแสเงินหมุนเวียนจากตางประเทศ
กระแสเงินหมุนเวียนจากตางประเทศ จากประเทศพัฒนาสูประเทศกําลังพัฒนาจะมาใน 2
รูปแบบใหญ ๆ คือ
11.4.1 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของเอกชนและบรรษัทขามชาติ
เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment: FDI) ของประเทศ
กําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป ค.ศ.1970 มีเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศประมาณ
3.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเปน 120 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ.1997 สวนใหญเงิน
เหลานี้ไปลงทุนในแถบทวีปเอเชีย (ประมาณรอยละ 60) ไดแก ประเทศจีน มาเลเซีย และอินโดนี
เซีย เปนตน การที่เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการคาขยายตัวและการเพิ่ม
ขึน้ ของบรรษัทขามชาติ (Multinational corporation: MNC) สวนใหญมาจากประเทศในแถบทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ญีป่ ุน เกาหลีใต และไตหวัน เปนตน
บรรษัทขามชาติเหลานี้จะมาตั้งโรงงานในประเทศกําลังพัฒนากอใหเกิดการจาง
งานเพิม่ ขึ้นไมมากนักเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศกําลังพัฒนา นอกจาก
นีม้ กั มีอทิ ธิพลตอคาจางแรงงานและการเคลื่อนยายแรงงาน ขณะเดียวกันก็นําเอาเทคโนโลยีการ
ผลิต รสนิยม รูปแบบการดํารงชีวิต ปรัชญาการจัดการ เขามาดวย บรรษัทขามชาติเปนบรรษัทขนาด
ใหญ กิจกรรมตางๆ ไมวา เปนการผลิต การดําเนินการ มักถูกควบคุมจากสวนกลางหรือโดยบริษัท
แม ปจจุบันบรรษัทขามชาติขนาดใหญที่สุด 350 บริษัท ควบคุมกิจกรรมทางการคามากกวารอยละ
40 ของการคาทั้งหมด บริษทั ขามชาติขนาดใหญจะมีสาขาและบริษัทลูกมากมายอยูในประเทศตางๆ
เมือ่ ไปตัง้ อยูในประเทศกําลังพัฒนาระยะแรกจะเนนไปทางดานการทําอุตสาหกรรมขั้นปฐม โดย
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เฉพาะอุตสาหกรรมนํ้ามัน เหมืองแร อุตสาหกรรมเกษตร การสงออกสินคาเกษตร ตอมาจะเปนการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมและบริการ เชน ธนาคาร โรงแรม เปนตน ปจจุบันบริษัทขามชาติจะควบคุม
กิจกรรมดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ รองลงมาคือ การทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
สินคาขั้นปฐม ตัวอยางของบรรษัทขามชาติขนาดใหญ ไดแก General Motors Ford Toyota Exxon
Shell IBM Unilener
11.4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพยของเอกชน (Portfolio investment)
ตั้งแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา เงินที่ไหลมาสูประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะมาลง
ทุนในหลักทรัพย (Portfolio investment) เปนการลงทุนดานหลักทรัพยทางการเงินโดยวิธีซื้อหุน
ของบริษัท หรือพันธบัตร โดยในชวงป ค.ศ.1989-1997 เงินลงทุนในหลักทรัพยของประเทศกําลัง
พัฒนาเพิ่มขึ้นมากกวา 1,150 % ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการเปดเสรีทางการเงินของประเทศกําลังพัฒนา
การไหลมาของเงินทุนจากตางประเทศเพื่อมาลงทุนในหลักทรัพย ทําใหประเทศ
กําลังพัฒนามีเงินทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหภาคการเงินพัฒนา และสถาบันการเงินเหลานี้สามารถ
นําเงินทุนไปใหกับธุรกิจ หรือผูประกอบการอุตสาหกรรมกูยืมได แตอยางไรก็ดีจากประสบการณที่
ผานมาเงินที่มาลงทุนสวนใหญเปนเงินไหลเวียนไปมาไมมีความแนนอน บางครั้งมาอยางรวดเร็ว
และไปอยางรวดเร็ว เรียกวา เงินรอน (hot money) ประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งพิงเงินที่มาลงทุนใน
หลักทรัพยมากเกินไปจะมีผลทําใหระบบเศรษฐกิจออนแอ เนือ่ งจากเงินทุนที่เขามาลงทุนไมไดลง
ทุนระยะยาว เมื่อผลตอบแทนจากประเทศกําลังพัฒนาลดลงเงินเหลานี้ก็จะเคลื่อนยายไปลงทุนใน
ประเทศอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวาอยางรวดเร็ว
11.4.3 เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign Aid)
เงินชวยเหลือจากตางประเทศของประเทศพัฒนาตอประเทศกําลังพัฒนามักกระทํา
กันระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล อาจมาในรูปแบบของเงินใหเปลา การยกเวนภาษีตอสินคาจาก
ประเทศกําลังพัฒนา การอนุญาตใหประเทศกําลังพัฒนาขายสินคาอุตสาหกรรมตอประเทศพัฒนา
ในราคาสูง เปนตน
เหตุผลที่สําคัญที่รัฐบาลของประเทศ ทีช่ วยเหลือรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา
แบงออกไดเปนสองประเด็นคือ แรงจูงใจทางดานการเมือง และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ กลาวคือ
แรงจูงใจดานการเมือง ตัวอยางเชน หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มใหเงิน
อุดหนุนกับประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ในการฟนฟูเศรษฐกิจหลังสงครามภายใต Marshall Plan
โดยมีวตั ถุประสงคสนับสนุนใหประเทศเหลานั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตอตาน
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ระบบคอมมิวนิสต เปนตน แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ การใหเงินชวยเหลือแตประเทศกําลังพัฒนาอีก
เหตุผลหนึ่งคือ ตองการขยายการลงทุนของเอกชนและขยายการคา ตัวอยางเชน รัฐบาลญี่ปุน ไดให
เงินชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานที่อยูในทวีปเอเซีย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคคือตองการขยาย
การลงทุนไปในประเทศตาง ๆ เหลานั้น
11.4.4 เงินชวยเหลือจากองคกรที่มิใชของรัฐบาล (Nongovernmental Organizations:
NGOs)
องคการที่มิใชของรัฐบาล (NGOs) เปนองคกรที่สมัครใจทํางานตามกลุมงานที่สน
ใจ ไดแก การคุมครองเด็ก การสงเสริมสิทธิสตรี การพิทักษสิ่งแวดลอม การเพิ่มการผลิตทางดาน
อาหาร การจัดหาสินเชื่อใหกับเกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กในทองถิ่นชนบท เปนตน แรงจูงใจใน
การทํางานสวนใหญ คือ เพื่อมนุษยธรรม กลุมองคกรเหลานี้สามารถทํางานไดโดยตรงรวมกับ
บุคคลในทองถิ่น มีแรงกดดันทางการเมืองนอย ในปจจุบันมีบทบาทมากขึ้น

