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IMF ปศาจหรือนักบุญ ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รองนายกรั ฐ มนตรี ผู  มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคกล า วถึ ง
กองทุนการเงินระหวางประเทศประดุจหนึ่งเทพเจาที่รัฐบาลไทยตองเคารพและเชื่อฟง รวมตลอด
จนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ที่ผูกติดมากับเงินกู
ฉุกเฉิน (Stand-By Arrangement) ที่ใหแกรัฐบาลไทย นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักจํานวนมาก
เห็นกองทุนการเงินระหวางประเทศเปน ‘อัศวินมาขาว’ ที่เขามากอบกูเศรษฐกิจไทยใหรอดพน
จากวิกฤติการณที่เผชิญอยูในปจจุบัน อยางนอยที่สุดชวยฟนคืนความเชื่อมั่นของสังคมทุนนิยม
โลกที่มีตอเศรษฐกิจไทย
นั ก สั ง คมศาสตร ฝ  า ยซ า ย ผูนํ าขบวนการประชาชนและป ญ ญาชนเสรี นิย ม
ชี้ใหเห็นความเลวรายของกองทุนการเงินระหวางประเทศ และผลักดันมิใหรัฐบาลไทยกูเงินจาก
องคกรโลกบาลแหงนี้ ในทัศนะของผูคนในฝายนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศมิใช ‘นักบุญ’
หากแตเปน ‘ปศาจ’ ที่สรางความทุกขเข็ญแกประชาชนคนยากคนจนจํานวนมาก
วงวิชาการมองกองทุนการเงินระหวางประเทศอยางไร? และอธิบายกระบวนการ
กําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย อันผูกติดกับเงินกูนั้นอยางไร?
แบบจํ าลองที่ใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับประพฤติกรรมของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศอาจจําแนกออกเปน 3 กลุม
กลุมที่หนึ่ง มองวา กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคการระหวาง
ประเทศที่ทําหนาที่รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ปราศจากอุดมการณทางการเมือง โดยที่พนักงาน
กองทุนการเงินระหวางประเทศไมมีผลประโยชนสวนบุคคล หากแตมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยาง
ชัดเจน และปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินนโยบาย
ซึ่ ง ผู ก ติ ด กั บ เงิ น ให กู  มี เ จตจํ านงเพี ย งเพื่ อ แก ป  ญ หาวิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น และฟ  น คื น
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเทานั้น ไมมีเปาหมายแอบแฝงอื่นๆ และเงื่อนไขเหลานี้มาจากการ
วิ เ คราะหขอมู ล ทางการเงิน และข อมู ลเศรษฐกิจมหภาคอื่ น ๆ พื้น ฐานทางทฤษฎีที่ ใช ใ นการ
วิเคราะหมาจากแบบจําลองที่พัฒนาโดย จากส โปลาก (Jacques J. Polak) ผูอํานวยการ
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Research Department ของ IMF ตั้งแตทศวรรษ 2490 ตามแบบจําลองดังกลาวนี้ การขาดดุล
การชําระเงินระหวางประเทศสามารถแกไขไดดวยการจํากัดอุปสงคมวลรวม ทั้งนี้โดยการปรับ
เปลี่ยนคาของเครื่องมือทางการเงินควบคูกับเครื่องมือทางการคลัง ไมวาจะเปนอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย การขยายตัวของสินเชื่อ และสวนขาดดุลงบประมาณ
เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยแบบ
จํ าลองที่พัฒนาภายในองคกรแลว ก็จะเสนอเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายเพื่อใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาตามลํ าดับชั้น ดวยเหตุที่แบบจํ าลองที่ใชในการกํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
มาจากรากฐานเดียวกัน ความขัดแยงทางความคิดภายในองคกรจึงมีไมมาก ดวยเหตุดังนี้
เงื่อนไขการดํ าเนิน นโยบายที่ กํ ากับเงิน กูเ พื่อปรั บโครงสรา งอุป สงค ที่ กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศจัดสรรใหแกประเทศตางๆมักจะละมายคลายคลึงกัน และแตกตางกันไมมาก เงื่อนไข
เหลานี้มีความเขมงวดและรัดรึงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความรายแรงของปญหาที่ประเทศผูขอกู
เผชิญ
ในฐานะเทคโนแครตขององคก รโลกบาล เจา หนาที่กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศสนองตอบตอขอวิพากษวิจารณ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดําเนินนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลเสียตางๆที่เกิดขึ้น ในทศวรรษ 2520 เมื่อมีขอวิพากษวิจารณวา เงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
ที่มุงลดการขาดดุลทางการคลัง ซํ้าเติมปญหาความยากจน ปญหาการกระจายรายได และปญหา
การตายของทารกในโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอัฟริกา เพราะการปรับลดงบประมาณ
รายจายมักจะมุงไปที่โครงการที่เปนประโยชนตอคนจน เนื่องจากคนจนไมมีอํานาจตอรองทาง
การเมือง กองทุนการเงินระหวางประเทศไดทุมทรัพยากรจํานวนมากในการศึกษาวิจัยวา เงินกู
เพื่อปรับโครงสรางของ IMF มีผลกระทบตอความยากจนและการกระจายรายไดอยางไรบาง
แมผลการศึกษาจะออกมาในทางที่เขาขาง IMF แตกองทุนการเงินระหวางประเทศก็ระมัดระวัง
ในการกําหนดเงื่อนไขการกําหนดนโยบายมากขึ้น
กลุมที่สอง มองวา กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนกลไกของประเทศ
มหาอํ านาจในการแผ ข ยายอิ ท ธิ พลและการครอบงํ าของระบบทุน นิย ม เนื่องจากระบบการ
ลงคะแนนเสียงใน IMF มิไดยืดถือหลักการ ‘หนึ่งประเทศหนึ่งคะแนนเสียง’ (One Country, One
Vote) หากแตคะแนนเสียงแตกตางไปตาม ‘เงินบริจาค’ หรือ ‘เงินเรือนหุน’ ที่แตละประเทศ
ใหแก อ งคกรโลกบาลแห ง นี้ โดยที่ปริม าณเงินชวยเหลือขึ้นอยูกับขนาดของระบบเศรษฐกิจ
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญยอมสามารถใหเงินบริจาคไดมาก ดวยเหตุดังนี้ ประเทศ
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจทั้ง หา อัน ประกอบดว ยสหรัฐอเมริ ก า ญี่ปุน สหราชอาณาจัก ร
เยอรมนี และฝรั่งเศส จึงยึดกุมคะแนนเสียงในสัดสวนสําคัญ หากประเทศมหาอํานาจเหลานี้
พรอมใจกันผลักดันนโยบายบางนโยบายหรือพรอมใจกันขัดขวางมติบางมติ ยอมยูในวิสัยที่จะ
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ทําได กลไกการตัดสินใจของกองทุนการเงินระหวางประเทศอยูที่ Executive Board ซึ่งถูก
ครอบงํ าโดยประเทศมหาอํ านาจ และประเทศมหาอํ านาจใช IMF เปนหัวหอกในการขยาย
ปริมณฑลของระบบทุนนิยมโลก ระเบียบการเงินระหวางประเทศที่ IMF พยายามสรางขึ้นลวน
เปนประโยชนตอประเทศมหาอํานาจ
ตาม ‘แบบจํ าลอง’ ของกลุมที่สอง กองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดมี
ความเปนตัวของตัวเองในการกําหนดนโยบาย เพราะผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายที่แทจริง
คือ ประเทศมหาอํานาจ ดวยระบบตรรกะดังกลาวนี้ IMF Conditionalities มิไดกอเกิดภายใน
กองทุนการเงินระหวางประเทศโดยเอกเทศ หากแตกอเกิดในประเทศมหาอํานาจ แลวสงผาน
เขามาในกองทุนการเงินระหวางประเทศ
นั ก สั งคมศาสตรบางคนชี้ใหเห็นวา เหตุที่กองทุนการเงินระหวางประเทศยึด
นโยบายตามแนวทางของลัทธิการเงินนิยม (Monetarism) ในทศวรรษ 2520 ก็เพราะกระบวนทัศน
ดังกลาวนี้กําลังมีอิทธิพลในประเทศมหาอํานาจ ดังจะเห็นไดวา ประเทศมหาอํานาจทั้งหา ยกเวน
ญี่ปุน ดําเนินนโยบายตามกระบวนทัศนการเงินนิยม นอกจากนี้ การที่กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศผลักดันใหภาคีสมาชิกดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalism)
นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา ก็เพื่อผลประโยชนของธนาคารและธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพยขนาดใหญ ซึ่งลวนแลวแตเปนหนวยเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ
กลุมที่สาม ไมเชื่อวา กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคกรที่ปราศจาก
อุ ด มการณ ท างเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง และไม เ ชื่ อ ว า เป น องค ก รที่ ป ราศจากผลประโยชน
ดังบทวิเคราะหของกลุมที่หนึ่ง อีกทั้งไมเชื่อวา ประเทศมหาอํานาจสั่งการกองกทุนการเงินระหวาง
ประเทศอยางเปนกลไกประดุจหนึ่งหุนยนต ดังบทวิเคราะหของกลุมที่สอง
ในทัศนะของกลุมที่สาม กระบวนการกํ าหนดนโยบายภายในกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศมีลักษณะเปนกระบวนการตอรอง (bargaining process) คณะบุคคลที่ประกอบ
กันขึ้นเปนกองทุนการเงินระหวางประเทศลวนมีชีวิตจิตใจ มีอุดมการณสวนบุคคล และมีความ
เห็นแกตัว การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายภายในกองทุนการเงินระหวางประเทศจึงตอง
พิจารณาดานที่มีความเปนมนุษยขององคกรดวย กองทุนการเงินระหวางประเทศประกอบดวย
หนวยงานหลายหนวย นอกจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) แลว ยังมีพนักงาน
อาวุโส (Senior Staff) มีแผนกที่ติดตามสถานการณของภาคีสมาชิกในภูมิภาคตางๆที่เรียกวา
Area Departments มีแผนกที่ดูแลดานปริวรรตเงินตราและการคา (Exchange and Trade
Relations Department) และมีหัวหนาคณะผูแทนกองทุนฯ ที่เขาไปเจรจากับภาคีสมาชิก
(Mission Chiefs) กระบวนการกําหนดนโยบายจึงเปนกระบวนการตอรองระหวางหนวยงานตางๆ
เหลานี้
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แมวาภาคีสมาชิกที่เปนประเทศมหาอํานาจมีอิทธิพลตอกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ แตภาคีสมาชิกในโลกที่สามก็มีอิทธิพลดวย มีกรณีปรากฏอยูไมนอยที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตองโอนออนผอนตามขอเรียกรองของโลกที่สาม ยิ่งขอวิพากษวิจารณจากชุมชน
วิชาการดวยแลว ปรากฏอยูเนืองๆวา กองทุนการเงินระหวางประเทศตองทํ าการศึกษาวิจัย
เพื่อตอบข อวิ พ ากษวิจารณ หรือโต ผลการวิจัย จากชุ มชนวิชาการ งานวิจัยบางเรื่องพบวา
ธนาคารโลกมีอิทธิพลตอนโยบายของกองทุนการเงินระหวางประเทศดวย องคกรโลกบาลทั้งสอง
มีความสัมพันธคอนขางแนนแฟน
ในการกําหนดเงื่อนไขการดําเนินโยบาย อันเปนขอผูกพันของเงินใหกู เงื่อนไข
เหลานี้มิไดเกิดจากการสั่งการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หากแตเกิดจากการตอรอง
ระหวางประเทศผูขอกูกับเจาหนาที่กองทุนฯ หากวิกฤติการณการเงินไมรุนแรง ประเทศผูขอกู
จะมีอํานาจตอรองในระดับหนึ่งเพื่อใหไดเงื่อนไขที่ผอนปรน สวนประเทศที่ขอความชวยเหลือจาก
กองทุนฯ เมื่ออยูในภาวะจนตรอก จะไดเงินกูดวยเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่รัดรึงและเขมงวด
ภาคี ส มาชิ ก ส ว นใหญ คุ  น เคยกั บ แนวความคิด ของกองทุ น การเงิ น ระหว า ง
ประเทศ เมื่อเทคโนแครตของทั้งสองฝายพบปะเพื่อการเจรจากําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
การปรับแนวคิดเขาหากัน จึงมิใชเรื่องยาก ขอเท็จจริงปรากฏวา ในหลายตอหลายกรณี นโยบาย
ที่ถูกกํ าหนดใหเปนเงื่อนไขของเงินกูเปนนโยบายที่ประเทศผูขอกูกําลังดําเนินการอยูแลว หรือ
มิฉะนั้นก็เปนนโยบายที่มีดําริวาจะดําเนินการมากอน
แบบแผนการวิเคราะหประพฤติกรรมของกองทุนการเงินระหวางประเทศของ
นักสังคมศาสตรในกลุมที่หนึ่ง เรียกวา Functionalism Model กลุมที่สองเรียกวา Political
Dominance Model และกลุมที่สามเรียกวา Neo-Functionalism Model
กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศในฐานะองค ก รโลกบาลได ทํ าหนา ที่หั ว หอก
ในการเผยแพร ค วามคิ ด และผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิย มยุ ค ใหม (Neo-Liberalism)
แนวนโยบายดังกลาวนี้ประกอบดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการ ที่เรียกกันวา Four-ations อันได
แก แนวทางเสรีนิยมทั้งทางดานการคา การลงทุน การผลิต และการเงิน (Liberalization) แนวทาง
การลดการกํ ากับและควบคุม (Deregulation) แนวทางการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
(Privatization) และแนวทางการเนนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization)
หลักการ Four-ations ดังกลาวนี้ แมในหลายตอหลายกรณีเปนประโยชนตอ
ภาคีสมาชิกในโลกที่สาม แตมิอาจปฏิเสธไดวาเกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจ
และบรรษัทระหวางประเทศอยางยิ่ง ในโลกที่มิไดมีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ ประเทศ

5
ที่ออนแอกวามิไดรับประโยชนจากแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเทาที่ควร เพราะมิอาจแขงขันกับ
บรรษัทระหวางประเทศของโลกที่หนึ่งได
กองทุนการเงินระหวางประเทศผลักดันใหภาคีสมาชิกดํ าเนินนโยบายเสรีนิยม
ทางการเงิน โดยมิไดมีความรูอันสมบูรณวา ประเทศที่มีปญหาเชิงโครงสรางหากเลือกเดินแนวทาง
นี้ จักตองเผชิญปญหาอะไรบาง เมื่อโลกที่สามมิอาจทนแรงกดดันของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศได กลับตองเผชิญวิกฤติการณการเงินระลอกแลวระลอกเลา
ไมมีขอกังขาวา กองทุนการเงินระหวางประเทศมุงรักษาผลประโยชนของสังคม
ทุนนิยมโลก ระเบียบการเงินระหวางประเทศที่ผลักดันก็เพื่อเอื้อประโยชนแกประเทศมหาอํานาจ
และบรรษัทระหวางประเทศ ซึ่งแข็งแรงกวาและมีอํานาจตอรองมากกวา แตประเทศมหาอํานาจ
หาไดครอบงํากองทุนการเงินระหวางประเทศอยางเบ็ดเสร็จไม เพราะภายในองคกรโลกบาลแหงนี้
ประกอบดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติที่มีชีวิตจิตใจ มีกิเลสมีตัณหา และมีอุดมการณสวนบุคคล
ในประการสําคัญมีความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ดวยเหตุดังนี้ ในบางโอกาส พลโลก
ไดยินกองทุนการเงินระหวางประเทศวิจารณนโยบายเศรษฐกิจประเทศมหาอํานาจ

