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สังคมโลกกับโรคพรองเงินออม

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สังคมโลกกํ าลังมีปญหาการขาดแคลนเงินออม และปญหาดงักลาวนี้มีแนวโนม 
ที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้
           กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปนองคกรแรกๆที่ชี้ใหเห็นปญหาการ 
ขาดแคลนเงินออมในสังคมโลก รายงานการวิจัยเรื่อง The Role of National Saving in the 
World Economy : Recent Trends and Prospect (March 1990) ไดประมวลขอมูลในการ
วิเคราะหปญหาดังกลาวนี้อยางรอบดาน และสามารถจุดชนวนใหประเทศมหาอํ านาจตางๆสนใจ
ศึกษาปญหานี้อยางจริงจัง  รายงานของ IMF เร่ืองนี้ชี้ใหเห็นวา  อัตราการออม (saving ratio)  
มีแนวโนมตกตํ่ าลงทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา
           ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับสูง ไดแก 
ญ่ีปุน ลักเซ็มบูรก นอรเวย และสวิตเซอรแลนด สวนประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับต่ํ า  
ไดแก สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมารก และสวีเดน ประเทศที่มีอัตราการออมตํ่ าเหลานี้หลาย 
ตอหลายประเทศเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของภาครัฐบาล จนการออมในภาครัฐบาลมีคา 
ติดลบ (government dissaving) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายไดของภาครัฐบาลมีไมพอเพียงแกการ
ใชจายในการบริโภคในทศวรรษ 2520 ประเทศที่มีอัตราการออมสูงมีแนวโนมที่อัตราการออม 
เพิ่มข้ึน ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการออมตํ่ ากลับมีแนวโนมที่อัตราการออมตกตํ่ าลง นอกจากนี้  
การออมซึ่งแตเดิมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนก็เร่ิมไมพอใช หลายตอหลาย
ประเทศเริ่มมีปญหาชองวางระหวางการลงทุนกับการออม (investment-saving gap) จนตอง 
พึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศดวยการกูเงินจากตางประเทศ

           ในกลุมประเทศดอยพัฒนา รายงานการศึกษาของ IMF พบวา นับต้ังแตป 2525 
เปนตนมา อัตราการออมในอัฟริกาและตะวันออกกลางมีแนวโนมตกตํ่ าลง แตอัตราการออม 
ในกลุมประเทศดอยพัฒนาในอาเซียและยุโรปคอนขางคงตัว ขอคนพบที่สํ าคัญนอกจากนี้ก็คือ 
ประเทศที่มีฐานะดีมีอัตราการออมสูงกวาประเทศที่ยากจน ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงมีอัตรา 
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การออมตํ่ ากวาประเทศที่มีอัตราเงินเฟอต่ํ า และประเทศที่มีภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศนอย  
มีอัตราการออมสูงกวาประเทศที่มีภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศมาก
           การขาดแคลนเงินออมเปนปรากฏการณสัมพัทธ ลํ าพังแตการตกตํ่ าของการออม 
อาจไมสรางปญหาการขาดแคลนเงินออม หากความตองการเงินออมในการลงทุนลดลงตาม 
ไปดวย ปรากฏการณที่กํ าลังเกิดขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้ ก็คือ ในขณะที่การออมมีแนวโนม 
ตกตํ่ าลง ความตองการใชเงินในการลงทุนกลับมีมากขึ้น ปญหาการขาดแคลนเงินทุน หรือ 
ที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา Global Capital Crunch จึงเกิดขึ้นในระดับทั่วโลก
           แตเดิมเงินออมที่ชวยหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบทุนนิยมโลกนั้น สวนสํ าคัญ 
มาจากญี่ปุน เยอรมนีตะวันตก และกลุมประเทศผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม (OPEC) ภาวะ 
ตกตํ่ าทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 2533 เปนตนมา มีสวนฉุดใหการออมตกตํ่ าตามไปดวย ตราบ 
เทาที่สังคมโลกยังไมสามารถฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าอยางเต็มที่ ยอมยากที่จะหวังให 
การออมขยายตัวในอัตราสูงได ในกรณีของญี่ปุน ภาวะตกตํ่ าในตลาดหลักทรัพยและตลาด
อสังหาริมทรัพยนับต้ังแตป 2533 เปนตนมา กอใหเกิดความระสํ่ าระสายแกระบบการเงินภายใน
ประเทศ ราคาหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่ตกตํ่ าลงทํ าใหอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับ 
สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชย  ลดลงตํ่ ากวาระดับ 8% ตามเกณฑที่กํ าหนดโดย BIS ยังผล 
ใหธนาคารพาณิชยตองจํ ากัดการขยายสินเชื่อ กระแสเงินออมจากญี่ปุน ซึ่งเคยหลอเลี้ยงการ 
เติบโตของสังคมโลก จึงถูกจํ ากัดดวยสภาพการเงินภายในประเทศ
           ในกรณีของเยอรมนี การผนวกดินแดนเยอรมนีตะวันออกเขากับเยอรมนี 
ตะวันตก ทํ าใหเยอรมนีจํ าตองใชทรัพยากรจํ านวนมากในการฟนฟูเศรษฐกิจในดินแดนที่เดิมเปน
เยอรมนีตะวันออก
           ในกรณีของกลุมประเทศ OPEC  รายไดจากการขายนํ้ ามัน (petrol dollars) 
เคยมีบทบาทสํ าคัญในการหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป  
2517-2524  ความสํ าเร็จในการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบ  จนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน 
คร้ังที่หนึ่งในป 2516 และครั้งที่สองในป 2522 ทํ าใหกลุมประเทศ OPEC มีรายไดจากการขาย 
นํ้ ามันเพิ่มข้ึนอยางฮวบฮาบ รายไดเหลานี้ถูกนํ าไปฝากไวกับสถาบันการเงินทั้งในยุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกา เพราะในขณะนั้นกลุมประเทศในตะวันออกกลางยังไมมีแผนการใชจายเงิน 
เหลานี้ สถาบันการเงินที่รับฝากเงินเหลานี้จึงทํ าหนาที่จัดสรรเงินออมใหแกประเทศที่ตองการ 
ใชเงิน อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 2525 เปนตนมา สถานการณเร่ิมแปรเปลี่ยนไป ประเทศตางๆ 
ในตะวันออกกลางเริ่มมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดระบบสาธารณูปโภคตางๆ และการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อลดการพึ่งพิงรายไดจาก 
นํ้ ามัน การดํ าเนินนโยบายเหลานี้ยังผลใหงบประมาณแผนดินขาดดุล ตลอดจนทํ าใหการนํ าเขา
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เพิ่มข้ึนอยางมาก จนดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล สถานการณยิ่งเลวรายลงไปอีก  
เมื่อราคานํ้ ามันเริ่มตกตํ่ าในชวงปลายป 2525 และตกตํ่ าอยางรุนแรงในป 2529 การตกตํ่ าของ
ราคานํ้ ามัน ทํ าใหรายไดจากการขายนํ้ ามันตกตํ่ าตามไปดวย นอกจากนี้ สงครามในตะวันออก
กลางยังซํ้ าเติมทํ าใหตะวันออกกลางไมอยู ในฐานะที่จะปอนเงินออมใหสังคมโลกอีกตอไป  
สงครามอันยืดเยื้อระหวางอิรักกับอิหราน นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ ในทํ านองเดียวกัน 
ภัยพิบัติจากสงครามอาวเปอรเซียในชวงป 2533-2534  ทํ าใหตะวันออกกลางโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อิรัก คูเวต และซาอุดิอาราเบีย จํ าตองใชทรัพยากรจํ านวนมากในการบูรณะประเทศ
           ในขณะที่การออมในสังคมโลกมีแนวโนมตกตํ่ าลง และภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศมหาอํ านาจเกา ทํ าใหการออมไมสามารถเพิ่มไดมากเทาที่ควร ความตองการ 
ใชเงินออมกลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ไมเฉพาะแตในภูมิภาคตะวันออกกลางและดินแดนที่คร้ังหนึ่ง
เปนเยอรมนีตะวันออกเทานั้น หากทวายังมีความตองการใชเงินทุนจํ านวนมากในการบูรณะและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในเครือจักรภพรัฐอิสระ (CIS)  ยุโรปตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินโดจีน ทั้งหมดนี้เปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดปรากฎการณที่เรียกกันวา Global Capital 
Crunch
           ดวยความกังวลตอปญหาการขาดแคลนเงินออมในสังคมทุนนิยมโลกดังที่กลาว 
ขางตนนี้เอง นายมิเชล กัมเดสซูส (Michel Camdessus) ผูอํ านวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) จึงใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการพูดโนมนาวใหรัฐบาลนานาประเทศ 
รวมมือรวมใจกันในการแกปญหานี้ ตลอดชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา นายกัมเดสซูสกลาวเนน
ความรายแรงของปญหานี้คร้ังแลวครั้งเลา แมในคราวการประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและ 
กองทุนการเงินระหวางประเทศครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2534 นายกัมเดสซูสก็ 
ไมวายที่จะหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาพูดอีก
           ในทัศนะของนายกัมเดสซูส มรรควิธีในการแกปญหาการขาดแคลนเงินออม 
ในสังคมโลก  ประกอบดวยมาตรการสํ าคัญ  2  มาตรการ  คือ
           มาตรการที่หนึ่ง  ไดแก  การลดรายจายของรัฐบาลในดานการปองกันประเทศ 
มิใหมีมูลคาเกินกวารอยละ 4.5 ของ GNP  หากประเทศภาคี IMF ที่มีรายจายดานการปองกัน
ประเทศเกินกวาระดับนี้พากันลดรายจายดานนี้ลงมา ก็เปนที่คาดกันวา เงินออมในสังคมทุนนิยม
โลกจะเพิ่มข้ึนไดประมาณ 140,000 ลานเหรียญอเมริกัน
           มาตรการที่สอง  ไดแก การลดเงินอุดหนุนการเกษตร (farm subsidies) ใน
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ประเทศ 
มหาอํ านาจเหลานี้หาไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิต
ทางการเกษตร แตกิจกรรมดานการเกษตรธํ ารงอยูในประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ได ก็ดวย 
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เงินอุดหนุนของรัฐบาล หากปราศจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สินคาเกษตรจากประเทศ 
มหาอํ านาจยากที่จะแขงขันกับสินคาประเภทเดียวกันจากโลกที่สามได นโยบายการใหเงินอุดหนุน
การเกษตรไดสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปน 
อันมาก หากประเทศเหลานี้เลิกการใหเงินอุดหนุนการเกษตร เงินออมในโลกจะเพิ่มข้ึนประมาณ 
100,000 ลานเหรียญอเมริกัน
           แมวาสงครามเย็นจะยุติลงไปแลวก็ตาม  แตสงคราม `รอน' กลับผุดขึ้นมาแทนที่ 
ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ความหวังที่จะไดเห็นประเทศตางๆลดรายจายในดานการปองกัน
ประเทศจึงคอนขางรางเลือน ในขณะเดียวกัน ความลมเหลวในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ 
อุรุกวัยทํ าใหความหวังที่จะเห็นประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรปลด 
เงินอุดหนุนการเกษตร เหลืออยูไมมากนัก สังคมโลกจํ าเปนตองแสวงหามรรควิธีอ่ืนๆในการ
เยียวยาโรคพรองเงินออม


