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 ไฟก ําลงัลามทุงละตินอเมริกา ทั้งไฟเศรษฐกิจและไฟการเมือง

 ภาวะความไมสงบเรียบรอยปรากฏในโคลอมเบีย แดนดินแหงโคเคน ณ ที่ซึ่ง 
เจาพอยาเสพติดสามารถจัดตั้ง 'รัฐอิสระ' ไดโดยไมยากนัก  ในเวเนซุเอลา ความคุกรุนปรากฏ 
โดยทั่วไป การนัดหยุดงานปรากฏดวยความถี่สูงยิ่ง จนผูนํ าฝายทหารบางหมูเหลากอการ 
รัฐประหารในเดือนเมษายน 2545 แมประธานาธิบดี อูโก ชาเวส (Hugo Chavez) จะสามารถ 
กลบัมานัง่ต ําแหนงเดิม แตสภาวะความไมเปนปกติทางการเมืองยังดํ ารงอยู
 ไฟเศรษฐกิจลามลุกในอารเยนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และบราซิล และมีทีทา 
จะสงผลเชื่อมโยงสูอาเซียตะวันออก
 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครอบคลุมละตินอเมริกามานานหลายปแลว  
อารเยนตินาเปนประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่มีอันเปนไป ในเดือนธันวาคม 2544 อารเยนตินา 
ไมสามารถชํ าระหนี้ตางประเทศ  และจํ าตอง 'ชักดาบ' รัฐบาลควบคุมการปริวรรตเงินตรา 
ตางประเทศอยางเขมงวด รวมทั้งควบคุมการถอนเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆดวย 
ภาพประชาชนชาวอารเยนตินาเขาคิวยาวเหยียดเพื่อถอนเงินจากธนาคารแพรไปทั่วโลก ธุรกิจ
จํ านวนมากฝงตัวเองในหลุมฝงศพ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่อัตราการวางงานเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
อาการของอารเยนตินาตองเรียกวาอยูในขั้นโคมา มีแตทรงกับทรุด ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหรัฐ
อเมริกาและกองทุนการเงินระหวางประเทศ มิไดเขาไป 'อุม' อยางเต็มที่ แมวากองทุนการเงิน
ระหวางประเทศจะปลอยเงินกู เพื่อประคับประคองอารเยนตินาในระยะตน แตเมื่อรัฐบาล 
อารเยนตินามิไดดํ าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจขนานใหญในระดับที่รัฐบาลอเมริกันพอใจ กองทุน 
การเงนิระหวางประเทศยอมมิอาจทุมการใหเงินกูแกอารเยนตินาได ในเมื่อสหรัฐอเมริกามีเสียงดัง
ในองคกรโลกบาลแหงนี้

 ในระยะแรก วิกฤติการณการเงินอารเยนตินามิไดสงผลลุกลามสูประเทศอื่น  
จนกองทนุการเงินระหวางประเทศตีปก ในเดือนพฤษภาคม 2545 นางแอนน ครูเกอร (Anne 
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Krueger) รองผูอํ านวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศรายงานสภาวการณทางเศรษฐกิจของ
ทวปีอเมริกาตอที่ประชุมกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา โดยมองการณในขางดี

 เหตใุดวิกฤติการณการเงินอารเยนตินาจึงมีผลลุกลามอันจํ ากัด ?

 ศาสตราจารยครูเกอรน ําเสนออรรถาธิบาย 5 ประการ กลาวคือ
 ประการแรก ประเทศตางๆในละตินอเมริกาดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
อยางสมเหตุสมผล หลายตอหลายประเทศมีความกาวหนาในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และ
ดํ าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในทางที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคดงักลาวนี้เพิ่มความเชื่อมั่นแกชุมชนการเงินระหวางประเทศ
 ประการที่สอง เครอืขายความสัมพันธทางการคาและการเงินระหวางอารเยนตินา 
กบัประเทศเพือ่นบานคอนขางจํ ากัด ซึ่งพลอยทํ าใหผลลุกลามของวิกฤติการณการเงินอารเยนตินา
พลอยจํ ากัดดวย
 ประการที่สาม ความไมสามารถในการชํ าระหนี้ตางประเทศของอารเยนตินา 
เปนเรื่องที่มีการคาดการณลวงหนาอยูแลว ชุมชนการเงินระหวางประเทศจึงเตรียมการรับมือ 
กบัการชักดาบของอารเยนตินา
 ประการที่ส่ี สารสนเทศทางเศรษฐกิจที่สมบูรณและทันการณมากกวาเดิมเกื้อกูล
การตดัสินใจของนักลงทุนอยางมาก
 ประการที่หา ความสํ าคัญของอารเยนตินาในตลาดพันธบัตรระหวางประเทศ 
ลดลงเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเผชิญวิกฤติการณวิสาหกิจ 
ยักษใหญลมละลาย ซึ่งเริ่มตนดวยการลมละลายของ Enron นักลงทุนเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับ 
คุณภาพของหลักทรัพยบริษัทอเมริกัน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
อเมริกันตกตํ่ าลง เงินทุนเคลื่อนยายจากสหรัฐอเมริกาไปสูภูมิภาคอื่น บางสวนเคลื่อนสูเม็กซิโก
และบราซิล

 กองทุนการเงินระหวางประเทศตีปกไดไมนาน วิกฤติการณการเงินอารเยนตินา 
เร่ิมออกฤทธิใ์นเดือนกรกฎาคม 2545 ส่ิงที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Contagion Effect หรือที่ 
นกัรัฐศาสตรเรียกวา Domino Effect ปรากฏโฉมอยางชัดเจน และกํ าลังมีพลวัตอยางสูง บรรดา
ประเทศทีม่คีวามสมัพันธทางเศรษฐกิจกับอารเยนตินาอยางใกลชิดตองรับ 'หางเครื่อง' ของมรสุม
การเงินอารเยนตนิา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุรุกวัย ปารากวัย และบราซิล
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 อุรุกวัยไดชื่อวาเปน 'สวิตเซอรแลนด' แหงละตินอเมริกา เคยมีระบบสถาบัน 
การเงนิทีแ่ขง็แกรง แตภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งยืดเยื้อถึง 4 ปบ่ันทอนความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินในระดับฐานราก จนทายที่สุดเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินในเดือนสิงหาคม 
2545 ประชาชนแหกันไปถอนเงิน อุรุกวัยพึ่งพิงอารเยนตินาเปนตลาดสินคาออกสํ าคัญ เมื่อ 
อารเยนตินาเผชิญวิกฤติการณการเงิน อุรุกวัยยอมตองรับผลกระเทือนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  
แทที่จริงแลว อุรุกวัยมีปญหาพื้นฐานเศรษฐกิจที่ไมมั่นคง เนื่องเพราะรัฐบาลกอหนี้สาธารณะ
จํ านวนมาก จนอยูในระดับสูงกวา 100% ของ GDP มิหนํ าซํ้ ายังยึดโยงอยูกับระบบอัตรา 
แลกเปลีย่นแบบตายตัว เมื่อรายไดจากการสงออกตกตํ่ า ตลาดการเงินระหวางประเทศขาดความ
เชื่อถือเงินเปโซของอุรุกวัย เงินทุนไหลออกจากอุรุกวัย จนทายที่สุดรัฐบาลอุรุกวัยตองประกาศ 
ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
 บราซิลแตกตางจากอุรุกวัย เพราะบราซิลปลอยใหเงินรีอัล (real) ลอยตัวตั้งแตป 
2541 มิหนํ าซํ้ าหนี้ตางประเทศนอกจากจะมีปริมาณไมมากแลว สวนใหญยังเปนหนี้ระยะยาว 
อีกดวย ปญหาของบราซิลมีพื้นฐานจากสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง เนื่องจาก
ประธานาธิบดีเฟอรนันโด เฮนริเก คารโดโซ (Fernando Henrique Cardoso) ตองพนจากตํ าแหนง 
และมทีทีาวา ผูสมัครรับเลือกตั้งฝายซายจะชนะการเลือกตั้ง สภาวะความไมแนนอนทางการเมือง
ทํ าลายความเชื่อมั่นของชุมชนการเงินระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจบราซิล เงินรีอัลมีคาตกตํ่ า
ลงตัง้แตเดอืนมกราคม 2545 ซึ่งทํ าใหภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศเมื่อคิดเปนเงินรีอัลถีบตัวสูง
ข้ึน  จนนากลัววาบราซิลอาจไมสามารถชํ าระหนี้ได

 รัฐบาลอเมริกันปฏิบัติตออุรุกวัยและบราซิลแตกตางจากอารเยนตินามาก  
ในกรณขีองอุรุกวัย สหรัฐอเมริกายื่นมือใหเงินกู 3,800 ลานดอลลารอเมริกัน ในกรณีของบราซิล 
กองทนุการเงนิระหวางประเทศดวยความเห็นชอบของรัฐบาลอเมริกันใหเงินกูฉุกเฉิน 15,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน ปริมาณเงินใหกู อยูในระดับนองๆเกาหลีใตที่ไดรับในคราวเกิดวิกฤติการณ 
การเงนิ 2540 กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดสนใจดวยซํ้ าวา รัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้ง
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย (Policy Conditionality) ที่ผูกติดกับเงินใหกูหรือไม 
ความมหึมาของเศรษฐกิจบราซิลทํ าใหมีความจํ าเปนเรงดวนที่จะตองประคับประคองมิใหบราซิล
ลม  มิฉะนั้นอาจกอผลลุกลามรุนแรง
 ถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศจะ 'อุม' บราซิลชนิดสุดจิตสุดใจ แตใชวา 
บราซิลจะพนจากวิกฤติการณโดยเด็ดขาดก็หาไม นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา บราซิลอาจ
เผชิญวิกฤติการณซํ้ าอีก ข้ึนอยูกับวารัฐบาลจะสามารถฟนคืนความนาเชื่อถือทางการเงินได 
มากนอยเพียงใด
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 ประเด็นสํ าคัญที่นาเปนหวง ก็คือ วิกฤติการณการเงินละตินอเมริกาจะสงผล 
ลุกลามสูอาเซยีตะวันออกดุจเดียวกับวิกฤติการณเงินเปโซเม็กซิกันป 2537 หรือไม ?
 วิลเลียม พีเซ็ก จเูนยีร (William Pesek Jr.) แหง Bloomberg News ฟนธงวา  
ใหจับตามองฟลิปปนส  เพราะฟลิปปนส เปน The Weakest Link ของอาเซียตะวันออก
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