
The introduction of euro on Financial Integration 

ผลกระทบของการใช้เงนิยูโรที่มีต่อการรวมกลุ่มทางการเงนิ 

 

 การใช้เงินยโูร  เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเช่ือมโยงทางการเงินระหวา่งประเทศสมาชิกในเขต 

EMU และเงินยโูรนี ้ก็ได้กลายมาเป็นนวตักรรมทางการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีผลกัดนัให้เกิดความ

เช่ือมโยงทางการเงินในระดบัท่ีสงูขึน้ สามารถสง่ผลกระทบให้เกิดการรวมกลุม่ทางการเงินภายในเขต EMU 

ได้ผา่นทางชอ่งทางส าคญั 2 ชอ่งทาง ดงันี ้

ช่องทางแรก การปรับเปล่ียนกฎระเบียบทางการเงิน (Legislative regulatory) ถือเป็นปัจจยั

ส าคญัในการ สร้างความเช่ือมโยงทางการเงินระหวา่งประเทศ ทัง้นี ้การน าเงินยโูรมาใช้นี ้ก็ถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงนโยบาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัทางการเงินภายในเขตยโูรให้มีความสอดคล้องกนั 

(Legislative-regulatory harmonization policies) ซึง่น าไปสู่กระตุ้นธุรกรรมทางการเงินระหวา่งประเทศ 

(Cross-border financial transaction) ท่ีมากขึน้ด้วย หรือท าให้ประเทศสมาชิก EMU มีการรวมกลุม่ทาง

การเงินในระดบัท่ีลกึซึง้มากขึน้ตามไปด้วย 

ช่องทางที่สอง การแบง่ปันความเส่ี ยง (Risk sharing) โดยการน าเงินยโูรมาใช้นี ้เป็นสาเหตหุนึง่

ท่ีชว่ยปรับปรุงการแบง่ปันความเส่ียงให้ดีขึน้ หรืออยา่งน้อยก็ ชว่ยลดความเส่ียง ในการท าธุรกรรมระหวา่ง

ประเทศได้ ผา่นทางการขจดัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Elimination of currency risk), ลดความ

เส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Reduction of Liquidity risk premia) รวมไปถึงการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ตลาด

การเงินของประเทศสมาชิกเขตยโูร อีกด้วย อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกรรมทางการเงิน  การกู้ ยืม

เงิน การค้าและการลงทนุตอ่ไป 

มีข้อสงัเกตเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเงินยโูร การค้า และการเช่ือมโยงทางการเงิน โดยจาก

งานศกึษาของ Kalemli-Ozcan et,al  (2010) พบวา่ การใช้เงินยโูรมีสว่นผลกัดนัให้การค้าภายในประเทศ

สมาชิก EMU ขยายตวัเพิ่มมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การค้าสินค้า (Trade in goods) ไม่ได้มีบทบาทใน

การกระตุ้นความเช่ือมโยงทางการเงินภายในเขตยโูร   



จาก ชอ่งทางการ สง่ผา่น ของเงินยโูรท่ีกลา่วไปข้างต้น  ได้สง่ผล ให้ตลาด การเงิน  (Financial 

Integration) ภายในเขตยโูรโซนนัน้ มีความเช่ือมโยง กนัและมีความลุม่ลกึของการรวมกลุม่ท่ี เพิ่มขึน้ ซึ่ง

ปรากฏให้เห็นทัง้ในตลาดทนุ และตลาดตราสารหนี ้โดยเฉพาะตลาดพนัธบตัร  

การรวมกลุม่ ทางการเงินของกลุม่ EMU ในระดบัท่ีมากขึน้นัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการขยายและ

เช่ือมโยงตลาดการเงินภายในเขต EMU ก่อให้เกิดผลดีตอ่ระบบเศรษฐกิจของกลุม่ในหลายด้าน เชน่ 

(1) ต้นทุนทางการเงนิ ลดลง การน าเงินยโูรมาใช้ น าไปสูก่ารผอ่นคลายทางการเงิน ข้อจ ากดั

ด้านสินเช่ือนัน้ลดลง เน่ืองจากความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency risk) และความเส่ียงด้านสภาพ

คลอ่ง (Liquidity risk) ท่ีลดลง รวมไปถึงการเช่ือมโยงทางการเงินท่ีมีเงินยโูรเป็นตวักลางนัน้ ชว่ยเพิ่มระดั บ

การแขง่ขนัให้มากขึน้ และขยายตลาดการเงินให้มีขนาดใหญ่ ครอบคลมุทัง้เขตยโูรโซน  สิ่งท่ีเกิดขึน้จาก

เหตกุารณ์นี ้ก็คือ ต้นทนุของตวักลางทางการเงิน (Intermediate cost) ลดลง 

(2) การกู้ยืมเงนิและการลงทุนระหว่างประเทศ สามารถท าได้สะดวกมากยิ่งขึน้  เน่ืองจาก

ต้นทนุทางการเงินท่ีลดลงภายในเขต EMU และโอกาสในการกระจายความเส่ียงท่ีมากขึน้ ดงัท่ีกลา่วไป

ข้างต้น ประกอบกบั การเข้าถึงตลาดการเงิน ท่ีมากขึน้ จากการใช้เงินยโูร  ได้กลายมา เป็นกระบวนการ

ปรับตวัเข้าหากนั  (Convergence) ของระบบการเงินภายในเขต EMU ซึง่สง่ผลท าให้การกู้ ยืมเงินระหวา่ง

ประเทศท าได้สะดวกมากขึน้  โดยเป็นการกู้ ยืมเงินกนัเองภายในเขตยโูรมากกวา่ประเทศนอกกลุม่ EMU 

จนกระทัง่อาจจะน าไปสูภ่าวะ Lending boom ได้ (Gonzalez-Paramo, 2010 และ Lane and Walti, 

2006) ส าหรับด้านการลงทนุก็เชน่เดียวกนั ผลท่ีเกิดขึน้ ตามมาจากการใช้เงินยโูร ก็คือ  ท าให้นกัลงทนุมี

ความเช่ือมัน่ตอ่เศรษฐกิจของกลุม่ยโูรมากขึน้ มีโอกาสท่ีจะเลือกลงทนุในประเทศตา่งๆ รวมไปถึงการ

บริหารและจดัการความเส่ียงท่ีดีขึน้  ซึง่มีงานศกึษาหลายชิน้ท่ียืนยนัวา่ การน าเงินเงินยโูรมาใช้ ท าให้

ปริมาณการลงทนุในเขตยโูรเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 (Dvorak, 2005) หรือสง่ผลให้ตลาดการเงินในเขตยู

โรมีความเช่ือมโยงกนัมากขึน้ในด้านการลงทนุ โดยเฉพาะการลงทนุในพนัธบตัร (bond portfolios) (Lane, 

2005) 

ไมเ่พียงเทา่นี ้เงินยโูรนอกจากจะท าหน้าท่ีในฐานะเป็นอตัราแลกเปล่ียนร่วมกนัของประเทศในเขต

ยโูรแล้ว ยงัเป็นชอ่งทางส าคญัในการสง่ผา่นนโยบายการเงินอีกด้วย ฉะนัน้ การน าเงินยโูรมาใช้ยงัสง่ผลให้

ธนาคารกลางแหง่สหภาพยโุรป (ECB: European Central Bank) และสามารถด าเนินนโยบายทางการเงิน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้อีกด้วย (Kalemli-Ozcan et.al, 2010)  



อยา่งไรก็ตาม  การใช้เงินยโูรภายในเขต EMU ก็สามารถสง่ผลกระทบตอ่การรวมกลุ่มทางการเงิน

ในด้านลบได้เชน่กนั หากปราศจากการก ากบัดแูลท่ีดีจากธนาคารกลางแหง่สหภาพยโุรป การผอ่นคลาย

ทางการเงินท่ีมากเกินไป และปัญหาด้านข้อมลูท่ีไมเ่ทา่กนั (Asymmetric information) ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ธนาคารระหวา่งประเทศ ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วนัน้ อาจเป็นสาเหตุ ท่ีน าไปสูค่วามไร้เสถียรภาพทางการเงิน 

การตดัสินใจแบกรับความเส่ียงท่ีผิดพลาด การให้กู้ ยืมเงินท่ีมากเกินไป ภาวะการขาดดลุบญัชี เดนิสะพดั  

(Current Account Deficit) จนอาจลกุลามขยายตวัไปเป็น วิกฤตกิารณ์ทางการเงิน ดงัท่ีก าลงัด าเนินอยู่ ใน
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