ภาวะเงิ นเฟ้ อตา่ กับการค้าโลกในยุคของถูก
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
นับตัง้ แต่วกิ ฤต Hamburger ในปี 2552 ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ทห่ี ลายประเทศทัวโลกก
่
าลังประสบอยู่ คือ
“ภาวะเงินเฟ้ อต่ า” โดยอัตราเงินเฟ้ อในหลายประเทศต่ ากว่ากรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อทีธ่ นาคารกลางกาหนดไว้เป็ น
เวลานาน ไม่ว่าจะเป็ นสหรัฐฯ ยุโรป ญีป่ ่ ุน จีน รวมถึงไทย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็ น “New Normal of Prices” ทาให้
ในช่วงทีผ่ า่ นมา เริม่ มีธนาคารกลางหลายแห่งปรับลดกรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อลงจากกรอบเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นไป อาทิ นอร์เวย์ เกาหลีใต้ ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย
กรอบเป้ าหมายเงิ นเฟ้ อ
รวมถึงไทย ขณะทีธ่ นาคารกลางยุโรปเริม่ มีการพิจารณาปรับลด ประเทศ
เดิ ม
ใหม่
กรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อลงเช่นกัน
นอร์เวย์
2.5%
2.0%
(ปี 2561)
2.0%
(ปี 2559)
จากปรากฏการณ์ “ภาวะเงินเฟ้ อต่า” ได้มคี วามพยายาม เกาหลีใต้ 2.5% - 3.5%
ฟิ ลปิ ปิ นส์ 3.0% - 5.0% 2.0% - 4.0% (ปี 2558)
ทีจ่ ะหาสาเหตุและทีม่ าของปรากฏการณ์ดงั กล่าว โดยมีหลายแนวคิด อินโดนีเซีย 3.0% - 5.0% 2.5% - 4.5% (ปี 2561)
1.0% - 4.0% 1.0% - 3.0% (ปี 2563)
ที่อ ธิบ ายปรากฏการณ์ เ งิน เฟ้ อต่ า ได้น่ า สนใจ ได้แ ก่ แนวคิ ด ไทย
“Amazon Effect” ถูกพูดถึงครัง้ แรกในงานสัมมนาวิชาการของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ เมื่อปี 2561 โดยตัง้ ชื่อตาม
บริษทั E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Amazon.com โดยอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์เงินเฟ้ อต่าทัวโลกว่
่
า
มาจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้า Online ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาและ
เลือกซื้อสินค้าได้ในราคาทีถ่ ูกทีส่ ุด จนทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงในหมู่ผขู้ าย ซึ่งเป็ นปั จจั ยสาคัญที่
กดดันให้อตั ราเงินเฟ้ อทัวโลกอยู
่
่ในระดับต่า แนวคิ ดเรื่อง “อุปทานล้นโลก” จากหนังสือ The Age of Oversupply :
Overcoming the Greatest Challenge to the Global Economy ของ Daniel Alpert ผูอ้ านวยการธนาคารเพื่อการ
ลงทุน Westwood Capital ทีอ่ ธิบายว่า หลังวิกฤต Hamburger ตลาดเกิดใหม่ทวโลกทั
ั่
ง้ แอฟริกา ลาตินอเมริกา และ
เอเชีย ต่างเร่งลงทุนเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางปั จจัยหนุ นจากอัตรา
ดอกเบี้ยทีอ่ ยู่ในระดับต่า และเงินทุนทีท่ ่วมโลก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการผลิตในช่ วงทีผ่ ่านมาก็พฒ
ั นาไปอย่าง
ก้าวกระโดด ทาให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมทัง้ โลกเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัว
ต่า ทาให้เกิดภาวะ “อุปทานล้นโลก” ดังเห็นได้จากอัตราการใช้กาลังการผลิต (Capacity Utilization) ของหลาย
ประเทศทัวโลกต่
่
างปรับลดลงต่อเนื่องทัง้ สหรัฐฯ จีน อินเดีย รวมถึงไทย สะท้อนว่าโลกกาลังเกิด “Global Oversupply”
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาสูงขึน้ และกดดันให้อตั ราเงินเฟ้ อลดต่าลงตามไปด้วย แนวคิ ดเรื่อง “ราคาสิ นค้า
โภคภัณฑ์ตกตา่ ” นับตัง้ แต่สหรัฐฯ เริม่ ผลิต Shale Oil ได้ในปี 2553 ทาให้สหรัฐฯ กลายเป็ นผูผ้ ลิตน้ ามันอันดับ 1
ของโลกในปั จจุบนั ด้วยปริมาณการผลิตกว่า 12 ล้านบาร์เรลต่อวัน กดดันให้อุปทานน้ ามันโลกเพิม่ ขึน้ อย่างมาก สวนทาง
กับอุปสงค์น้ ามันทัวโลกที
่
ช่ ะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวต่า ส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันและสินค้าโภคภัณฑ์อ่นื ๆ
ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งทีท่ าให้อตั ราเงินเฟ้ อทัวโลกอยู
่
ใ่ นระดับต่าต่อเนื่อง
ในทางปฏิบตั แิ ม้จะระบุได้ยากว่า ภาวะเงินเฟ้ อต่าทัวโลกมาจากสาเหตุ
่
ใดหรืออาจจะมาจากหลายสาเหตุกต็ าม
แต่ภาวะเงินเฟ้ อต่ าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ หากพิจารณาดัชนีราคาส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของโลก (World Manufacturing Price Index) ของ WTO พบว่า ราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของโลก
ก่อนวิกฤต Hamburger เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ราวปี ละ 6% ขณะทีห่ ลังวิกฤต Hamburger ราคาส่งออกดังกล่าวเพิม่ เฉลีย่ เพียงปี ละ
0.2% สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันด้านราคาทีร่ ุนแรงขึน้ ในตลาดการค้าโลก อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมกลับกัน
สถานการณ์เงินเฟ้ อต่าทีน่ าไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของหลายธนาคารกลางทัวโลกรวมถึ
่
งไทย ถือเป็ น
จังหวะของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินทีต่ ่าลงในการปรับกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้า
ให้มลี กั ษณะเฉพาะ (Niche) และตอบสนอง Megatrends แห่งอนาคต ทีไ่ ม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญความไม่แน่ นอน
เพียงใด แต่สนิ ค้าดังกล่าวก็ยงั เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดอยูเ่ สมอ
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK
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