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โลกบาล 2541

รังสรรค ธนะพรพันธุ

ผมเรียกธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศและองคการการคาโลกวา 
องคกร 'โลกบาล' ผมใชคํ าวา "โลกบาล" ในความหมายที่เปนองคกรที่มีหนาที่บริบาลโลก ดุจเดียว
กับที่รัฐบาลเปนผูบริบาลรัฐ นักวิชาการบางคน ดังเชน ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท (ผูบัญญัติศัพท 
"ธรรมรัฐ " จาก Good Governance) ชวยแปลคํ านี้เปนภาษาอังกฤษวา World Governance

เวลาโบยบินประดุจติดปก  ไมนาเชื่อวา  ผมใชคํ าวา "โลกบาล" มาเปนเวลากวา 
คร่ึงทศวรรษแลว ผมจํ าไดดีวา เมื่อมีการประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพฯ ในป 2534 นั้น ผมใชคํ าวา "โลกบาล" แลว  แตจํ า 
ไมไดแนชัดวาเริ่มใชคํ านี้เมื่อใด

การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศครั้งที่ 53 ณ นครวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อตนเดือนตุลาคม 2541 จบลง 
ดวยความนาผิดหวังอยางยิ่ง ในขณะที่โลกเคลื่อนตัวไปสู ปากหุบเหวของ The Greater 
Depression ผูคนในภูมิภาคตางๆของโลกพากันคาดหวังวา การประชุมองคกรโลกบาลทั้งสอง 
ในครั้งนี้นาจะมีขอเสนอที่เปนรูปธรรมอันปฏิบัติการไดในการเหนี่ยวรั้งมิใหระบบเศรษฐกิจโลก 
จมสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญ แตการประชุมกลับจบลงอยางชนิดที่มองไมเห็นทิศทางของ
ระบบเศรษฐกิจโลก

นับต้ังแตระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) พังทลายในเดือน
สิงหาคม 2514 ระบบทุนนิยมโลกปราศจากระเบียบการเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Order) นานาประเทศเลือกใชระบบการเงินระหวางประเทศตามใจปรารถนา บาง
ประเทศเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System) แต 
บางประเทศยังคงยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System)
ตามระบบเบรตตันวูดสดังเดิม

ถึงระบบทุนนิยมโลกหลังป 2514 จะยังไมมีระเบียบการเงินระหวางประเทศ  
แตดวยอิทธิพลของ Washington Consensus นับต้ังแตกลางทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประเทศ
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ตางๆที่เปนภาคีกองทุนการเงินระหวางประเทศถูกผลักดันใหเดินสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน  
การควบคุมและกํ ากับการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศผอนคลายลง ประกอบกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํ าใหตลาดการเงินของประเทศตางๆเชื่อมสัมพันธจนเกือบเปนตลาด 
อันหนึ่งอันเดียวกัน

บัดนี้ เงินทุน ซึ่งมีลักษณะชีพจรลงเทา ยาตราเขาไปสั่นคลอนตลาดหลักทรัพย
และตลาดปริวรรตตางประเทศในประเทศตางๆ จนกอใหเกิดภาวะโลกาจลาจล และฉุดระบบ
เศรษฐกิจโลกสูภาวะตกตํ่ า ในสภาวการณเชนนี้ ผูคนยอมคาดหวังวา องคกรโลกบาลจะตอง 
ตัดสินใจดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อยับยั้งภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจที่กํ าลังขยายตัวปกแผ 
ทั่วโลก หากตองการแกปญหาในขั้นรากฐาน ก็ตองผลักดันใหมีการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศเสียใหม

ในการประชุมคร้ังนี้ เยอรมนีเสนอใหใช Exchange-Rate Target Zones โดย
พยายามรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสํ าคัญภายใน Target Zones  
ในขณะที่กลุมประเทศ G-22 เสนอใหมีการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศในทางที่มีการ 
ควบคุมและกํ ากับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ซึ่งขัดกับแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน 
ตามขอเสนอนี้จะไมปลอยใหกองเงินลงทุนระหวางประเทศมีเสรีภาพในการเก็งกํ าไรอยาง
ปราศจากขอบเขต  โดยที่บรรดา Hedge Funds ทั้งหลายจักตองเปดเผยขอมูลการลงทุนใน 
ตางประเทศใหรัฐบาลของตนไดรับทราบเปนอยางนอย ขอเสนอของกลุม G-22 ยังครอบคลุม
ประเด็นการเพิ่มความเขมงวดในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ดวยการกํ าหนด 
มาตรฐานสากลใหสถาบันการเงินตางๆถือปฏิบัติ รวมทั้งมีขอเสนอดวยวา ประเทศที่เผชิญ 
วิกฤติการณการเงินอยางรุนแรงอาจงดชํ าระหนี้แกเจาหนี้ตางประเทศเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการปองปรามสถาบันการเงินระหวางประเทศที่มักจัดสรรสินเชื่อโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง

สหรัฐอเมริกาเสนอใหมีกองเงินทุนฉุกเฉิน (Contingency Fund) ภายใตการ 
ดูแลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อคอยใหความชวยเหลือแกประเทศที่เผชิญ 
วิกฤติการณการเงิน แมวาในปจจุบันกองทุนการเงินระหวางประเทศจะมีเงินกูฉุกเฉินที่เรียกวา 
Stand-by Arrangement (SBA)  แต SBA จัดสรรเมื่อวิกฤติการณการเงินที่รุนแรงเกิดขึ้นแลว   
มิหนํ าซํ้ ายังมีกระบวนการในการกํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) 
ที่ยาวนานอีกดวย กองเงินทุนฉุกเฉินที่ต้ังขึ้นใหมนี้ตองการใหความชวยเหลือแกประเทศที่กํ าลัง 
จะเผชิญวิกฤติการณการการเงิน เพื่อใหสามารถหลบเลี่ยงวิกฤติการณดังกลาวได การจัดสรร 
เงินทุนฉุกเฉินตามขอเสนอนี้กระทํ ากอนที่จะมีกฤติการณการเงิน โดยที่ตัดทอนกระบวนการ
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กํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายดวย เพื่อใหสามารถหลบเลี่ยงวิกฤติการณการเงินไดอยาง 
ทันการณ

แมวากลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7 จะใหการสนับสนุนขอเสนอของสหรัฐอเมริกา 
แตปญหาสํ าคัญมีอยูวา กองทุนการเงินระหวางประเทศอยูในภาวะใกลจะถังแตก แมบรรดาภาคี 
ที่ เป นประเทศมหาอํ านาจจะตกลงที่จะลงขันใหกองทุนการเงินระหวางประเทศมีเงินทุน 
ในการดํ าเนินการเพิ่มข้ึน แตติดขัดที่สหรัฐอเมริกา กองทุนการเงินระหวางประเทศมีแผนที่จะขอ
เพิ่มทุนการดํ าเนินการอีก 90,000 ลานดอลลารอเมริกัน ในจํ านวนนี้ ขอจากรัฐบาลอเมริกัน 
18,000 ลานดอลลารอเมริกัน แตรัฐสภาอเมริกันยังไมยอมอนุมัติเงินกอนนี้ ขอเสนอของ
ประธานาธิบดีคลินตันในการจัดตั้งกองเงินทุนฉุกเฉินดังกลาวนี้จึงเปรียบประดุจการถมนํ้ าลาย 
รดฟา

ความเชื่องชาในการแกไขวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ ซึ่งกํ าลัง 'พัฒนา'
เปนภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจคร้ังใหญนี้ มิใชเร่ืองนาประหลาดใจนัก เพราะโครงสรางของการ 
เมืองโลกแปรเปลี่ยนไปในทางที่ปราศจากผูนํ าที่แทจริง  โดยที่ระบบ 'จาวโลก' ส้ินสุดลง  และโลก
กํ าลังกาวสูระบบ'ไตรอภิรัฐพิภพ' (Tripolarity)ในทางเศรษฐกิจและระบบ 'พหุอภิรัฐพิภพ' (Multi-
polarity) ในทางการเมือง ในสภาวการณดังกลาวนี้ ไมมีประเทศมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศ
ใดรับเปนธุระหรือยอมแบกภาระในการจัดระเบียบระหวางประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 
วาจํ าเพาะเหตุการณเฉพาะหนา ผูนํ าสหรัฐอเมริกาดุจดังประธานาธิบดีคลินตันมิอาจทํ าหนาที่ 
เปนผูนํ าโลกที่ทรงประสิทธิภาพ  ในเมื่อความนาเชื่อถือถูกกัดเซาะจากการเมืองภายในประเทศ

ในประการสํ าคัญ ความสมานฉันทในหมูผูนํ าประเทศมหาอํ านาจมลายหายไป
เปนอันมาก อันเปนเหตุใหการประชุมกลุมประเทศ G-7 มิอาจมีฉันทามติเกี่ยวกับการกํ าหนด 
มาตรการในการแกไขวิกฤติการณการเงินได การประชุมสุดยอดของกลุมประเทศ G-7 เปนเวที 
ในการประสานการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของกลุมประเทศมหาอํ านาจ แตความขัดแยง
ดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจทํ าให G-7 มิอาจมีมติที่มีประสิทธิผลได ความขัดแยงที่รุนแรง
ระหวางสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป เร่ิมปรากฏภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สอง 
ในป 2522 รายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงเหลานี้ปรากฏในรายงานวิจัยเรื่อง Global 
Economic Leadership and the Group of Seven (Institute for International Economics, 
1996) เขียนโดย C. Fred Bergsten และ C. Randall Henning

   ชุมชนการเงินระหวางประเทศคาดหวังวา กลุมประเทศ G-7 จะมีฉันทามติ 
เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และเหนี่ยวรั้งการรวงหลนสูหุบเหวแหง The 
Greater Depression แมแตมติในการดํ าเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยรวมกันซึ่งดูเหมือนมิใช
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เร่ืองยาก ยังมิอาจผลักดันเปนมติของกลุม G-7 ได  โดยที่การประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศครั้งนี้ก็ส้ินความสามารถในการผลิตมติเชนนี้ดวย ชุมชนการเงิน
ระหวางประเทศ'ตอนรับ'สภาวะไรการนํ าขององคกรโลกบาลดวยการทํ าใหดัชนีของตลาด 
หลักทรัพยสํ าคัญรวงหลนตามๆกัน

ธนาคารโลกเปนองคการโลกบาลองคกรเดียวที่ออกมาชีน้ํ าการลดอัตราดอกเบี้ย 
ศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส (Joseph Stiglitz) รองประธานธนาคารโลก ไมร้ังรอที่จะชี้นํ า 
เร่ืองนี้ ศาสตราจารยสติกลิตสเคยวิพากษกองทุนการเงินระหวางประเทศมากอนแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีที่ IMF บังคับใหประเทศตางๆในอาเซียรัดเข็มขัดทางการคลัง ในขณะที่ 
ศาสตราจารยสติกลิตสไมร้ังรอการชี้นํ าการลดอัตราดอกเบี้ย กองทุนการเงินระหวางประเทศก็ไม 
ร้ังรอที่จะเลนงานศาสตราจารยสติกลิตส นายมิเชล กัมเดสซูส (Michel Camdessus) ผูอํ านวย
การกองทุนการเงินระหวางประเทศใหสัมภาษณส่ือมวลชนวา ผูที่ออกมาผลักดันใหผอนคลายเข็ม
ขัดทางการเงินดวยการลดอัตราดอกเบี้ย  คงกํ าลังสูบอะไรที่ไมถูกกฎหมาย(กัญชา)

ความสมานฉันทระหวางธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่ง 
คร้ังหนึ่งเคยผลักดันใหมี Washington Consensus จนกลายเปนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศตางๆเกือบทั่วโลก กํ าลังกาวสูภาวะคลอนแคลน ภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้น
ไมเพียงแตส่ันคลอน Washington Consensus เทานั้น หากยังสรางความราวฉานในความ
สมานฉันทระหวางองคกรโลกบาลทั้งสองอีกดวย ในเมื่อผูยึดกุมฐานวิชาการในองคกรโลกบาล 
ทั้งสองนี้ยึดกุมกระบวนทัศนทางเศรษฐศาสตรที่แตกตางกัน
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