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เหตุใดรัฐบาลไทยจึงตองขอเงินกูฉุกเฉินจาก IMF ?

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เหตุใดรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงตองขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF)?  นี่เปนคํ าถามพื้นฐานที่อยูในใจประชาชนชาวไทยจํ านวนมาก

ความจํ าเปนในการขอกูเงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรืออีก 
นัยหนึ่ง  ก็คือ  ประโยชนของการกูเงินดังกลาวมีอยูอยางนอย  5  ประการ

ประการแรก  การสรางความเชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย นับเปนเหตุ 
จํ าเปนปฐมฐาน วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤติการณทางการ 
เงินไดทํ าลายความเชื่อมั่นของสังคมเศรษฐกิจโลกและชุมชนการเงินระหวางประเทศที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจไทย ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความพิการของกลไก
ทางการเมือง มีสวนซํ้ าเติมปญหาการขาดความเชื่อมั่น เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบ
เศรษฐกิจแบบเปดที่มีขนาดการเปดประเทศอยางกวางขวาง อีกทั้งยังยึดกุมเสนทางเสรีนิยมทาง
การเงิน ความเชื่อมั่นของตางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจไทยจึงเปนเรื่องสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ การขาดความ
เชื่อมั่นไมเพียงแตจะทํ าใหเงินทุนจากตางประเทศไมไหลเขาเทานั้น เงินทุนที่มีอยูภายในประเทศ
เดิมทั้งที่เปนของชาวตางประเทศและของชาวไทย จะไหลออกนอกประเทศดวย ซึ่งซํ้ าเติม 
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว

การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศจะชวยเสริมสรางความ
เชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยได เพราะกองทุนการเงินระหวางประเทศมีฐานะเปนองคกร
โลกบาล ซึ่งมีหนาที่จัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ และดูแลใหโลกมีเสถียรภาพทางการเงิน  
ในประการสํ าคัญในการใหเงินกู ฉุกเฉิน กองทุนการเงินระหวางประเทศจะกํ าหนดเงื่อนไข 
การดํ าเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) เพื่อแกปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ใน 
ประวัติศาสตรของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประเทศที่ไดรับเงินกูเพื่อปรับโครงสรางจาก 
องคกรโลกบาลแหงนี้สวนใหญประสบความสํ าเร็จในการฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีเพียง
สวนนอยที่ลมเหลว ดวยเหตุดังนี้ การที่รัฐบาลไทยตัดสินใจขอกูเงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงิน
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ระหวางประเทศ จึงชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นของสังคมเศรษฐกิจโลกที่มีตอเศรษฐกิจไทยได
ระดับหนึ่ง  อยางนอยที่สุดก็เชื่อมั่นวา  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะกลับคืนมา

ประการที่สอง การเสริมสรางฐานะของทุนสํ ารองระหวางประเทศนับเปนเหตุ 
จํ าเปนอีกประการหนึ่งในการขอกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ชุมชนการเงิน 
ระหวางประเทศเชื่อวา ธนาคารแหงประเทศไทยสูญเสียเงินทุนสํ ารองระหวางประเทศจํ านวนมาก
ในการทํ าสงครามปกปองคาเงินบาทตั้งแตตนป 2540 โดยที่อาจมีการทํ าสัญญาขายเงินตราตาง
ประเทศในตลาดซื้อขายลวงหนา ซึ่งกํ าหนดชํ าระในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน นอกจากนี้ 
ประชาชนชาวไทยจํ านวนไมนอยหันไปถือเงินตราตางประเทศแทนเงินบาท อีกทั้งพอคาสงออก 
เมื่อขายสินคาได ไมยอมนํ าเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยหวังประโยชนจากความตกตํ่ า 
ของคาเงินบาท การขาดความเชื่อมั่นที่มีตอเศรษฐกิจไทยจึงกระทบตอฐานะของทุนสํ ารองระหวาง
ประเทศ

การขอกูเงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไมเพียงแตจะไดเงินกู 
จากองคกรโลกบาลแหงนี้เทานั้น  หากยังไดรับเงินกูจากสถาบันอื่นอีกดวย  หนังสือพิมพ Nihon 
Keisai Shimbun รายงานขาวในสัปดาหกอนหนานี้วา EXIM Bank of Japan จะใหเงินกูแก 
รัฐบาลไทยรวมกับ IMF จํ านวน 8,000 ลานดอลลาร โดยแบงกันฝายละครึ่ง นอกจากนี้ ธนาคาร
พาณิชยในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุน จะรวมกันใหเงินกูอีก 5,000 ลานดอลลาร การที่เงินกู 
ในลักษณะกึ่งความชวยเหลือเหลานี้หลั่งไหลเขามา ก็เพราะเชื่อวา ไทยสามารถชํ าระหนี้คืนได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่กองทุนการเงินระหวางประเทศเขามาจัดการใหรัฐบาลไทย 
แกปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ประการที่สาม ความชวยเหลือทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนเรื่องจํ าเปน ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายการเงิน ซึ่งมีผลซํ้ าเติมวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นความออนดอยทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยในการ
กํ าหนดนโยบายการเงิน และความออนดอยประสบการณในการจัดการวิกฤติการณสถาบัน 
การเงิน กองทุนการเงินระหวางประเทศมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินและเศรษฐศาสตรการคลัง อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยปญหาเสถียรภาพทางการ
เงินอยางกวางขวางและลุมลึก นอกจากนี้ ยังมีประสบการณในการแกไขวิกฤติการณการเงิน 
ในประเทศตางๆอีกดวย การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ นอกจากจะได 
เงินกูแลว  ยังไดรับความชวยเหลือทางวิชาการดวย

ประการที่ส่ี วินัยทางการคลังและวินัยทางการเงินเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนตอการ 
ฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตวินัยทั้งสองดานของรัฐบาลและระบบราชการหยอนยาน  
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ภายใตระบบนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้งตองการทุมการใชจายในโครงการตางๆ สวนหนึ่งเพื่อดูดซับ
สวนเกินจากกระบวนการประมูลและการจัดซื้อจัดจาง อีกสวนหนึ่งเพื่อสรางคะแนนนิยมทาง 
การเมือง แตนักเลือกตั้งไมตองการเก็บภาษีเพิ่มข้ึน เพราะการเก็บภาษีทํ าลายคะแนนนิยมทาง 
การเมือง ดวยเหตุดังนี้ ระบบนักเลือกตั้งโดยธรรมชาติจึงมีลักษณะเปนระบอบประชาธิปไตย 
ที่ขาดดุล หรือ Democracy in Deficit  และวินัยทางการคลังหยอนยาน ธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งคอยบอกใหผูอ่ืนในสังคมมีวินัยและตองรัดเข็มขัด กลับไรซึ่งวินัยทางการเงินเสียเอง การนํ าเงิน
นอกงบประมาณไปคํ้ าจุนสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงน เนื่องจากความผิดพลาดในการบริหาร 
และ/หรือการฉอฉลก็ดี และการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ  
ตามแรงกดดันทางการเมืองก็ดี มีผลในการทํ าใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขยาย
ตัวมากกวาปกติ การแทรกตัวเขามาของกองทุนการเงินระหวางประเทศจะชวยกดดันใหวินัย 
ทางการคลังและวินัยทางการเงินกลับคืนมา เพราะเงื่อนไขในการดํ าเนินนโยบายเพื่อแลกเปลี่ยน
กับเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศที่สํ าคัญ ก็คือ การลดอุปสงคมวลรวม เพื่อแกปญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งคลุมทั้งการตัดทอนรายจายรัฐบาลและการจํ ากัดการขยายตัวของ
สินเชื่อภาคเอกชน

ประการที่หา ความไรประสิทธิภาพของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศไทย ประกอบกับความพิการของกลไกทางการเมือง รวมทั้งภาวะการขาดผูนํ าทางการ
เมือง ทํ าใหมีความจํ าเปนตองยืมมือกองทุนการเงินระหวางประเทศมาชวยปฏิรูปนโยบาย 
เศรษฐกิจมหภาค การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลานาน แตธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังไมสามารถผลักดันมาตรการทางนโยบายในการแกปญหานี้
อยางเปนระบบ ฝายการเมืองมิไดตระหนักถึงความสํ าคัญของปญหานี้ ทั้งนี้เพราะเหตุวา  
ประชาชนโดยทั่วไปมิไดรูสึกเดือดรอนจากปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จึงไมมี ‘โจทก’ ที่ 
จะกดดันใหมีการแกปญหา ตางกับปญหาเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ ดังเชนปญหาเงินเฟอและ 
ปญหาการวางงาน ซึ่งมี ‘โจทก’ ผูประสบความเดือดรอนที่ชัดเจน

การขอกูเงินฉุกเฉิน ที่เรียกวา Standby Arrangement จากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศในป 2540 มิใชคร้ังแรก รัฐบาลไทยเคยขอเงินกูฉุกเฉินลักษณะนี้มากอนแลวในป 
2524  2526 และ 2528 โดยที่เปนการกูเงินเพื่อเสริมฐานะของทุนสํ ารองระหวางประเทศ และ 
เพื่อแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเฉกเชนเดียวกัน นาอนาถนักที่รัฐบาลไทยมิไดเรียนรู 
บทเรียนจากอดีต เพียงชั่วเวลาทศวรรษเศษภายหลังความชวยเหลือคร้ังลาสุด รัฐบาลไทยก็ตอง
บากหนากลับไปหากองทุนการเงินระหวางประเทศอีก เพื่อใหชวยแกปญหาเดิม แตคราวนี้ 
รายแรงกวาเดิม ตลอดชวงเวลาตั้งแตป 2531 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจไทยมีการใชจายอยาง 
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เกินตัว ตางกันแตเพียงวา การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนปญหาที่เกิดจากการขาดดุลของภาค 
เอกชน กระนั้นก็ตาม รัฐบาลมิอาจปฏิเสธความรับผิดได ในเมื่อรัฐบาลมีเครื่องมือทางการคลัง 
และการเงินในการลดทอนการใชจายและในการสงเสริมการออม

ประเทศไทยไดสูญเสีย ‘พรหมจรรย’ ทางเศรษฐกิจไปนานแลว และตองสูญเสีย
อธิปไตยในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจหลายตอหลายครั้ง การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุน 
การเงินระหวางประเทศครั้งนี้ ทํ าใหประเทศไทยตองสูญเสียอธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ใครเปนผูทํ าลาย
อธิปไตยของไทยครั้งนี้? คํ าตอบคงอยูที่ผูนํ าทางการเมือง ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  
ผูนํ าในภาคเศรษฐกิจการเงิน และกลุมทุนขนาดใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงินและกลุม
ทุนอสังหาริมทรัพย

สํ าหรับนักเศรษฐศาสตรบางคน การสูญเสียอธิปไตยในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจเปนการชั่วคราวเปนตนทุนที่ตองยอมเสีย เพื่อมีโอกาสเรียนรูบทเรียนบทใหม ดีกวา 
ปลอยใหประเทศอยูในภาวะลมละลาย หากไมเรงฟนฟูความเชื่อมั่นที่สังคมเศรษฐกิจโลกมีตอ
เศรษฐกิจไทย ดวยการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจ 
ไทยอาจไมอยูในฐานะที่จะชํ าระหนี้ตางประเทศทั้งหมดได


