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อลัน กรีนสแปน (2)

                                                       รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การตัดสินใจของประธานาธิบดีวิลเลียม  คลินตัน ในการเสนอใหนายอลัน  
กรีนสแปน (Alan Greenspan) ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) 
ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) ตอไปอีกหนึ่งสมัย ดังประกาศเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2539 มิไดกอใหเกิดความประหลาดใจแกวงการธุรกิจการเงินและ 
ผูติดตามการเมืองอเมริกันอยางใกลชิด
           นายกรีนสแปนดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผู ว าการธนาคารกลางสมัยแรก 
ในป 2531 ยุครัฐบาลโรนัลด  เรแกน  และไดตออายุสมัยที่สองในป 2535 ยุครัฐบาลยอรจ บุช   
การตออายุคร้ังนี้นับเปนสมัยที่สาม
           นายกรีนสแปนคลุกอยู ในพรรครีปบลิกันมาเปนเวลาชานาน นับต้ังแตการ 
ชวยนายริชารด นิกสัน หาเสียงในชวงป 2511-2512 เพื่อดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดี คร้ัน 
นายนิกสันชนะการเลือกตั้ง นายกรีนสแปนกลับพลาดมิไดรับตํ าแหนงการเมืองใดๆ กวาจะขึ้นมา
ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผู ว าการธนาคารกลางได ก็ตองใชเวลาไตเตาถึงสองทศวรรษ  
นายกรีนสแปนจึงเขาใจเสนสนกลในทางการเมืองภายในพรรครีปบลิกันอยางดียิ่ง
           แตถึงนายกรีนสแปนจะเปนขาเตาเกาเลี้ยงของพรรคริปบลิกัน ผูนํ าพรรค 
รีปบลิกันหลายคนไมชอบข้ีหนานายกรีนสแปนเทาใดนัก สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะนายกรีนสแปน 
ทํ าตัวเปนอิสระมากเกินไป ไมยอมฟงเสียงพรรค นายกรีนสแปนยึดมั่นในหนาที่การรักษา 
เสถียรภาพของราคาและดวยเหตุที่เปนสานุศิษยของศาสตราจารยอารเธอร เบิรนส (Arthur 
F.Burns) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ผูเคยดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง 
ถึง 2 สมัย นายกรีนสแปนจึงเดินตามรอยอาจารยดวยการใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือในการ
กํ ากับภาวะเงินเฟอ ในยามที่อัตราเงินเฟอทํ าทาจะเพิ่มข้ึน นายกรีนสแปนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
เพื่อชะลอภาวะเงินเฟอ แตในยามที่ภาวะเงินเฟอออนตัวลง นายกรีนสแปนมิไดลดอัตราดอกเบี้ย
อยางฮวบฮาบ หากแตคอย ๆ ลดทีละเล็กทีละนอย
           ทวงทาในการกํ ากับอัตราดอกเบี้ยของนายกรีนสแปนสรางความไมพอใจแก 
ผู นํ าพรรครีปบลิกันอยางยิ่ง เพราะในยามที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเติบโต 
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ทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงและการวางงานมีมากขึ้น อันทํ าใหเสียคะแนนนิยมทางการเมือง  
แตในยามที่ภาวะเงินเฟอออนตัวลง นายกรีนสแปนกลับออยอิ่งในการลดอัตราดอกเบี้ย ผูนํ า 
พรรครีปบลิกันจํ านวนมากเห็นวา นายกรีนสแปนไมเพียงแตจะลดอัตราดอกเบี้ยไมทันใจเทานั้น 
หากยังลดไมพอเพียงอีกดวย
           นายยอรจ บุชไมพอใจนายกรีนสแปน นายอัลฟอนเซ ดามาโต (Alfonse  
D' Amato) ประธานคณะกรรมาธิการธนาคารแหงวุฒิสภาก็ไมพอใจนายกรีนสแปน ถึงกับ 
คัดคานการตออายุนายกรีนสแปนในป 2535 แตแลวรัฐบาลบุชไมมีทางเลือกอื่น นายกรีนสแปน 
จึงไดดํ ารงตํ าแหนงเปนสมัยที่สอง อยางไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยชาเกินไปถูกกลาวหาวา 
เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหนายบุชพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2535 เมื่อระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ก็เปนเวลาที่การเลือกตั้งประธานาธิบดี
ผานพนไปแลว  นายกรีนสแปนกลายเปน `หมาหัวเนา' ในสายตาของผูนํ าพรรครีปบลิกันอยู 
ระยะหนึ่ง
           แตนายกรีนสแปนก็เปน `นกรู' ที่ชํ่ าชองการเมืองอเมริกัน  และสามารถกํ าหนด  
จังหวะกาวใหเหมาะสมกับชีพจรทางการเมือง เมื่อพรรครีปบลิกันสามารถยึดรัฐสภา ทั้งสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในการเลือกตั้งป 2537 นายกรีนสแปนก็เคลื่อนตัวไปทางขวา ดวยการ
ออกมาคัดคานมาตรการขึ้นภาษีอากรของรัฐบาลคลินตัน อันเปนจุดยืนของพรรครีปบลิกัน  
เมื่อพรรครีปบลิกันขัดแยงกับรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรงเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ จนถึงขั้น 
จะไมยอมเขยิบเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งจะยังผลใหรัฐบาลอเมริกันไมสามารถชํ าระหนี้ได  
นายกรีนสแปนก็ออกมาเตือนผูนํ าพรรครีปบลิกันในเดือนกันยายน 2538 วา อยาเลนกับไฟ  
หากรัฐบาลอเมริกันตอง `เบี้ยว' หนี้แลว  ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรง  ทั้งในตลาด 
หลักทรัพยและตลาดเงิน ขอสํ าคัญรัฐบาล  อเมริกันจะสูญเสียความนาเชื่อถือไปเปนอันมาก
           เมื่อนายกรีนสแปนเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอเมริกันตอรัฐสภาเมื่อวันอังคาร
ที่ 20 กุมภาพันธ 2539 อันเปนหนาที่ของธนาคารกลางที่จะตองรายงานทุกครึ่งป นายกรีนสแปน
แสดงความเชื่อมั่นวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเจริญเติบโตตอไปในระดับปานกลาง แตการที่ 
นายกรีนสแปนมิไดผูกมัดตัวเองวาจะลดอัตราดอกเบี้ยตอไป ทํ าใหดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่ าลง
ทันที ในวันตอมานายกรีนสแปนออกมาใหความเห็นวา ธนาคารกลางอาจพิจารณาลดอัตรา 
ดอกเบี้ยลงไปอีก พลันตลาดหลักทรัพยก็เฟองฟูทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
           นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2538 เปนตนมา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 คร้ัง รวมแลว 0.75%  หากแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงเปนเชนนี้ 
ตอไป นายบิล  คลินตันจะมิไดรับผลกระทบจากการดํ าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง  
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และคาดหวังวา การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะดํ าเนินตอไปอยางตอเนื่องจนถึงฤดูการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอเมริกันในเดือนพฤศจิกายน 2539
            แมว ารัฐบาลคลินตันจะไมพอใจทวงทาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของนาย 
กรีนสแปน แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ ทํ าใหนายคลินตัน 
ตัดสินใจไดงายขึ้นในการตออายุใหนายกรีนสแปน  แทที่จริงแลว นายคลินตันเกือบไมมีทางเลือก
อ่ืน เพราะพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การเสนอชื่อคนของพรรคเดโมแครตเขา 
ดํ าเนินตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลางยากที่จะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาได  
ถึงแมผู นํ าพรรครีปบลิกันบางคนจะไมชอบข้ีหนานายกรีนสแปน แตถาพรรครีปบลิกนควํ่ า 
นายกรีนสแปนในวุฒิสภา พรรครีปบลิกันจักตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองอยาง 
เอกอุ เพราะนายกรีนสแปนเปนคนของพรรครีปบลิกัน และขึ้นมาสูตํ าแหนงปจจุบันในยุครัฐบาล
พรรครีปบลิกัน ขอสํ าคัญนายกรีนสแปนไดรับการยกยองจากวงวิชาการในฐานที่ประสบความ
สํ าเร็จในการควบคุมเงินเฟอ
           การที่ศาสตราจารยอลัน ไบลนเดอร (Alan Blinder) ประกาศคืนสูมหาวิทยาลัย 
พรินสตัน เมื่อหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการธนาคารกลางในเดือน 
มกราคม 2539 ยังผลใหทางเลือกของรัฐบาลคลินตันตีบตันยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา 
ศาสตราจารยไบลนเดอร เปนผู ที่ รัฐบาลคลินตันหวังที่จะใหสืบทอดตํ าแหนงตอจากนาย 
กรีนสแปน ในภาวะที่พรรครีปบลิกันยึดกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การสืบทอดตํ าแหนงของ
ศาสตราจารยไบลนเดอรจึงเปนเรื่องยากยิ่ง
           ดวยเหตุที่พรรครีปบลิกันยึดกุมตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันยาวนานถึง 12 ป 
(2523-2535) คณะผูวาการธนาคารกลาง (Board of Governors) จึงประกอบดวยบุคคลที่ 
แตงตั้งโดยรัฐบาลพรรครีปบลิกัน เมื่อนายวิลเลียม  คลินตัน ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดี  
รัฐบาลพรรคเดโมแครตพยายามเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะผูวาการ แตก็ทํ าไดดวย
ขอบเขตอันจํ ากัด
           คณะผูวาการธนาคารกลางประกอบดวยผูวาการ 7 คน แตละคนอยูในตํ าแหนง
ได 14 ป เมื่อครบกํ าหนดมิอาจตออายุตอไปได การบรรจุตํ าแหนงผูวาการเปนไปในลักษณะ 
ที่ทํ าใหมีผูวาการอยูในตํ าแหนงครบกํ าหนด 1 คน ทุกๆ สองป  แตโดยทั่วไปแลว  ผูวาการ 
สวนใหญมิไดอยูในตํ าแหนงจนครบกํ าหนด สวนสํ าคัญเปนเพราะวาเงินเดือนผูวาการตํ่ าเกินไป 
เมื่อเทียบกับผูทํ างานในธุรกิจการเงิน การที่กฎหมายธนาคารกลางอเมริกันกํ าหนดอายุผูวาการ
ยาวนานถึง 14 ป ก็เพื่อปองกันมิใหฝายบริหารหรือรัฐบาลแทรกแซงการทํ างานของธนาคารกลาง 
แตในทางปฏิบัติฝายบริหารก็แทรกแซงไดระดับหนึ่ง ดวยการแตงตั้งคนของตนเขาไปดํ ารง 
ตํ าแหนงผูวาการ เพราะเหตุที่มีผูวาการลาออกจากตํ าแหนงกอนครบกํ าหนดนั่นเอง แตฝาย 
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บริหารก็ไมสามารถแตงตั้งผูวาการตามอํ าเภอใจ เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย 
หากรัฐบาลมิไดกุมเสียงขางมากในวุฒิสภา ก็ตองเสนอชื่อผูดํ ารงตํ าแหนงผูวาการอันวุฒิสภา 
ยอมรับได การคานอํ านาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารนี้เอง มีสวนขัดขวางมิใหฝาย
บริหารแทรกแซงการทํ างานของธนาคารกลาง
           คณะผูวาการธนาคารกลาง 7 คน ประกอบดวยประธานคณะผูวาการ 1 คน 
และรองประธาน 1 คน นายกรีนสแปนจะดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการถึงป 2543 แมจะพน
จากตํ าแหนงประธานแลว ก็ยังดํ ารงตํ าแหนงผูวาการไปจนถึงป 2549
           นับต้ังแตป 2536 เปนตนมา รัฐบาลคลินตันมีโอกาสแตงตั้งผูวาการเพียง 2 คน  
คือ ศาสตราจารยไบลนเดอร ในตํ าแหนงรองประธาน และนางจาเนต  เยลเลน (Janet Yellen)  
เมื่อศาสตราจารยไบลนเดอรตัดสินใจออกจากตํ าแหนงประกอบกับมีผูวาการลาออกอีก 1 คน  
รัฐบาลคลินตันจึงมีโอกาสแตงตั้งผูวาการอีก 2 คน
           เดิมทีรัฐบาลคลินตันหมายมั่นใหนายเฟลิกซ โรฮาติน (Felix Rohatyn) นาย
ธนาคารแหงมหานครนิวยอรคดํ ารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการ แตดวยเหตุที่นายโรฮาติน 
ใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือเปาหมายเสถียรภาพของ 
ราคามากเกินไป จนนากลัววาจะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับนายกรีนสแปน ขอสํ าคัญ 
วุฒิสภาคงไมยอมรับนายโรฮาติน ในที่สุด รัฐบาลคลินตันตัดสินใจเลือกนางอลิส ริฟลิน (Alice 
Rivlin) ผูอํ านวยการงบประมาณแหงทํ าเนียบขาวดํ ารงตํ าแหนงสืบตอจากศาสตราจารยไบลน
เดอร สวนผูวาการอีกคนหนึ่ง ไดแก ศาสตราจารยลอเรนส ไมเยอร (Laurence Meyer) แหง
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ณ เมืองเซนตหลุยส (Washington University at ST. Louis)
           แมวาทั้งนายริฟลินและศาสตราจารยไมเยอรตางตองการใชเครื่องมือทาง 
การเมืองในการอัดฉีดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตทั้งคูก็ใหความสํ าคัญแกเปาหมาย 
การรักษาเสถียรภาพของราคา จุดยืนเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงแตกตางจากนาย
กรีนสแปนไมมากนัก
           สังคมเศรษฐกิจโลกจะยังคงติดตามยางกาวของนายอลัน กรีนสแปน ตอไปอีก 
อยางนอย 4 ป


	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì
	¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕÇÔÅà�


