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การขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund = IMF) ในป 2540 แตกตางจากการขอกูฉุกเฉินกอน
หนานี้ ทั้งในป 2524 2525 และ 2528 อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การขอเงินกูฉุกเฉินในป 2540 เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยอยูในภาวะ
จนตรอก ภายหลังจากที่ไมสามารถแสวงหาแหลงเงินกูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน เมื่อ
ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอใหรัฐบาลขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2540 และรัฐบาลใหความเห็นชอบในอีก 5 วันตอมา วิกฤติการณการเงิน
รุนแรงเกือบถึงที่สุดแลว ตรงกันขามกับการขอเงินกูฉุกเฉินในป 2524 2525 และ 2528 ที่
รัฐบาลไทยขอเงินกูแตเนิ่นๆ เมื่อเริ่มปรากฏวามีปญหาทุนสํารองระหวางประเทศและการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารแหงประเทศไทยมิไดแสดงอาการลังเล
ในการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ในขณะที่อาการลังเลปรากฏอยาง
ชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินป 2540 จนกระทั่งศาสตราจารยสแตนลีย ฟชเชอร (Stanley
Fischer) รองผูอํ านวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศตองออกมาปรามประพฤติกรรมอัน
‘โงเงาเตาตุน’ ของผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการเงินของไทย
ประการที่ ส อง การกํ าหนดเงื่ อ นไขในการดํ าเนิ น นโยบาย (Policy
Conditionalities) ของเงินกูฉุกเฉินในป 2524 2525 และ 2528 เปนไปอยางปดลับ ไมมีแมแต
รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพ แตการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินนโยบายของเงินกูฉุกเฉินป
2540 แมจะไมปรากฏรายละเอียดของการประชุม แตก็ปรากฏภาพทางสื่อมวลชน โดยที่สามารถ
เจาะขาวไดบางสวน ประชาชนมีโอกาสรับทราบการเจรจาตอรองระหวางเทคโนแครตไทยกับ
เทคโนแครตฝาย IMF สะทอนใหเห็นลักษณะที่โปรงใสมากขึ้นของกระบวนการกําหนดนโยบาย
ลักษณะโปรงใสดังกลาวนี้อาจเกิดจากแรงกดดันของสังคมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชุมชนการเงินระหวางประเทศ ในเมื่อวิกฤติการณการเงินในประเทศไทยสงผลกระทบตอเพื่อน
บานในอาเซีย จึงเปนที่สนใจกันวา ไทยจะฝาวิกฤติการณการเงินครั้งนี้อยางไร
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เมื่อรัฐบาลไทยยื่นขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ เจาหนาที่
กองทุน การเงิน ระหวา งประเทศ ซึ่ง มี ห น า ที่ติดตามและวิเ คราะหสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย จะจัดทําเอกสารและประมวลเงื่อนไขในการดําเนินนโยบายที่รัฐบาลไทยจักตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหไดเงินกูดังกลาวนี้ หลังจากนั้นจึงมีการเจรจาตอรองเพื่อใหรัฐบาลไทยยอมรับ
เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายเหลานั้น การเจรจาดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับอํ านาจตอรองทั้งสองฝาย
หากวิกฤติการณการเงินรุนแรง กองทุนการเงินระหวางประเทศอาจยื่นเงื่อนไขที่เขมงวดและรัดรึง
โดยที่ ป ระเทศผู  ข อเงิ น กู  มี อํ านาจต อ รองน อ ย เมื่ อ ทั้ ง สองฝ า ยสามารถตกลงเงื่ อ นไขการ
ดําเนินนโยบายไดแลว เจาหนาที่ IMF ผูมีหนาที่รับผิดชอบจะจัดทําเอกสารสนับสนุนการใหเงินกู
เพื่อใหผูบริหารพิจารณา ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยจะตองจัดทํ าหนังสือรองขอเงินกูฉุกเฉิน
หนังสือนี้เรียกวา Letter of Intent รัฐบาลไทยตองเปนฝายแถลงวา จะดําเนินนโยบายเพื่อ
แกปญหาวิกฤติการณเศรษฐกิจอะไรบาง โดยที่เจตจํานงดังกลาวนี้มาจากผลการตอรองที่มีกับ
เจาหนาที่ IMF นั่นเอง ดังนั้น จึงมิอาจกลาวหาโดยนิตินัยไดวา กองทุนการเงินระหวางประเทศ
ครอบงําการดําเนินนโยบายของภาคีสมาชิก ในเมื่อมีลายลักษณอักษรที่แสดงวา รัฐบาลไทยเปน
ฝายแสดงความจํานงในการดําเนินนนโยบายตามเงื่อนไขเงินกูเสียเอง
เงินกูฉุกเฉิน หรือที่เรียกวา Standby Arrangement (SBA) เปนเงินกูระยะสั้น
ปกติมีระยะเวลา 12 -18 เดือน ซึ่งตางจาก Extended Fund Facility (EEF) Structural
Adjustment Facility (SAF) Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) และ Systemic
Transformation Facility (STF) อันเปนเงินกูระยะปานกลาง 3 - 4 ป
การอนุมัติเงินกูเปนอํานาจของ Executive Board ตามปกติเมื่อมีการกลั่นกรอง
คํารอง ประกอบกับเงื่อนไขการดําเนินนโยบายมาอยางดีแลว Executive Board มักจะอนุมัติ
เงินกูตามคํ ารองขอ สวนหนึ่งเพื่อรักษาความสัมพันธทางการฑู ตระหวางภาคีสมาชิก เมื่อ
Executive Board อนุมัติเงินกูแลว ประเทศผูกูมิไดรับเงินกูเปนกอนทั้งหมด ในกรณีเงินกูฉุกเฉิน
SBA เงินกูจะถูกแบงซอยเปนกอนยอยๆ เพื่อใหเบิกเปนงวดตามรายไตรมาส เมื่อสิ้นระยะเวลา
แตละไตรมาส กองทุนการเงินระหวางประเทศจะประเมินวา รัฐบาลประเทศผูกูไดดําเนินนโยบาย
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน Letter of Intent หรือไม หากรัฐบาลประเทศผูกูยังมิไดดําเนินโยบาย
ตามสัญญา กองทุนการเงินระหวางประเทศอาจระงับการเบิกจายเงินกูสวนที่เหลือทั้งหมด ดังที่
เคยระงับเงินกูใหแกรัฐบาลไทยในป 2524 หลังจากมีการเบิกจายเงินกูเพียงบางงวด เมื่อปรากฏวา
รัฐบาลไทยมิไดดํ าเนินการรัดเข็ดขัดทางการคลังอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศยินยอมใหรัฐบาลไทยเบิกจายเงินกูงวดถัดๆมาในป 2525 เมื่อปรากฏวา รัฐบาล
ไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู
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การดําเนินนโยบายตามเงื่อนไขที่แถลงไวใน Letter of Intent ไมจําเปนตอง
กระทําทั้งหมด ประเทศผูกูอาจเลือกดําเนินนโยบายเพียงบางนโยบาย และละเลยบางนโยบาย
ขอแตใหปรากฏภาพรวมวาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายสวนใหญ บางนโยบาย
อาจแสดงความพยายามในการดําเนินการ ถึงจะไมสัมฤทธิ์ผล กองทุนการเงินระหวางประเทศ
มักจะยกประโยชนให ทั้งนี้ไมเคยปรากฏวา ประเทศผูกูปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
ครบถวน 100 %
แตการละเวนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศถือเปนเงื่อนไขสํ าคัญอันมีผลตอการฟนคืนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มิอาจกระทําได
ในกรณีเชนนี้ ประเทศผูขอกูมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดขาดจากเงินกู การทยอยเบิกจายเงินใหกู
เปนรายไตรมาสจึงเปน ‘ไมตะพด’ ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศใช ‘ลงแส’ ใหประเทศผูขอกู
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู และดูเหมือนวา ‘ไมตะพด ’ นี้จะทรงอิทธิฤทธิ์และประสิทธิผล
พอสมควร
ในกรณีของไทย การละเวนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบายของเงินกู
ในชวงไตรมาสแรก จะสรางหายนภัยแกระบบเศรษฐกิจไทยอยางสุดพรรณนา หากตองถูกตัดขาด
เงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ เงินกูจากแหลงอื่นๆอาจตองชะงักงัน ในประการสําคัญ
ความนาเชื่อถือทางการเงินของประเทศไทยจะหมดสิ้นไป และความหวังที่จะฟนฟูเศรษฐกิจ
ไมเหลืออีกเลย
นั ก สั ง คมศาสตร บ างหมู  บ างเหล า ไม พ อใจที่ ก องทุ น การเงิน ระหว า งประเทศ
มาชี้นิ้วใหรัฐบาลไทยตองดําเนินนโยบายที่กําหนดเปนเงื่อนไขของเงินกู และถือเปนการสูญเสีย
อธิ ป ไตยในการกํ าหนดนโยบาย นั ก สั ง คมศาสตร อี ก บางหมู  เ หล า นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ข อ เท็ จ จริ ง ว า
ไทยมีทางเลือกที่จะไมทํ าตามนโยบายที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนด ดวยการไมขอ
เงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยหันไปแสวงหาแหลงเงินกูอื่น รัฐบาลไทย
แสวงหาทางเลือกนี้ในเบื้องตน แตไมมีแหลงเงินกูใดยอมใหกู เพราะไมแนใจในความสามารถ
ในการชําระหนี้ของประเทศไทย หากปราศจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้เอง
รัฐบาลไทยจึงตองบากหนาไปหากองทุนการเงินระหวางประเทศในทายที่สุด
นักสังคมศาสตรบางคนชี้ใหเห็นวา กระบวนการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนิน
นโยบายมิใชกระบวนการสั่งการจากนครวอชิงตัน ดี.ซี. มายังกรุงเทพฯ หากแตเปนกระบวนการ
ตอรองระหวางเทคโนแครต IMF กับเทคโนแครตไทย ดังนั้น จึงไมนาจะถือเปนการสูญเสีย
อธิปไตย กระนั้นก็ตาม แมวาการตอรองนี้มีอยูจริง แตเปนการตอรองภายในกรอบที่ IMF เปน
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ฝายกําหนด ฝายไทยมิอาจตอรองนอกกรอบได ดวยเหตุดังนี้ การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศจึงมีผลในการสูญเสียอธิปไตยในการกําหนดนโยบายโดยมิพักตองสงสัย
แนวความคิดวาดวยอธิปไตยมาพรอมกับการกอเกิดของรัฐประชาชาติ (Nation
State) ในยุคสมัยที่กระบวนการโลกานุวัตรเชื่อมโยงภูมิภาคตางๆเขาดวยกันอยางแนนแฟน
จนดินแดนของประเทศตางๆ ไรพรมแดน และรัฐประชาติเริ่มเปนแนวความคิดที่ลาสมัย สําหรับ
ประเทศที่เลือกเดินแนวทางเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ยึดถือยุทธศาสตรการพัฒนา
แบบเปด (Outward Orientaion) ทั้งดานการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจและตลาดการเมืองยอมเปนตลาดที่ไรพรมแดนดวย องคกรโลกบาล
ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลก รวมตลอดจนรัฐบาล
ประเทศมหาอํานาจและบรรษัทระหวางประเทศ ลวนเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้
ประเทศไทยนับเปนตัวอยางอันดีของความขางตนนี้

