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 สถานการณ์เลวร้ายในระบบการเงินการธนาคารของสหภาพยโุรป (อีย)ู ในช่วงท่ีผ่านมา รัฐบาลในแต่ละประเทศสมาชิกจะเป็นผูแ้กไ้ข
และรับผิดชอบบรรดาธนาคารของตนเป็นอนัดบัแรก ดว้ยการน าเงินภาษีของพลเมือง เขา้มาอดัฉีดเสริมสภาพคล่องหรือเพ่ิมเงินกองทุน
ใหแ้ก่ธนาคารเจา้ปัญหารายนั้นๆ จนเกิดเสียงวพิากษว์จิารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนทัว่ไป ท่ีตอ้งมาแบกรับภาระของสถาบนั
การเงินท่ีมีปัญหา ซ่ึงมกัจะมีตน้เหตุมาจากการบริหารงานผิดพลาด ดว้ยความประมาท หรือการทุจริตในองคก์ร 
 
ดว้ยเหตุน้ี รัฐบาลเยอรมนัจึงผลกัดนัร่างกฎหมายท่ีระบุชดัเจนวา่ใครคือบุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบกบัวิกฤติธนาคารในประเทศเป็นอนัดบั
แรก กฎหมายน้ีจะมีผลบงัคบัใชต้น้ปี 2015 ทั้งน้ี กฎหมายก าหนดอย่างเด็ดขาดว่า หากสถาบนัการเงินเยอรมนัประสบวิกฤติการเงิน
ร้ายแรง และจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล กฎหมายใหม่บงัคบัให้ผูถื้อหุ้นและเจ้าหน้ีของธนาคารรายนั้น ตอ้ง
รับผิดชอบก่อน ดว้ยการให้ช่วยเหลือทางการเงินในสัดส่วนราว 8% ของหน้ีสินธนาคาร หลงัจากนั้น ธนาคารจึงจะสามารถรับความ
ช่วยเหลือในรูปตวัเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินการธนาคาร (The Financial Markets Stabilization Fund) 
หรือเรียกอีกนยัหน่ึงวา่ The SoFFin Rescue Fund  

 
กฎหมายฉบบัน้ี นบัเป็นหน่ึงในกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีเยอรมนัก าลงัเตรียมตวัใหพ้ร้อม เพ่ือความร่วมมือใหม่ของอีย ูท่ีเรียกวา่สหภาพ
การธนาคารยโุรป The European Banking Union : EBU) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสมาชิกอียพูร้อมใจกนัท่ีจะใหมี้หน่วยงานกลางของ
อียคูอยท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของประเทศสมาชิก รวมถึงการเขา้ไปช่วยเหลือทางการเงินอยา่งรวดเร็ว หรือการตดัสินใจท่ีจะ
ปล่อยใหแ้บงกล์ม้ละลาย โดยกลุ่มอียเูห็นดว้ยท่ีตอ้งมีหน่วยงานกลางเขา้มาท าหนา้ท่ีรับผิดชอบแกไ้ขวิกฤตการเงินการธนาคารของกลุ่ม 
แต่ขณะเดียวกนั ก็ก าหนดขั้นตอนของการช่วยเหลือเป็นล าดบั ซ่ึงบุคคลท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารก่อน 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและเจา้หน้ี หลงัจากนั้น จึงจะไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนของสหภาพยุโรป ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของ 
EBU โดยกฎของอียจูะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2016 

  
รัฐบาลเยอรมนั เร่งออกกฎหมายในท านองเดียวกนั และใหมี้ผลบงัคบัใชก่้อนอียหูน่ึงปี เพ่ือใหร้ะบบการธนาคารของเยอรมนัปรับตวัให้
คุน้เคยกบักฎเกณฑใ์หม่ หลงัจากท่ีมีการจดัตั้ง ECU อยา่งสมบูรณ์ นอกจากน้ี รัฐบาลเยอรมนั ยงัเปล่ียนใจให้กองทุนรักษาเสถียรภาพ
ตลาดการเงินการธนาคารของเยอรมนั หรือ SoFFin ยติุบทบาทปลายปี 2015 แทนท่ีจะหมดวาระของกองทุนในปีน้ี เน่ืองจากรัฐบาลยงั
ไม่ไวว้างใจในสถาบนัการเงินของตนวา่จะเผชิญปัญหาร้ายแรง ก่อนมี ECU หรือไม่ อีกทั้งผูถื้อหุน้และเจา้หน้ีของธนาคารท่ีมีปัญหา จะ
มีเงินเพียงพอท่ีจะพยุงกิจการแบงก์เพียงใด  นกัวิเคราะห์การเงินการธนาคาร ช้ีว่าการทดสอบความแข็งแกร่งของธนาคารยโุรป หรือ 
Stress Test ในมิติของอีย ูซ่ึงจะประกาศผลทดสอบในเดือนตุลาคม 2014 คาดวา่อาจมีแบงก์เยอรมนัระดบัทอ้งถ่ิน ทดสอบไม่ผ่าน
มาตรฐานของอีย ูและจ าเป็นตอ้งระดมทุนเพื่อเสริมความเขม้แข็งเงินกองทุนให้ส าเร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวนัประกาศผล ดว้ยเหตุน้ี 
ทางการเยอรมนัจึงจ าเป็นตอ้งคงกองทุน SoFFin ไวก่้อน หากแบงก์ในประเทศไม่สามารถระดมเงินทุนอยา่งเพียงพอ ตามระยะเวลาท่ี
ธนาคารกลางยโุรปก าหนดไว ้



 แบงกอี์ยขูายทอดตลาดสินทรัพย ์100,000 ลา้นยโูร 
  

บริษทับญัชีชั้นน าของโลก PwC เปิดเผยเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ระบุวา่ธนาคารหลายแห่งในยุโรป ไดน้ าสินทรัพยข์องแบงก์
ออกจ าหน่ายคิดเป็นมูลค่าราว 83,000 ลา้นยโูร นับตั้งแต่ตน้ปี 2014 เทียบกบัมูลค่าสินทรัพยท่ี์ธนาคารยโุรปน าออกขายในปี 2013 มี
มูลค่าทั้งส้ิน 64,000 ลา้นยโูร สะทอ้นวา่การซ้ือขายสินทรัพยข์องธนาคารต่างๆ ด าเนินไปอยา่งคึกคกัในปีน้ี ซ่ึงบริษทับญัชีคาดวา่จะมี
มูลค่าซ้ือขายทั้งปี 2014 เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 ลา้นยโูร นบัเป็นมูลค่าการซ้ือขายท่ีมากท่ีสุดอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  
  
การซ้ือขายท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี ไดแ้ก่ สินทรัพยใ์นกลุ่มอสงัหาริมทรัพยข์องธนาคารในไอร์แลนด ์ขณะเดียวกนั 
อสงัหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชยข์องแบงกใ์นเยอรมนีและสเปน ก็ไดรั้บความสนใจอยา่งมาก แมก้ารซ้ือขายสินทรัพยข์องธนาคารในยโุรป
ก าลงัเฟ่ืองฟ ูแต่ก็ยงัมีมูลค่านอ้ย เม่ือเทียบกบัมูลค่าสินทรัพยป์ระเภท non-core assets ทั้งหมดของระบบธนาคารในยโุรปท่ีมีมูลค่า
ถึง 2.4 ลา้นลา้นยโูร ทั้งน้ี การซ้ือขายอยา่งคบัคัง่ในปีน้ี เป็นผลมาจากนกัลงทุนก าลงัมองหาแหล่งลงทุนท่ีน่าจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่
อตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงอยูใ่นเกณฑต์ ่าและมีแนวโนม้วา่จะทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่าต่อไปอีกระยะหน่ึง ส่งผลใหบ้รรดาผูจ้ดัการกองทุนต่างๆ 
ท่ีมีเงินสดมากมาย ไดพ้ยายามท่ีจะแสวงหาแหล่งลงทุนท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนงดงาม ขณะท่ีธนาคารต่างๆ ในยโุรป ต่างก็ก าลงั
ขะมกัเขมน้ท่ีจะปฏิรูปการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั ดว้ยการขายสินทรัพยท่ี์ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินงานดา้นการเงินการ
ธนาคารโดยตรง เพ่ือใหง้บการเงินของแบงกเ์ขม้แขง็  
 
การท่ีธนาคารยุโรปทยอยขายสินทรัพยก์นัอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บแรงจูงใจจากผลประกอบการของธนาคารเร่ิมกระเต้ืองข้ึน มีผลก าไร
ปรากฏให้เห็น ส่งผลให้แบงก์เพ่ิมเงินส ารองหน้ีสูญและยอมรับการขาดทุนจากการขายสินทรัพยข์องธนาคาร ท าให้บรรดาผูจ้ดัการ
กองทุนคาดวา่ธนาคารยโุรปมีแนวโนม้ท่ีจะขายสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีความตอ้งการซ้ือในตลาดยงัหนาแน่น ดว้ยเหตุน้ี ราคา
เ ส น อ ซ้ื อ แ ล ะ ร า ค า เ ส น อ ข า ย  จึ ง ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น ม า ก นั ก  ส ะ ท้ อ น ร า ค า ต ล า ด อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง 
 
 การน าสินทรัพยอ์อกจ าหน่ายของแบงก์ยโุรป บางส่วนเป็นสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้แต่ธนาคารก็มีการขายสินเช่ือคุณภาพเช่นกนั 
และมีทิศทางท่ีเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดบั ในปี 2013 ธนาคารยุโรปจ าหน่ายสินเช่ือชั้นดีคิดเป็นสัดส่วนราว 15-20% ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์
ขายทอดตลาดทั้งหมด 64,000 ลา้นยูโร ขณะท่ีในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี ธนาคารยโุรปขายสินเช่ือคุณภาพไปแลว้เป็นสัดส่วนราว 25% 
ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์ขายทั้งหมด 

  
บริษทับญัชี PwC เคยประเมินเม่ือตน้ปี 2014 วา่ธนาคารยโุรปน่าจะขายสินทรัพยท์ั้งหมดในปีน้ี เป็นจ านวนเงินประมาณ 80,000 ลา้นยู
โร แต่ปัจจุบนั บริษทัไดเ้ปล่ียนตวัเลขคาดการณ์ใหม่ เน่ืองจากความเคล่ือนไหวของกองทุนเพ่ือการลงทุนเป็นไปอยา่งคึกคกั มีการระดม
ทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยข์องแบงก์ในยุโรปและสหรัฐฯ อาทิ Pimco ไดร้ะดมทุนเป็นมูลค่า 5,500 ลา้นดอลลาร์ เพ่ือซ้ือสินทรัพยข์อง
ธนาคารเป็นพิเศษ 



เงินหยวนผงาดในตลาดลอนดอน 
  

รัฐบาลจีนไดแ้ต่งตั้งให้ธนาคารชั้นน าของประเทศ China Construction Bank ท าหน้าท่ีเป็น Clearing Bank ในตลาด
ลอนดอนอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมา เป็นการกระชบัความสัมพนัธ์อีกระดบัหน่ึงระหวา่งจีนกบัองักฤษ ซ่ึงเป็นช่วง
ระยะเวลาเดียวกนักบันายกรัฐมนตรีจีน Li Keqiang เดินทางไปเยอืนองักฤษ เพ่ือประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินการ
ธนาคารระหวา่งกนัใหเ้ฟ่ืองฟยูิง่ข้ึน 

  
การจดัตั้ง Clearing Bank ในตลาดลอนดอน ช่วยให้เงินหยวนของจีนท่ีหมุนเวียนอยูใ่นองักฤษสามารถเขา้ไปลงทุนในตลาด
การเงินการธนาคารหรือตลาดทุนในจีนไดอ้ย่างสะดวก ช่วยให้ตลาดลอนดอน ซ่ึงมีฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้เงินตราต่างประเทศ
ใหญ่สุดในโลก มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เม่ือมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินหยวนอยา่งเสรี ในขณะเดียวกนั เงินหยวนของจีน ก็เพ่ิมบทบาท
ในเวทีการเงินโลกมากข้ึน แมว้า่ก่อนหนา้น้ี ทางการจีนไดมี้การจดัตั้ง Clearing Bank ในเมืองส าคญัๆ มาแลว้ อาทิ แฟรงก์เฟิร์ต 
และ สิงคโปร์ แต่ตลาดลอนดอน มีปริมาณการคา้เงินหยวนค่อนขา้งมากอยูแ่ลว้ ประมาณ 60% ของการช าระเงินในรูปสกุลเงินหยวน
เพ่ือการคา้ระหวา่งเอเชียและยโุรป ดงันั้น การจดัตั้ง Clearing Bank อยา่งเป็นทางการในตลาดลอนดอน จึงเพ่ิมความคล่องตวัใหแ้ก่
นกัธุรกิจและนกัลงทุนมากข้ึน ขณะเดียวกนั ทางการจีนและองักฤษ ยงัมีขอ้ตกลงให้มีการซ้ือขายและเปล่ียนเงินหยวนกบัเงินปอนด์
ในจีนโดยตรงอีกดว้ย 

 รัฐบาลจีนเร่ิมมีการรณรงค์สนับสนุนให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากล ตั้งแต่ปี 2009 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจจีนเขม้แข็ง ท าให้
นักวิชาการหลายคนคาดว่า เ งินหยวนน่าจะก้าว ข้ึนมาเป็นคู่แข่ งกับเ งินดอลลาร์สหรัฐฯในเวทีการเ งินโลกในไม่ช้า 
  
 ปัจจุบนั เงินฝากในรูปสกลุเงินหยวนนอกประเทศจีน เพ่ิมข้ึนราว 10 เท่าในช่วง 5 ปีท่ีแลว้ ส่วนการออกพนัธบตัรในรูปสกลุเงินหยวน 
หรือ Dim Sum Bond จากท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในปี 2009 ขณะน้ี มีการออกพนัธบตัร Dim Sum Bond ในตลาดต่างประเทศ 
ประมาณ 12 รายต่อเดือน รวมถึงเงินหยวนไดรั้บความนิยมทางดา้นสินเช่ือเพ่ือการคา้ โดยมีการกูย้มืในสกลุเงินหยวนเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก บทบาทเงินหยวนในตลาดโลกท่ีค่อยๆเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหต้ลาดการเงินส าคญัๆพยายามทาบทามท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการคา้เงินหยวน
ในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงรวมถึงตลาดลอนดอน 

  
นกัวเิคราะห์บางรายไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ การใชเ้งินหยวนในต่างประเทศอาจไม่มากอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้แมว้า่ปัจจุบนั เงินหยวนไดเ้ล่ือน
อนัดบัข้ึนมาอยูใ่นต าแหน่งท่ี 7 ของสกุลเงินท่ีนิยมใชเ้พ่ือการช าระเงินในเวทีการคา้โลก จากเดิมอยูใ่นอนัดบัท่ี 20 ในปี 2012 แต่เม่ือ
เทียบสดัส่วนแลว้ ปรากฏวา่เงินหยวนมีสดัส่วนเพียง 1.4% ของการช าระเงินทัว่โลก ขณะท่ีเงินดอลลาร์สหรัฐครองสัดส่วนถึง 42.5% 
ทางดา้นการลงทุน การใชส้กุลเงินหยวนเพ่ือการลงทุนก็ยงันอ้ย เน่ืองจากจีนยงัไม่เปิดตลาดให้ต่างชาติเขา้มาซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างๆ 
ไดอ้ย่างเสรี ท าให้การใชเ้งินหยวนมีขอ้จ ากดั แตกต่างจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท่ีใชเ้พ่ือการลงทุนอย่างแพร่หลาย ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะสหรัฐฯอนุญาตใหมี้การซ้ือขายในตลาดการเงินการธนาคารอยา่งสะดวก ประเมินกนัวา่ นกัลงทุนทัว่โลกเขา้มาลงทุนในสหรัฐฯ
ในรูปแบบต่างๆเป็นจ านวนเงินราว 56 ลา้นลา้นดอลลาร์ ส่วนการลงทุนในรูปสกลุเงินยโูร เพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นยโุรป มีมูลค่าราว 
29 ลา้นลา้นดอลลาร์ ขณะท่ีการลงทุนในรูปสกลุเงินเยนในตลาดญ่ีปุ่นมีมูลค่าประมาณ 17 ลา้นลา้นดอลลาร์ ทั้งน้ี เงินลงทุนในรูปสกุล
เงินหยวนท่ีเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยจี์นมีมูลค่าราว 0.3 ลา้นลา้นดอลลาร์  
           
รัฐบาลจีนไดต้ระหนกัถึงอุปสรรคต่างๆ ท่ีท าให้บทบาทเงินหยวนในเวทีโลกไม่คึกคกัเท่าท่ีควร แต่จีนตอ้งการให้การพฒันาด าเนิน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินการธนาคารของประเทศ ทั้งน้ี จีนมีเป้าหมายท่ีจะเปิดเสรีตลาดการเงินการ
ธนาคารอยา่งเป็นรูปธรรมอยูแ่ลว้ และก าลงัขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกบัการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวม ดงันั้น การอนุญาตให้
เงินทุนต่างชาติไหลเขา้ออกอยา่งเสรี จึงน่าจะเกิดข้ึนในไม่ชา้น้ี เป็นอีกกา้วหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนเงินหยวนในเวทีโลก  
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