คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2545

วิกฤติการณการเงินละตินอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ไฟกําลังลามทุงละตินอเมริกา ทั้งไฟเศรษฐกิจและไฟการเมือง
ภาวะความไมสงบเรียบรอยปรากฏในโคลอมเบีย แดนดินแหงโคเคน ณ ที่ซึ่ง
เจาพอยาเสพติดสามารถจัดตั้ง 'รัฐอิสระ' ไดโดยไมยากนัก ในเวเนซุเอลา ความคุกรุนปรากฏ
โดยทั่วไป การนัดหยุดงานปรากฏดวยความถี่สูงยิ่ง จนผูนํ าฝายทหารบางหมูเหลากอการ
รัฐประหารในเดือนเมษายน 2545 แมประธานาธิบดี อูโก ชาเวส (Hugo Chavez) จะสามารถ
กลับมานัง่ ตําแหนงเดิม แตสภาวะความไมเปนปกติทางการเมืองยังดํารงอยู
ไฟเศรษฐกิจลามลุกในอารเยนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และบราซิล และมีทีทา
จะสงผลเชื่อมโยงสูอาเซียตะวันออก
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ครอบคลุ ม ละติ น อเมริ ก ามานานหลายป แ ล ว
อารเยนตินาเปนประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่มีอันเปนไป ในเดือนธันวาคม 2544 อารเยนตินา
ไมสามารถชํ าระหนี้ตางประเทศ และจํ าตอง 'ชักดาบ' รัฐบาลควบคุมการปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศอยางเขมงวด รวมทั้งควบคุมการถอนเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆดวย
ภาพประชาชนชาวอารเยนตินาเขาคิวยาวเหยียดเพื่อถอนเงินจากธนาคารแพรไปทั่วโลก ธุรกิจ
จํานวนมากฝงตัวเองในหลุมฝงศพ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อาการของอารเยนตินาตองเรียกวาอยูในขั้นโคมา มีแตทรงกับทรุด ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหรัฐ
อเมริกาและกองทุนการเงินระหวางประเทศ มิไดเขาไป 'อุม' อยางเต็มที่ แมวากองทุนการเงิน
ระหว า งประเทศจะปล อ ยเงิ น กู  เ พื่ อ ประคั บ ประคองอาร เ ยนติน าในระยะตน แต เ มื่อรัฐ บาล
อารเยนตินามิไดดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจขนานใหญในระดับที่รัฐบาลอเมริกันพอใจ กองทุน
การเงินระหวางประเทศยอมมิอาจทุมการใหเงินกูแกอารเยนตินาได ในเมื่อสหรัฐอเมริกามีเสียงดัง
ในองคกรโลกบาลแหงนี้
ในระยะแรก วิกฤติการณการเงินอารเยนตินามิไดสงผลลุกลามสูประเทศอื่น
จนกองทุนการเงินระหวางประเทศตีปก ในเดือนพฤษภาคม 2545 นางแอนน ครูเกอร (Anne
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Krueger) รองผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศรายงานสภาวการณทางเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาตอที่ประชุมกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา โดยมองการณในขางดี
เหตุใดวิกฤติการณการเงินอารเยนตินาจึงมีผลลุกลามอันจํากัด ?
ศาสตราจารยครูเกอรนาเสนออรรถาธิ
ํ
บาย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ประเทศตางๆในละตินอเมริกาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
อยางสมเหตุสมผล หลายตอหลายประเทศมีความกาวหนาในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และ
ดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในทางที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคดังกลาวนี้เพิ่มความเชื่อมั่นแกชุมชนการเงินระหวางประเทศ
ประการที่สอง เครือขายความสัมพันธทางการคาและการเงินระหวางอารเยนตินา
กับประเทศเพือ่ นบานคอนขางจํากัด ซึ่งพลอยทําใหผลลุกลามของวิกฤติการณการเงินอารเยนตินา
พลอยจํากัดดวย
ประการที่สาม ความไมสามารถในการชํ าระหนี้ตางประเทศของอารเยนตินา
เปนเรื่องที่มีการคาดการณลวงหนาอยูแลว ชุมชนการเงินระหวางประเทศจึงเตรียมการรับมือ
กับการชักดาบของอารเยนตินา
ประการที่สี่ สารสนเทศทางเศรษฐกิจที่สมบูรณและทันการณมากกวาเดิมเกื้อกูล
การตัดสินใจของนักลงทุนอยางมาก
ประการที่หา ความสํ าคัญของอารเยนตินาในตลาดพันธบัตรระหวางประเทศ
ลดลงเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเผชิญวิกฤติการณวิสาหกิจ
ยักษใหญลมละลาย ซึ่งเริ่มตนดวยการลมละลายของ Enron นักลงทุนเริ่มตั้งขอกังขาเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพของหลัก ทรั พ ยบริ ษั ท อเมริกั น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
อเมริกันตกตํ่าลง เงินทุนเคลื่อนยายจากสหรัฐอเมริกาไปสูภูมิภาคอื่น บางสวนเคลื่อนสูเม็กซิโก
และบราซิล
กองทุนการเงินระหวางประเทศตีปกไดไมนาน วิกฤติการณการเงินอารเยนตินา
เริม่ ออกฤทธิใ์ นเดือนกรกฎาคม 2545 สิ่งที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Contagion Effect หรือที่
นักรัฐศาสตรเรียกวา Domino Effect ปรากฏโฉมอยางชัดเจน และกําลังมีพลวัตอยางสูง บรรดา
ประเทศทีม่ คี วามสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอารเยนตินาอยางใกลชิดตองรับ 'หางเครื่อง' ของมรสุม
การเงินอารเยนตินา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุรุกวัย ปารากวัย และบราซิล
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อุรุกวัยไดชื่อวาเปน 'สวิตเซอรแลนด' แหงละตินอเมริกา เคยมีระบบสถาบัน
การเงินทีแ่ ข็งแกรง แตภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งยืดเยื้อถึง 4 ปบั่นทอนความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินในระดับฐานราก จนทายที่สุดเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินในเดือนสิงหาคม
2545 ประชาชนแหกันไปถอนเงิน อุรุกวัยพึ่งพิงอารเยนตินาเปนตลาดสินคาออกสําคัญ เมื่อ
อารเยนตินาเผชิญวิกฤติการณการเงิน อุรุกวัยยอมตองรับผลกระเทือนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
แทที่จริงแลว อุรุกวัยมีปญหาพื้นฐานเศรษฐกิจที่ไมมั่นคง เนื่องเพราะรัฐบาลกอหนี้สาธารณะ
จํ านวนมาก จนอยูในระดับสูงกวา 100% ของ GDP มิหนําซํ้ายังยึดโยงอยูกับระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นแบบตายตัว เมื่อรายไดจากการสงออกตกตํ่า ตลาดการเงินระหวางประเทศขาดความ
เชื่อถือเงินเปโซของอุรุกวัย เงินทุนไหลออกจากอุรุกวัย จนทายที่สุดรัฐบาลอุรุกวัยตองประกาศ
ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
บราซิลแตกตางจากอุรุกวัย เพราะบราซิลปลอยใหเงินรีอลั (real) ลอยตัวตั้งแตป
2541 มิหนําซํ้าหนี้ตางประเทศนอกจากจะมีปริมาณไมมากแลว สวนใหญยังเปนหนี้ระยะยาว
อี ก ด ว ย ป ญ หาของบราซิ ล มี พื้ น ฐานจากสภาวะความไม แ น น อนทางการเมื อ ง เนื่ อ งจาก
ประธานาธิบดีเฟอรนันโด เฮนริเก คารโดโซ (Fernando Henrique Cardoso) ตองพนจากตําแหนง
และมีทที า วา ผูส มัครรับเลือกตั้งฝายซายจะชนะการเลือกตั้ง สภาวะความไมแนนอนทางการเมือง
ทําลายความเชื่อมั่นของชุมชนการเงินระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจบราซิล เงินรีอัลมีคาตกตํ่า
ลงตัง้ แตเดือนมกราคม 2545 ซึ่งทําใหภาระการชําระหนี้ตางประเทศเมื่อคิดเปนเงินรีอัลถีบตัวสูง
ขึน้ จนนากลัววาบราซิลอาจไมสามารถชําระหนี้ได
รั ฐ บาลอเมริ กั น ปฏิ บั ติ ต  อ อุ รุ ก วั ย และบราซิ ล แตกต า งจากอาร เ ยนติ น ามาก
ในกรณีของอุรุกวัย สหรัฐอเมริกายื่นมือใหเงินกู 3,800 ลานดอลลารอเมริกัน ในกรณีของบราซิล
กองทุนการเงินระหวางประเทศดวยความเห็นชอบของรัฐบาลอเมริกันใหเงินกูฉุกเฉิน 15,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน ปริมาณเงินใหกูอยูในระดับนองๆเกาหลีใตที่ไดรับในคราวเกิดวิกฤติการณ
การเงิน 2540 กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดสนใจดวยซํ้าวา รัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้ง
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionality) ที่ผูกติดกับเงินใหกูหรือไม
ความมหึมาของเศรษฐกิจบราซิลทําใหมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองประคับประคองมิใหบราซิล
ลม มิฉะนั้นอาจกอผลลุกลามรุนแรง
ถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศจะ 'อุม' บราซิลชนิดสุดจิตสุดใจ แตใชวา
บราซิลจะพนจากวิกฤติการณโดยเด็ดขาดก็หาไม นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา บราซิลอาจ
เผชิญวิกฤติการณซํ้ าอีก ขึ้นอยูกับวารัฐบาลจะสามารถฟนคืนความนาเชื่อถือทางการเงินได
มากนอยเพียงใด
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ประเด็นสําคัญที่นาเปนหวง ก็คือ วิกฤติการณการเงินละตินอเมริกาจะสงผล
ลุกลามสูอาเซียตะวันออกดุจเดียวกับวิกฤติการณเงินเปโซเม็กซิกันป 2537 หรือไม ?
วิลเลียม พีเซ็ก จูเนียร (William Pesek Jr.) แหง Bloomberg News ฟนธงวา
ใหจับตามองฟลิปปนส เพราะฟลิปปนส เปน The Weakest Link ของอาเซียตะวันออก
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