3 กรกฎาคม 2558

ั
คุณอาสา อินทรวิชย
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บริหารการลงทุนและสภาพคล่อง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

่ ตอน: GREEXIT
ชือ
ทีม
่ า: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วินาทีนี้ ไม่มป
ี ระเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองใดทีค
่ วรกล่าวถึงมากเท่ากับประเด็นที่ Greece (หรือ Hellenic
Republic) เพิง่ Default เงินกู ้ EUR 1.5Bln ต่อ International Monetary Fund (หรือ IMF) ซึง่ ครบกาหนดชาระคืนใน
วันที่ 30 มิ.ย.ทีผ
่ า่ นมา และจะเป็ นชาติแรกในกลุม
่ ประเทศพัฒนาแล ้วที่ Default บนกองทุนเงินกู ้ระหว่างประเทศหาก
ไม่ได ้รับการผ่อนผันการชาระคืน เป็ นเวลา 30 วัน จาก IMF
จริงๆ แล ้ว การเจรจาระหว่างนายกฯ Alexis Tsipras ของกรีซ และกลุม
่ เจ ้าหนีจ
้ าก ECB (European Central
Bank), EFSF (European Financial Stability Facility) และ IMFมีมาโดยตลอด แต่ด ้วยท่าทางทีแ
่ ข็งกร ้าวของ Tsipras
ซึง่ ไม่ยอมต่อมาตรการรัดเข็มขัดทีท
่ างกลุม
่ เจ ้าหนี้ หรือ

Creditors ยืน
่ ให ้นัน
้ ย่อมทาให ้ไม่สามารถหาข ้อสรุปได ้ จาก

เงินกู ้ทัง้ หมด EUR 322Bln มาจากรัฐบาลใน Euro-Area มากถึง 192Bln หรือ 62% พีใ่ หญ่อย่าง เยอรมัน ฝรั่งเศสและ
อิตาลี ซึง่ เป็ น Stakeholders ของ ECB 18% 14% และ 12% ตามลาดับ จึงต ้องระมัดระวังอย่างยิง่ ยวดต่อทุกก ้าวจากนี้
่ ถือของประชาคมฯ
โดยต ้องคานึงถึงเสถียรภาพของกองทุนระหว่างประเทศ EFSF และความน่าเชือ

เป็ นทีท
่ ราบดีวา่
ทั่วถึงและเกินพอดี

สวัสดิการและเงินชดเชย/สวัสดิการทีม
่ ใี ห ้แก่ผู ้มีงานทาและผู ้ว่างงานในยุโรปนัน
้

เป็ นไปอย่าง

ผู ้ว่างงาน ผู ้มีงานทา รวมถึงพนักงานต่างชาติและครอบครัวทีท
่ างานในประเทศกรีซต่างได ้รับเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลฯ อย่างดีเยีย
่ ม เมือ
่ ประเด็นนีผ
้ นวกกับการทีป
่ ระเทศขาด Competitiveness เพราะไม่มอ
ี ต
ุ สาหกรรม
อืน
่ ใดนอกจากการท่องเทีย
่ วและท่าเรือ ทาให ้ฐานะการคลังของรัฐบาลกรีซถดถอยลง Budget deficits/GDP เคยสูงถึง 15% เรียกได ้ว่า สภาวะ Twin Deficits กาลังซ้าเติมกรีซ Yield Curve ทีป
่ รับตัวสูงขึน
้ เรือ
่ ยๆ ตอกย้าว่า ระดับของอัตรา
ั พันธ์กบ
ดอกเบีย
้ ในประเทศไม่สม
ั ค่าเงินทีก
่ รีซเลือกใช ้ (ซึง่ ก็คอ
ื EUR นั่นเอง) …ไม่มท
ี างทีก
่ รีซจะปรับตัวให ้เข ้ากับทิศทาง
ของค่าเงิน EUR ของกลุม
่ เศรษฐกิจนีไ้ ด ้เลย
สภาวะ

Twin

deficits

่ ผลต่อประเทศนนๆ
สง
ั้

้ ทีส
้
ในมุมของอ ัตราดอกเบีย
่ ง
ู ขึน

เพราะการขาดดุล

งบประมาณ หรือ Budget deficits นนหมายถึ
ั้
งประเทศมีรายร ับ (Tax revenue + Social contributions)
้ ก็จะสูงขึน
้ ส่วนในกรณีของ
มากกว่ารายจ่าย (Government Spending) ซงึ่ ทาให้ร ัฐบาลต้องกูเ้ งินเพิม
่ ดอกเบีย
การขาดดุลการค ้าหรือ Trade deficits นัน
้ การส่งออกของประเทศหรือ Exports มีมล
ู ค่าตา่ กว่าการนาเข ้า Imports ซึง่
หน ้าที่ 2

ต่อหน ้าที่ 2

เปรียบได ้กับเม็ดเงินกาลังไหลออกจากประเทศ … ณ เวลานี้ กรีซควรจะพิจารณาการตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทของ
ประเทศไทยใน 18 ปี ทแ
ี่ ล ้ว ...2 กรกฎาคม พ.ศ.2540 วันทีผ
่ ู ้ประกอบการและนักลงทุนในไทยจดจาไปตลอดชีวต
ิ
ประเทศไทยประสบปั ญหาความสามารถในการแข่งขันและการพึง่ พา Hot money มายาวนาน โดยตัง้ แต่ปี 1980 จนถึง
วิกฤตต ้มยากุ ้งในปี 1997 นัน
้ Current account ของประเทศอยูใ่ นแดนลบมาตลอดตัง้ แต่ -5% ถึง -8.5% ของ GDP นี่
คือสัญญาณสาคัญตัวหนึง่ ทีบ
่ ง่ ชีว้ า่ เงินแข็งค่าเกินไป แม ้ค่าเงิน EUR อาจดูออ
่ นกว่าความเป็ นจริงไปบ ้างในบางเวลา และ
อาจเป็ นประเด็นทางการเมืองทีเ่ ยอรมันอยากเก็บกรีซไว ้ใน

EU

แม ้เศรษฐกิจจะไม่ใหญ่แต่ก็ถอ
ื ได ้ว่า

กรีซเป็ นปั จจัยที่

Drag ให ้ค่าเงิน EUR อ่อนมาโดยตลอด และเป็ นการที่ EUR อ่อนค่าก็ เป็นต ัวชว่ ยให้อต
ุ สาหกรรมใหญ่ของเยอรม ัน
สามารถแข่งข ันได้ในตลาดโลก เรียกได้วา่ Trade Surplus ทีเ่ ยอรม ันทาได้ถก
ู นาไป fund สว่ น Deficits ที่
กรีซ นน
่ ั เอง แต่ ณ เวลานี้ สาหรับ Greece แล ้ว ต่อให ้ EUR อ่อนลงอีกเท่าตัว ก็คงยังไม่พอ

Yield Curve ของกรีซในปั จจุบน
ั สะท ้อนให ้เห็นว่า เม็ดเงินไหลออกมากกว่าไหลเข ้าประเทศ รวมถึงสะท ้อนความ
่ งในการผิดนัดระคืนของรัฐบาล อัตราผลตอบแทนหรือ Yield อายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึน
เสีย
้ ต่อเนือ
่ งจาก 20-22% แตะ 38%
่ งทีจ
้ นัน
ซึง่ สูงกว่า Yield 10 ปี ทีร่ ะดับ 15% อย่างมาก สะท ้อนว่า ความเสีย
่ ะผิดนัดชาระหนีใ้ นระยะสัน
้ อยูใ่ นระดับทีส
่ งู มาก
้ Bond 2ปี ที่ 37.7% Yield หรือ 57 บาท เพือ
3 วันก่อน หลายคนที่ Bet ด ้วยการซือ
่ ลุ ้นได ้รับเงินต ้นคืน 100 บาทในอีก 2
ปี ข ้างหน ้า วันนีก
้ ลับต ้อง Mark-to-Market มูลค่าการลงทุนนัน
้ เป็ น ศูนย์ ไปเรียบร ้อยแล ้ว
ความท ้าทายทีก
่ รีซกาลังประสบคือ การปฏิรป
ู โครงสร ้าง Pensions และ Welfare (Healthcare) ทีม
่ ใี ห ้แก่
ประชาชนของตน Welfare สว ัสดิการทีด
่ เี กินไปย่อมทาให้ Frictional unemployment (การว่างงานอ ันเกิดจาก
่ งเปลีย
ชว
่ นงาน หรือ มองหางานใหม่) เปลีย
่ นไปเป็น Structural Unemployment (ทีเ่ กิดจากสภาวะเศรษฐกิจ
ตกตา่ หรือ การปัจจ ัยทีม
่ ผ
ี ลต่อตลาดแรงงานในประเทศ) และกรีซจะถลาเข้าสูว่ ังวนเดิมๆ ในอีกมุมหนึง่ Tsipras
พยายามแย ้งว่า การทีก
่ ลุม
่ เจ ้าหนี้ หรือ Creditors ทัง้ IMF และ ECB ยืน
่ เงือ
่ นไขให ้กรีซปรับลดสวัสดิการต่างๆ ลงนัน
้ ไม่
สามารถใช ้ได ้กับประเทศทีม
่ ี Unemployment rate อยูท
่ ี่ 25% ดังกรณีของกรีซในเวลานี้

ผมคิดว่า มาถึงจุดนีแ
้ ล ้ว

ประชาชนจะยังคงยึดกับสิทธิประโยชน์ทเี่ คยได ้รับ ก็คงจะไม่ถก
ู ต ้องนัก เพราะนั่นย่อมหมายถึงการปฏิเสธทีจ
่ ะเข ้าสู่
ต่อหน ้าที่ 3

หน ้าที่ 3

Austerity measures หรือ มาตรการรัดเข็มขัดทีก
่ ลุม
่ เจ ้าหนีต
้ ้องการเห็น และเป็ นการตัดโอกาสทีจ
่ ะได ้รับเงินช่วยเหลือ
ในอนาคต ... ประเทศไทยเคยผ่านจุดนีม
้ าแล ้ว เรียกได ้ว่า “เจ็บแต่จบ”
www.europeanpensions.net ระบุวา่ เงิน pension ทีช
่ าวกรีซได ้รับสูงถึง EUR 4,000 ต่อเดือน โดยในเบือ
้ งต ้น
รัฐบาลกรีซเริม
่ ใช ้มาตรการภาษี ตอ
่ ประชากรกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับเงินสวัสดิการสูงกว่า EUR 1,400 ต่อเดือน และเรียกเก็บภาษี เพิม
่
อีก 3-10% กับผู ้ทีไ่ ด ้รับ pensions สูงกว่า EUR 3,500 ต่อเดือน แม ้รัฐบาลได ้ผลักภาระส่วนหนึง่ กลับไปให ้ผู ้ประกอบการ
ผ่านกลไกการนาส่ง Social contributions เพือ
่ เป็ น Job insurance ให ้แก่ลก
ู จ ้างของตนแล ้ว สุดท ้ายก็กลับมาเป็ นต ้นทุน
และมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันผู ้ประกอบการ ผลกาไรและภาษี ทน
ี่ าส่งรัฐฯ นั่นเอง
่ ารลงคะแนน
เมือ
่ การเจรจาต่อรองเงือ
่ นไขในมาตรการรัดเข็มขัดไม่สาเร็จ Tsipras ตัดสินใจโยนเผือกร ้อนไปสูก
เสียงของประชาชนผ่าน Referendum ทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในวันที่ 5 ก.ค. นี้ เพือ
่ หยัง่ เสียงว่า ประชาชนยังคง Support การตัดสินใจ
โหวต “NO” (หรือ ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดจากกลุม
่ เจ ้าหนี)้ หรือไม่ ซึง่ ในเบือ
้ งต ้น พบว่าเสียง “NO” ยังคงมากกว่า แต่
เริม
่ มีแนวโน ้มทีล
่ ดลงหลังจากทีก
่ รีซ Default ในวันที่ 30 มิ.ย. ... ล่าสุด Angela Merkel หญิงแกร่งจากเยอรมันกล่าวย้า
้ จนกว่าจะหลัง Referendum วันที่ 5 ก.ค.นี้ …แม ้ผลโหวตจะไม่ได ้ใช่เพือ
ว่า จะไม่มก
ี ารเจรจาใดๆทัง้ สิน
่ การอยูต
่ อ
่ หรือ
ออกจาก Eurozone แต่คงจะเป็ นประเด็นทีแ
่ ยกกันไม่ออกอย่างแน่นอน

