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Financial Day ฉบับวันอังคารที่ 30 มกราคม 2539

อลัน กรีนสแปน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในบรรดาผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา จะหาผูใด
ทรงอิทธิพลเทียบเทียมอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ไดยากยิ่ง นักการเงินเฝาติดตาม
นายกรีนสแปนอยางใกลชิด นักเลนหุนจับตามองนายกรีนสแปนชนิดมิใหคลาดสายตา จนแม
เมื่ อ นายกรีน สแปนเดิน เขาสวม หากตามเขาไปดูได ก็คงมีคนตามเขาไปดู ในยามที่นาย
กรีนสแปนใหสัมภาษณสื่อมวลชนหรือใหการในรัฐสภาอเมริกัน นักวิเคราะหเศรษฐกิจจะพากัน
ชําแหละบทสัมภาษณและคําใหการเหลานั้น เพื่อหาความนัยระหวางบรรทัด หากนายกรีนสแปน
เอื้อนเอยวจีดวยความไมรัดกุมโดยไมตั้งใจ คาเงินดอลลารอาจตกตํ่า หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย
ใน Wall Street อาจทะยานขึ้น โดยที่ผลกระทบมิไดจํากัดภายในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน หากแต
มีผลกระทบลูกโซไปทั่วโลก เนื่องจากตลาดการเงินระหวางประเทศเชื่อมโยงกันอยางแนนแฟน
อลัน กรีนสแปน ประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) ธนาคารกลาง
แหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) กําลังพนจากตําแหนงหลังวันที่ 2 มีนาคม 2539
รัฐบาลและรัฐสภาอเมริกัน ถึ ง วาระที่ต อ งพิจ ารณาอี กครั้ง หนึ่ง วา จะตออายุนายกรีนสแปน
หรือจะแสวงหาผูอื่นมาแทนที่นายกรีนสแปน
นายอลัน กรีนสแปน เปนชาวนครนิวยอรค เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2469 และ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในป 2491 ดวยผลการศึกษาอันดีเดนถึงขั้นเกียรตินิยมสูงสุดที่เรียกกันวา summa
cumlaude และจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทจากมหาวิ ท ยาลั ยโคลั ม เบี ย (Columbia
University) ในป 2493 แตกวาที่จะจบปริญญาเอกก็ตกป 2520 ภายหลังจากที่ออกไปประกอบ
ธุรกิจเปนเวลากวาสองทศวรรษ
นายกรีนสแปนรวมกับเพื่อนกอตั้งบริษัทธุรกิจชื่อ Townsend-Greenspan and
Co., Inc. และเปนประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทนี้ระหวางป 2497-2517 และระหวางป
2520-2530 ชวงที่พนจากตําแหนง คือ ระหวางป 2517-2520 และนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา
เปนชวงที่นายกรีนสแปนดํารงตําแหนงทางการเมือง
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นายกรีนสแปนมีสายสัมพันธกับพรรครีปบลิกันอยางแนนแฟน เริ่มตนดวยการ
รวมทีมรณรงคหาเสียงใหนายริชารด นิกสันในชวงป 2511-2512 จนนายนิกสันไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นนายกรีนสแปนก็เขาสูวงจรการเมือง และ
ปวนเปยนอยูในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกัน นับตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา นายกรีนสแปนเปนกรรมการในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic
Advisers) ระหวางป 2513-2517 ในยุคประธานาธิบดีนิกสัน เมื่อนายเจอรัลด ฟอรด ดํารง
ตําแหนงประธานาธิบดีสืบตอจากนายนิกสัน นายกรีนสแปนไดรับเลือกเปนประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจ (CEA) ตลอดชวงเวลาระหวางป 2517-2520
นายกรีนสแปนมีประสบการณเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายการเงินและการคลัง
เริ่มดวยการเปนที่ปรึกษากระทรวงการคลังระหวางป 2514-2517 และที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
แหงรัฐสภา (Congressional Budget Office) ระหวางป 2520-2530
ในฐานะนั ก เศรษฐศาสตร นายกรีน สแปนมิ ไดมี ผ ลงานวิ ช าการอันโดดเดน
เพราะชีวิตการงานจมอยูในภาคธุรกิจเอกชนและวงการเมือง นายกรีนสแปนเคยเปนอาจารย
สอนหนังสือในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค ระหวางป 2520-2530 และเลิก
สอนหนังสือและเลิกประกอบธุรกิจเมื่อไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะผูวาการธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกาในป 2530 ในยุครัฐบาลนายโรนัลด เรแกน
ตําแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง แมจะเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี
แตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยดํารงตําแหนงวาระละ 4 ป เมื่อครบวาระอาจถูก
เสนอชื่อใหดํารงตําแหนงตอไปโดยไมจํากัดวาระ ประธานคณะผูวาการธนาคารกลางสามารถ
ทํางานโดยอิสระ และมิไดขึ้นตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
เมื่อนายกรีนสแปนครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคาร
กลางสมัยแรกในป 2534 ประธานาธิบดียอรจ บุช จําใจตออายุนายกรีนสแปน สวนหนึ่งเปน
เพราะหาคนมาแทนมิได อีกสวนหนึ่งเปนเพราะพรรคเดโมแครตคุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา ประธานาธิบดีบุชเกรงวา หากเสนอผูอื่นแทนนายกรีนสแปน อาจมิไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
แมนายกรีนสแปนจะเปนคนของพรรครีปบลิกัน แตนายกรีนสแปนก็มีปญหา
ความขั ด แย ง กั บ รั ฐ บาลบุชโดยตลอด ความขัดแยงที่สํ าคัญเกี่ยวพันกับการดํ าเนินนโยบาย
อัตราดอกเบี้ย ในเวลานั้น ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
แมนายกรีนสแปนจะคอยๆลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกวา Federal Reserve Board Discount Rate
จากระดับ 7% ในป 2532 จนเหลือ 3% ในป 2535 เพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตผู
นํ าพรรครีปบลิกันจํ านวนมากก็ยังไมพอใจ เพราะเห็นวา นายกรีนสแปนไมเพียงแตลดอัตรา
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ดอกเบี้ยชาเกินไปเทานั้น หากยังลดนอยเกินไปอีกดวย จึงมิไดชวยแกปญหาความถดถอยทาง
เศรษฐกิจ
ผูที่มีปญหากับนายกรีนสแปนมากเปนพิเศษ ก็คือ นายนิโคลัส เบรดี (Nicholas
Brady) รัฐมนตรีการคลัง นายเบรดีมาจากภาคเศรษฐกิจการเงิน และทํางานใน Wall Street
มากวาสามทศวรรษ จึงเชื่อวา การลดอัตราดอกเบี้ยมากๆ จะชวยใหระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
หลุดพนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได แตนายกรีนสแปน ซึ่งเปนลูกศิษยของศาสตราจารย
อารเธอร เบิรนส (Arthur F. Burns) ปรมาจารยทางเศรษฐศาสตรการเงิน และเคยดํารงตําแหนง
ประธาน Fed อยูถึง 8 ป 6 เดือน มีความเชื่อวา การลดอัตราดอกเบี้ยอยางฮวบฮาบและมาก
เกินไปในขณะที่มีการขาดดุลทางการคลังจํ านวนมากเชนนี้ จะชักนํ าภาวะเงินเฟอมาสูระบบ
เศรษฐกิจ
ความขัดแยงทางความคิดระหวางนายเบรดีกับนายกรีนสแปนมีมากจนถึงขั้น
นายเบรดีเปนฝายตัดความสัมพันธ การรับประทานอาหารรวมกัน ไมวาจะเปนมื้อเชา มื้อกลางวัน
หรือมื้อเย็นระหวางคนทั้งสอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น และเพื่อประสาน
การดําเนินนโยบายกรเงินและการคลังมีอันตองยุติลง
เมื่อประธานาธิบดีบุชพายแพการเลือกตั้ง นายกรีนสแปนกลายเปนแพะรับบาป
เพราะนโยบายการเงินไมสามารถชวยใหระบบเศรษฐกิจฟนตัวอยางทันการณชนิดมีผลตอการลง
คะแนนเสียง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายกรีน สแปนกั บ รั ฐ บาลคลิ น ตั น เป น ไปอยา งราบรื่น
ในชวงตน นายบิล คลินตัน นัดพบนายกรีนสแปนกอนพิธีสาบานตัวเพื่อรับตําแหนงประธานาธิบดี
แหงสหรัฐอเมริกา รายละเอียดเรื่องนี้ Bob Woodward นักหนังสือพิมพผูมีบทบาทเปดโปงกรณี
วอเตอรเกต รายงาน ไวในหนังสือชื่อ The Agenda : Inside the Clinton White House (1994)
แตเ มื่ อเวลาทอดนานออกไป รัฐบาลคลินตันเริ่มไมพอใจนายกรีนสแปนเกี่ยวกับการดํ าเนิน
นโยบายอัตราดอกเบี้ย อันเปนประเด็นเดียวกับความไมพอใจของรัฐบาลบุช
รัฐบาลคลินตันพยายามวางตัวคนของตนในคณะผูวาการธนาคารกลาง (Board
of Governors) เพื่อคัดงางการดําเนินนโยบายการเงินใหเปนไปตามแนวทางที่รัฐบาลตองการ
บรรดาผู  ว  า การที่ ดํ ารงตํ าแหน ง อยู  ก  อ นแล ว เกื อ บทั้ ง หมดแต ง ตั้ ง ในรัฐบาลพรรครี ปบลิกัน
นับตั้งแตป 2536 เปนตนมา รัฐบาลคลินตันประสบความสําเร็จในการผลักดันคนของตนเขาไป
เปนผูวาการเพียง 2 คน คือ นายอลัน ไบลนเดอร (Alan S. Blinder) และนางจาเนต เยลเลน
(Janet Yellen) ประธานาธิบดีคลินตันพยายามหนุนนางอลิเซีย มันเนล (Alicia Munnell)
จากกระทรวงการคลังขึ้นไปเปนผูวาการ แตนายกรีนสแปนขัดขวาง ดวยการกระซิบใหผูนําพรรค
รีปบลิกันคัดคาน
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เดิมที รัฐบาลคลินตันอาจมีแผนที่จะผลักดันใหนายอลัน ไบลนเดอรเปนประธาน
คณะผูวาการ จึงวางตัวใหดํารงตําแหนงรองประธาน นายไบลนเดอรเปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนํา
มีผลงานทางวิชาการอันโดดเดน และถือไดวาเปนผูนําคนหนึ่งของสํานักเศรษฐศาสตรแบบเคนส
(Keynesian Economics) กอนมาดํารงตําแหนงรองประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง นาย
ไบลนเดอรเ ป น ศาสตราจารย ส าขาวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยพรินสตัน (Princeton
University) และเปนที่ปรึกษาสวนตัวของนายคลินตัน
นับตั้งแตป 2535 เปนตนมา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาปรับอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นตามลําดับ และปรับดวยความถี่สูงยิ่งในชวงป 2537 จนถึงกลางป 2538 เรื่องนี้สรางความ
ไม ส บายใจแก รั ฐ บาลคลิ น ตั น อย า งมาก สื่ อ มวลชนเริ่ ม รายงานความขั ด แย ง ระหว า งนาย
กรีน สแปนกั บนายไบลนเดอร เพราะนายไบลนเดอรตองการใหลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ แตเสียงขางมากในคณะผูวาการธนาคารกลางยืนอยูขางนายกรีนสแปน ทั้งนางลอรา
ไทสัน (Laura Tyson) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และนายโรเบิรต รูบิน (Robert Rubin)
รัฐมนตรีการคลังตางปดปากและเลี่ยงการวิจารณนายกรีนสแปน จะมีก็แตนายลีออน พาเนตตา
(Leon E. Panetta) หัวหนาเสนาธิการทําเนียบขาว (Chief of Staff) ที่อดรนทนไมไหวระเบิดออก
มาในเดือนมิถุนายน 2538 วา ถึงเวลาที่ธนาคารกลางตองลดอัตราดอกเบี้ยเสียที อันเปนเหตุ
ให ป ระธานาธิ บ ดีค ลิ น ตั น ต อ งบอกเลิ ก นั ด การพบปะกั บ นายกรีนสแปน เพราะเกรงจะสราง
ภาพลักษณวา ฝายบริหารกดดันใหธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในเดือน
กรกฎาคม 2538 นั้นเอง ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยภายหลังจาก
ที่อัตราเงินเฟอมีแนวโนมลดลง และนับแตนั้นมาจนบัดนี้ อัตราดอกเบี้ยยังคงลดตอมาทีละเล็ก
ทีละนอย
แม ว า นายกรี นสแปนมักจะมีปญหาความขัดแยงกับฝายบริหารทั้งรัฐบาลบุช
และรัฐบาลคลินตัน แตนายกรีนสแปนก็ไดรับการยกยองจากวงวิชาการในฐานที่สามารถตรึง
อั ตราเงิ น เฟ อไว ในระดั บตํ่ าได นอกจากนี้ ความฉับไวของนายกรีน สแปนในการแกปญหา
วิกฤติการณตลาดหลักทรัพยเดือนตุลาคม 2530 ยังเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวขวัญอยูเสมอ
นายกรีนสแปนแสดงความแนวแนในการทํ าหนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
โดยที่ในบางครั้งตองสละเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางความไมพอใจแกฝาย
บริหารอยูเสมอ
กระนั้นก็ตาม โอกาสของเสือเฒาอยางนายกรีนสแปนที่จะดํารงตําแหนงประธาน
คณะผูวาการธนาคารกลางเปนสมัยที่สาม (2539-2543) ยังมีอยูอยางสูงยิ่ง

