คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2541

The Greater Depression?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน (William Jefferson Clinton) กลาวปราศรัยตอ
Council on Foreign Relations ณ นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทรที่ 14
กันยายน 2541 เรียกรองใหบรรดาประเทศมหาอํานาจรวมใจกันแกไขวิกฤติการณการเงินอาเซีย
ประธานาธิบดีคลินตันประกาศแนวนโยบายหลัก 7 ประการ ที่เรียกวา 7-Point
Program ในการกอบกูเศรษฐกิจโลก(Business Week, September 28, 1998) กลาวคือ
ประการแรก สหรั ฐ อเมริ ก าจะร ว มกั บสหภาพยุ โ รปและญี่ ปุ  น ในการฟ  น ฟู
เศรษฐกิจโลกและเหนี่ยวรั้งมิใหจมสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การประกาศดังกลาวนี้ก็เพื่อใหตลาด
ไดรับรูวา บัดนี้กลุมประเทศ G-7 พรอมทีจ่ ะเปนผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยหวังวา
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจจะไมลุกลามไปทั่วโลก
ประการที่สอง The Federal Reserve System แหงสหรัฐอเมริกาจะรวมกับ
ธนาคารกลางกลุมประเทศ G-7 ในการกําหนดแผนการลดอัตราดอกเบี้ยรวมกัน
ประการที่สาม กระทรวงการคลังอเมริกันจะใหความชวยเหลือประเทศตางๆ
ในอาเซียในการปรับโครงสรางหนี้ของธุรกิจเอกชน(Corporate Debt Restructuring)
ประการที่สี่ ประธานาธิบดีคลินตันตองการใหธนาคารโลกเพิ่มความชวยเหลือ
ดานสังคมแกประเทศตางๆในอาเซียที่เผชิญวิกฤติการณการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
ในดาน Social Safety Net พรอมกันนีจ้ ะพยายามผลักดันใหสหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือ
ดานอาหารและมนุษยธรรมแกบางประเทศ ดังเชนอินโดนีเซียเปนอาทิ
ประการที่หา กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จะตองพิจารณาใชเงินทุน
ฉุกเฉินทีม่ เี หลืออยูอีก 15,000 ลานดอลลารอเมริกันในการปองกันมิใหวิกฤติการณการเงินลุกลาม
ไปสูล ะตินอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิล
ประการที่หก ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงสหรัฐอเมริกา (EXIM Bank)
จะกํ าหนดวงเงิน 4,250 ลานดอลลารอเมริกันสํ าหรับการจัดสรรสินเชื่อระยะสั้นและระยะ
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ปานกลางแกผูประกอบการในประเทศเกาหลีใต ไทย และอินโดนีเซีย เพื่อใชในการจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณการผลิต รวมตลอดจนวัสดุภัณฑจากสหรัฐอเมริกา
ประการที่ เ จ็ด จะตองแสวงหาหามรรควิธีในการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศเพื่อปองกันวิกฤติการณการเงิน
นั ก วิ เ คราะห ก ารเมื อ งบางคนอาจมองว า การเล น บทผู นํ าโลกของวิล เลีย ม
เจฟเฟอรสนั คลินตันครั้งนี้เพียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนชาวอเมริกันและประชาคม
โลกจากปญหาประพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของตนเอง แตบางคนก็เห็นวา วิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจของโลกกาวเขาสูขั้นรายแรง จนสหรัฐอเมริกามิอาจวางเฉยตอไปอีกได
เมือ่ ไทยเผชิญวิกฤติการณการเงินในเดือนกรกฎาคม 2540 สหรัฐอเมริกาทําเปน
ทองไมรูรอน เมื่อเกาหลีใตเผชิญวิกฤติการณเดียวกันในเวลาตอมา สหรัฐอเมริกาตองกดดันให
กองทุนการเงินระหวางประเทศเรงจัดโครงการชวยเหลือ เพราะระบบเศรษฐกิจเกาหลีใตมีขนาด
คอนขางใหญ หากมีอันเปนไป ยอมกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงได สหรัฐอเมริกาวางเฉยตอ
วิกฤติการณการเงินในอาเซียตะวันออกในเบื้องตน เพราะอาเซียตะวันออกมีความสํ าคัญตอ
เศรษฐกิจอเมริกันไมมาก แตสหรัฐอเมริกามิอาจวางเฉยตอไปได เมื่อวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
ทําทาลุกลามสูสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ญี่ปุนยังไมมีวีแวววาจะฟนตัวจากภาวะถดถอยที่มี
มาแตป 2534 เมื่อเศรษฐกิจรัสเซียทําทาลมสลาย สหรัฐอเมริกาตองกดดันใหกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศจัดสรรเงินกูฉุกเฉินให พรอมทั้งตระเตรียมโครงการชวยเหลือประเภทเดียวกันแก
บราซิล หากบราซิลรองขอ ในเมื่อวิกฤติการณการเงินลุกลามไปสูละตินอเมริกาแลว
นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยเริ่มรูสึกวา โลกกําลังกาวสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ครั้งใหญ โดยที่ขนาดของความรุนแรงอาจจะมากกวาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ
2470 และคริสตศตวรรษที่ 20 อาจปดฉากลงดวย The Greater Depression
เหตุปจจัยอันนํามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญครั้งใหมนี้มีอยูอยางนอย 3
ประการ
ประการแรก การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู(Bubble Economy)
เริ่มตนดวยญี่ปุนในป 2534 และประเทศอื่นๆในอาเซียตะวันออกในเวลาตอไป นํามาซึ่งภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจและแปรเปลี่ยนเปนภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยและตกตํ่ า
ดังกลาวนี้ลดทอนอํานาจซื้อของประชาชน และฉุดใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศตกตํ่า
ตามไปดวย การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเกิดในอนาคตอัน
ไมไกลนี้ จะซําเติ
้ มสถานการณใหเลวรายลงไปอีก
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ประการที่สอง การตกตํ่าของราคาโภคภัณฑขั้นปฐม(primary products) นับ
ตัง้ แตกลางป 2540 เปนตนมา โภคภัณฑขั้นปฐม โดยเฉพาะนํ้ามันมีราคาตกตํ่าลง ดัชนีราคา
โภคภัณฑขั้นปฐมที่เรียกวา All-items Commodity-Price Index ของนิตยสาร The Economist
ตกตํ่าลง 30% และอยูในระดับตํ่าสุดในรอบ 25 ป เหตุผลสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะอาเซีย
ตะวั น ออกเป น ผู  ซื้ อ โภคภั ณ ฑ ขั้ น ปฐมรายสํ าคั ญ เมื่ อ เกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยในอาเซี ย
ตะวันออก การนําเขาโภคภัณฑขั้นปฐมของอาเซียตะวันออกพลอยตกตํ่าลงดวย ซึ่งกระทบตอ
ประเทศผูสงออกทั้งในละตินอเมริกา อัฟริกา รวมตลอดจนออสเตรเลียและแคนาดา ไมเพียงแต
โภคภัณฑขั้นปฐมเทานั้นที่มีราคาตก สินคาอุตสาหกรรมก็มีราคาตกดวย ดัชนีราคาสินคา
อุตสาหกรรมอยูในระดับตํ่าสุดนับตั้งแตทศวรรษ 2470 เปนตนมา (The Economist, September
5, 1998) ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือ ภาวะตกตํ่าของอุตสาหกรรมรถยนต อันเปนผลจาก
ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ บริษัทรถยนตยักษใหญตองพากันปดโรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อาเซียตะวันออก ภาวะตกตํ่าของการขายรถยนตสงผลกระทบตอราคายางพาราและนํ้ามันดวย
ประการที่ ส าม วิ ก ฤติ ก ารณ ส ถาบั น การเงิ น และการขาดความเชื่ อ มั่ น ของ
นักลงทุนระหวางประเทศ เมื่อสถาบันการเงินเผชิญกับปญหาหนี้สูญและหนี้เสียจํ านวนมาก
สถาบันการเงินยอมขยาดที่จะขยายการใหสินเชื่อ เพราะเกรงวา ปญหาหนี้สูญและหนี้เสียจะทับ
ถมทวีคณ
ู แตอาการขยาดของสถาบันการเงินไมเปนผลดีแกการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน
ภาวะถดถอยและตกตํ่ าทางเศรษฐกิจจะยิ่งสั่นคลอนฐานะของสถาบันการเงิน เนื่องจากการ
ลมละลายของธุรกิจ ทํ าใหหนี้สูญและหนี้เสียในสถาบันการเงินทบทวี วิกฤติการณสถาบัน
การเงินในอาเซียตะวันออกกอผลเชื่อมโยงตอสถาบันการเงินในญี่ปุน ยุโรปตะวันตก และสหรัฐ
อเมริกาในฐานะเจาหนี้ ในทํานองเดียวกัน วิกฤติการณสถาบันการเงินในรัสเซียสรางผลกระทบ
ลูกโซตอสถาบันการเงินในญี่ปุน ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา และละตินอเมริกา กระบวนการ
โลกานุวัตรไดผนึกสถาบันการเงินในภูมิภาคตางๆเขาดวยกัน เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงิน
ในภูมภิ าคหนึง่ จะกอเกิดผลกระทบลูกโซตอสถาบันการเงินในภูมิภาคอื่นดวย
วิกฤติการณสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆทํ าลายความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน เงินทุนโยกยายออกจากแหลงที่มีภาวะความเสี่ยงสูงไปสูแหลงที่มีภาวะความเสี่ยงตํ่า
นับตัง้ แตกลางป 2540 เปนตนมา เงินทุนหลั่งไหลไปสูตลาดพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน ซึ่งมีภาวะ
ความเสีย่ งตํา่ ขณะเดียวกัน ประเทศที่เผชิญวิกฤติการณการเงินตองกูเงินโดยเสียตนทุนสูง เนื่อง
จากภาวะความเสี่ยงตอการสูญหนี้มีมากขึ้น การที่ประเทศเหลานี้ตองกูเงินจากตางประเทศโดย
เสียดอกเบีย้ ในอัตราสูงกวา 20%ตอป ทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบาก
โลกกําลังเขาสู The Greater Depression หากกลุมประเทศ G-7 ไมเลนบท
ผูนําในการกอบกูเศรษฐกิจโลก ยิ่งภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกาแตกสลาย การฟนตัว
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จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเปนไปอยางเชื่องชา และวิกฤติการณการเงินลามไปสู
สาธารณรัฐประชาชนจีนและบราซิลดวยแลว ก็ยิ่งเปนการเรงฝกาวไปสู The Greater Depression
ภาวะตกตําทางเศรษฐกิ
่
จในทศวรรษ 2540 จะรุนแรงยิ่งกวาที่เกิดขึ้นในทศวรรษ
2470 มากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะระบบเศรษฐกิจโลกมีขนาดใหญขึ้นเปนอันมากในชวงเจ็ด
ทศวรรษที่ผานมานี้ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการเติบใหญของกระบวนการโลกานุวัตร ซึ่งเชื่อม
สัมพันธประเทศตางๆเขาดวยกัน วิกฤติการณที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งประเทศใดหรือภูมิภาคหนึ่ง
ภูมิภาคใด สามารถสงผานไปสูประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นไดโดยงายและรวดเร็ว ในเมื่อประเทศ
ตางๆไดแปรสภาพเปน Interdependent Economy แลว
การวางเฉยของผูนําประเทศมหาอํานาจในเบื้องตนมีสวนนํามาซึ่ง The Great
Depression ในทศวรรษ 2470 ฉันใด การวางเฉยในทวงทํานองเดียวกันในทศวรรษ 2540 ก็อาจ
นํามาซึ่ง The Greater Depression ฉันนั้น
ในประการสําคัญ การดําเนินนโยบายเศรษฐมหภาคในหนทางที่ผิดพลาด นับ
เปนเหตุปจจัยสําคัญของภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั้งในทศวรรษ 2470 และทศวรรษ 2540 เมื่อ
เจ็ดทศวรรษที่แลว ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดทอนการเก็งกํ าไร
ในตลาดหลักทรัพย Wall Street โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกําลัง
เผชิญกับภาวะถดถอย การผลิตทางดานอุตสาหกรรมตกตํ่ากอนที่ตลาดหลักทรัพย Wall Street
จะลมในเดือนตุลาคม 2472 เสียอีก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจึงเปนการซํ้าเติมภาคการผลิต การ
รัดเข็มขัดทางการเงินถูกซํ้าเติมดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง ดังเชนการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อให
งบประมาณอยูในภาวะสมดุล นอกจากนี้ ประเทศตางๆที่อยูในระบบมาตรฐานทองคํา (Gold
Standard) กลับมิไดปฏิบัติตามกติกาของระบบการเงินระหวางประเทศดังกลาวนี้ ในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย การนําเขาตกตํ่า และดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
อยูในฐานะเกินดุล ทองคําเคลื่อนยายเขาประเทศโดยสุทธิ ในสภาวการณเชนนี้ ปริมาณเงินที่
หมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ ย อ มเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ช ว ยผ อ นคลายภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ได
แตธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกากลับนํ าพันธบัตรรัฐบาลออกขาย เพื่อดูดซับเงินหมุนเวียน
อันเปนเหตุใหภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเลวรายลง ทายที่สุด การทําสงครามการคาระหวาง
ประเทศ ดวยการตั้งกําแพงภาษีสกัดการนําเขา ดังเชนการตรา Smoot-Hawley Act of 1930
ในสหรัฐอเมริกา ฉุดระบบเศรษฐกิจโลกลงสูความตกตํ่าในเมื่อประเทศตางๆตองการสงสินคาออก
แตไมตองการนําสินคาเขา
ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนับเปนสาเหตุสําคัญของ
วิกฤติการณการเงินในอาเซียตะวันออกในป 2540 ในเมื่อประเทศเหลานี้เลือกเดินบนเสนทางเสรี
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นิยมทางการเงิน แตไมปฏิบัติตามกติกาของระบบการเงินเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึดระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว(Fixed Exchange Rate System) และการตรึงดอกเบี้ยในอัตราสูง
มิหนําซํ้ายังถูกกองทุนการเงินระหวางประเทศบังคับใหรัดเข็มขัดทั้งทางการเงินและทางการคลัง
ซึง่ มีผลซําเติ
้ มภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในเวลาตอมาอีกดวย
กลุมประเทศมหาอํานาจ G-7 วางเฉยตอวิกฤติการณการเงินอาเซียตะวันออก
มาเปนเวลากวาขวบป เมื่อวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน ตองการแสดงตนเปนผูนําในการนํา
ระบบเศรษฐกิจโลกหลบเลี่ยงหุบเหวของ The Greater Depression เพียงยกแรกก็ตองเผชิญ
อุปสรรคเสียแลว เมื่อสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี คัดคานแผนการลดอัตราดอกเบี้ย
รวมกัน ยุโรปตะวันตกกําลังเผชิญกับแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ ธนาคารกลางแหงสหภาพยุโรป
(European Central Bank) อาจลังเลใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ย
ณ บัดนี้ สังคมเศรษฐกิจโลกกํ าลังยืนอยูบนปากหุบเหวของ The Greater
Depression

