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สามประสาน ร่วมเทดอลลาร์สหรัฐ

างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าการท่ีอินเดียจะชําระ
ค่าจัดซื้ออาวุธต่อสู้อากาศยาน S-400 จากรัสเซีย
เป็นเงินสกุลรูเบิล หรือกรณีท่ีรัสเซียกับจีนกําลัง

หารือกันเรื่องขยายการค้าขายกันด้วยเงินประจําชาติ
ระหว่างกันนั้นมีเหตุมาจากเรื่องการเมือง แต่สํานักข่าว 
Sputnik กลับมองว่าท้ังสามมหาอํานาจของฝ่ายประเทศ
กําลังพัฒนาทําไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจต่างหาก 

อินเดียได้แสดงออกให้โลกเห็นแล้วว่า อินเดียมิได้ตกอยู่
ในสถานะ “ลูกไล่” ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นท้ัง
ฝ่ายผู้ซ้ือและผู้ขายก็ม่ันใจได้ว่าไม่ต้องมาเป็นทุกข์ร้อนว่า
จะถูกสหรัฐฯ ข่มขืนใจด้วยมาตรการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจแต่อย่างใดเหมือนกับกรณีท่ีจีนถูกข่มขู่จาก
สหรัฐฯ หากขัดขืนดึงดันจะซื้ออาวุธจากรัสเซีย 

เ ม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่ านมา สํ านักงาน CNBC ได้
ทําการศึกษาพบว่าร้อยละ 80 ของ 143 สกุลเงินท่ัวโลก
ต้องประสบปัญหาค่าเงินของตนท่ีลดค่าลงเม่ือเทียบกับ
เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเวเนซูเอลา อาร์เจนตินา และ
ตุรกี โดนกระทบหนักท่ีสุด (ค่าเงินตกลงร้อยละ 99, 53, 
และ 38 ตามลําดับ) รวมท้ัง บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ
จีน ท่ีค่าเงินลดลงร้อยละ 20, 15, 11 และ 5 ตามลําดับ 
ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ท่ี
ธนาคารกลางข้ึนอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ํากวา่ 6 ครั้งนับตั้งแต่
ทรัมป์ข้ึนเป็นประธานาธิบดี อีกท้ังยังมีแผนจะปรับข้ึน
ดอกเบี้ยเพ่ิมอีก 5 ครั้งในอีก 15 เดือนข้างหน้า 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังใช้สงคราม
ทางการค้าไม่เลือกหน้ากับประเทศท้ังท่ีเป็นคู่อริหรือเป็น
พันธมิตร จึงเป็นเหตุอันควรให้ประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ต้องมองหาทางเลือกท่ีนอกเหนือไปจากระบบ
การค้าขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีเคยมีภาพพจน์ว่าเป็น
สกุลเงินท่ีม่ันคงและมีความสะดวก 

จากกรณีท่ีอินเดียและรัสเซียค้าขายอาวุธกันด้วยสกุลเงิน
ประจํ าชาติ ถือว่ า เป็น เรื่ อ ง ท่ีสมเหตุสมผล โดยผู้
สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจประเมินว่ามูลค่าการซื้ออาวุธ
จํานวน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเทียบเท่ากับเงิน 
331 พันล้านรูเบิล (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
กลางรัสเซีย) หากย้อนไปเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2561 ค่าเงินรูเบิลมีค่าเท่ากับ 0.89 รูปี และอีกสิบเดือน
ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคมค่าเงินก็อยู่ท่ี 0.88 รูปี 
ตลอดท้ังปีอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวระหว่าง 0.98 – 
0.85 รูปี หรืออยู่ในกรอบเพียง 0.13 รูปีเท่านั้น 

คราวนี้ลองมาดูว่าหากอินเดียชําระค่าอาวุธล็อตนั้นเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เงิน 
1 ดอลลาร์ฯ เท่ากับ 57.04 รูเบิล และเม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน กลายเป็น 65.6 รูเบิล (อัตราแลกเปลี่ยน
สูงสุดของปีคือ 69.9 รูเบิล และต่ําสุดท่ี 55.6 รูเบิล อยู่
ในช่วงความเคลื่อนไหว 14.3 รู เบิล) ดังนั้น หาก
เปรียบเทียบด้วยค่าเงินระหว่างรูเบิล/ดอลลาร์ฯ และ 
รูปี/ดอลลาร์ฯ แล้วจะแตกต่างกันถึงร้อยละ 11,000 !!! 

เช่นเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน “รูเบิล” 
กับเงิน “หยวน” เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ค่าเงิน 
1 รูเบิลเท่ากับ 0.11 หยวน ถัดมาในเดือนพฤศจิกายน
อยู่ท่ี 0.10 หยวน รวมท้ังอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน 
“รูปี” กับ “หยวน” ก็ค่อนข้างม่ันคงเช่นเดียวกัน โดย

ต่
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เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เงิน 1 หยวนมีค่าเท่ากับ 
9.8 รูปี ถัดมาในเดือนพฤศจิกายนมีค่า 10.5 รูปี มีความ
เคลื่อนไหวในกรอบไม่เกินร้อยละ 7 ตลอดท้ังปี ขณะท่ี
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินรูปี/
ดอลลาร์ฯ และ หยวน/ดอลลาร์ รุนแรงกว่ามาก 

รัสเซียได้ส่งสัญญาณว่าจะทําการค้าสินค้าท่ีไม่ใช่อาวุธ
กับอินเดียด้วยเงินประจําชาติเพ่ิมข้ึน โดยท่ีร้อยละ 80 
ของมูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเม่ือปี พ.ศ. 2560 
เป็นการค้าขายกันโดยภาคเอกชน 

ปัจจุบันนี้การส่งออกของรัสเซียท่ีค้าขายกันด้วยเงินรูเบิล
มีสัดส่วนร้อยละ 20 และการนําเข้าร้อยละ 21 โดยรอง
นายกรัฐมนตรี นาย Yuri Borisov ให้สัมภาษณ์ว่าลําดับ
ต่อไปจะนําไปปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหากับด้านอ่ืนท่ีไม่ได้
ชําระเป็นตัวเงินด้วย รวมท้ังสัญญาความร่วมมือด้าน
เทคนิคของกองทัพ ยกตัวอย่างเช่นกรณีท่ีธนาคารอินเดีย
สั่งอายัดเงินจํานวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการซื้อ
อาวุธจากรัสเซียเนื่องจากเกรงกลัวมาตรการคว่ําบาตร
ของสหรัฐฯ 

สําหรับการชําระมูลค่าการค้ากันระหว่างรัสเซียกับจีน
ด้วยเงินหยวน-รูเบิลก็ถือว่ามาถูกทางแล้วเพราะค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูงท่ามกลางการค้าระหว่าง
กันท่ีเติบโตข้ึนถึง 84.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเม่ือปีท่ี
ผ่านมา 

ใน ท่ีสุด ท้ั งจีน  อิน เดี ย  และรัส เซี ย  สามประเทศ
มหาอํานาจของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต่างก็ได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการตัดสินใจถอยห่างจากเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีกําลัง
ประสบปัญหากับความไม่แน่นอนของนโยบายธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ก็น่าจะพิจารณาขยับปรับเปลี่ยนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพ่ีใหญส่ามประเทศบ้างไหม ? 
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