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ํ
ายอาเซียแปซิฟกของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศใหสัมภาษณผูสื่อขาววา อาเซียตะวันออกกํ าลังอยูในชวงของการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยที่เปนการฟนตัวที่ยั่งยืน สํานักขาว AFP รายงานขาวดังกลาวนี้ (The Nation, June
25,1999)
ขอที่นาสังเกตก็คือ แถลงขาวของเจาหนาที่ระดับสูงของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Pual Krugman) แสดงขอกังขา
เกีย่ วกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียแปซิฟกในบทความเรื่อง "Here We Go Again. Why
Asia's Economic Recovery Isn't What It Seems?" ซึง่ ตีพมิ พในนิตยสาร Time (June 21,
1999) ดังนั้น จึงไมมีขอกังขาใดๆที่แถลงขาวดังกลาวนี้ตองการตอบโตบทความของครุกแมน
ศาสตราจารย 'ปากเสีย' ในสายตาของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
สํ าหรับผูที่ติดตามคํ าพยากรณเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
อยางใกลชิด ยอมประจักษในความสามารถและความ 'แมนยํา' ของคําพยากรณขององคกร
โลกบาลแหงนี้ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ (World Recession) ระหวางป 2523 2529 เกือบทุกปนบั แตป 2524 กองทุนการเงินระหวางประเทศใหคําทํานายเกี่ยวกับการฟนตัวของ
สังคมเศรษฐกิจโลก โดยทีใ่ นบางปตอง 'หนาแตก' ชนิดที่เย็บมิได เนือ่ งจากภาวะถดถอยทรุดลง
อยางรุนแรง มิไยตองกลาววา คําทํานายผิดเกือบทุกป
ภายหลังการกอเกิดวิกฤติการณการเงินในอาเซียตะวันออกในป 2540 กองทุน
การเงินระหวางประเทศยังคงมีทรรศนะเชิง 'สุขนิยม' (optimism) เกีย่ วกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ในป 2541 โดยที่สภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปนจริงเลวรายกวาคําทํานาย ดังจะเห็นไดจากการที่
ประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกรวมทั้งญี่ปุน มีอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ
คําทํานายสําหรับป 2542 ก็ไมมีทีทาวาจะมีความแมนยํามากขึ้น
ในกรณีของไทย ความ 'แมนยํา' ของกองทุนการเงินระหวางประเทศพิจารณาได
จากตัวเลขประมาณการอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํานง
(Letter of Intent) เพือ่ ขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) ในหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับ
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แรกเดือนกันยายน 2540 คาดการณวา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2541 ไมนอยกวา
3.5% โดยทีจ่ ะสามารถเติบโตในอัตราปละ 6-7% หลังจากนัน้ ประมาณการนี้มีการปรับลดลงใน
หนังสือเจตจํานงฉบับตอๆมาทุกฉบับ โดยที่หนังสือแสดงเจตจํานงฉบับที่สี่เดือนพฤษภาคม 2541
ประมาณการวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2541 จะเทากับ - 0.4 ถึง -5.5%
แตแลวขอเท็จจริงปรากฏวาเทากับ - 8.0%
เมือ่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2543 เขาสภาผูแทนราษฎรใน
ชวงปลายเดือนมิถนุ ายน 2542 ผูนํารัฐบาลนายชวน หลีกภัยยังคงยืนยันวา ระบบเศรษฐกิจไทย
จะฟน ตัวจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจในปนี้ แตคําทํานายในลักษณะ 'สุขนิยม' ดังกลาวนี้มิใช
คําทํานายครัง้ แรก ในป 2541 ผูนํารัฐบาลชวนก็ใหคําทํานายลักษณะนี้ เริ่มตนจากคําทํานายที่วา
เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวในไตรมาสที่สามป 2541 เมื่อครบกําหนดเวลา ซึ่งปรากฏวา ความเปนจริง
มิไดเปนไปตามคําทํานาย กําหนดเวลาแหงการฟนตัวทางเศรษฐกิจตามคําทํานายถูกเลื่อนจาก
ไตรมาสทีส่ ามป 2541 ไปเปนไตรมาสที่สามป 2542 ทั้งนี้ไมมีหลักประกันวา จะไมมีการเลื่อน
กําหนดเวลาดังกลาวนี้อีกในอนาคต
เมื่อนักเศรษฐศาสตรกลาวถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Recovery)
ความหมายที่ ก ลา วถึ ง อาจแตกตา งกัน ตา งๆนานา บางคนอาจหมายถึง สภาวการณที่อัตรา
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีคาเปนบวก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายไดประชาชาติซึ่งคํานวณ
ตามราคาคงที่ (GDP at Constant Market Prices) มีคา เพิ่มขึ้น แตศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ความเห็นวา เมื่อกลาวถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจสํ าหรับอาเซียตะวันออก ควรจะหมายถึง
สภาวการณทางเศรษฐกิจกอนที่จะเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ สภาวการณทมี่ ีอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับ 7-8% ตอป เปนสภาวะปกติ มิใช
เพียงแตมอี ตั ราการเติบโตมากกวาศูนยเทานั้น ดวยเหตุที่ศาสตราจารยครุกแมนนําเสนอคํานิยาม
"การฟนตัวทางเศรษฐกิจ" อยางเครงครัดเชนนี้เอง ศาสตราจารยครุกแมนจึงมีเศรษฐทรรศนเชิง
'ทุกขนิยม' (pessimism) เกีย่ วกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ลักษณะ 'สุขนิยม' ของคํา
ทํานายของกองทุนการเงินระหวางประเทศ อาจเปนผลจากคํานิยาม "การฟนตัวทางเศรษฐกิจ" ที่
ผอนปรน โดยหมายเพียงแตการมีอัตราการเติบโตมากกวาศูนยเทานั้น
ดวยเหตุดงั นี้ กอนที่จะมีวิวาทะเกี่ยวกับเรื่องนี้ จําเปนตองตกลงคํานิยามกันใหได
เสียกอนวา การฟนตัวตัวทางเศรษฐกิจหมายถึงสภาวการณเชนไร
ในเดือนพฤษภาคม 2542 ธนาคารแหงประเทศไทยแถลงอยางมั่นอกมั่นใจวา
ระบเศรษฐกิจไทยตกถึงจุดตํ่าสุดแลว และกําลังกาวยางเขาสูชวงแหงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
แตแลวเพียงเวลาเดือนเศษตอมา กระทรวงการคลังเริ่มไมแนใจคําโฆษณาชวนเชื่อดังกลาวนี้
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หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2542 พาดหัวขาววา "ธารินทรเตน สัญญาณ
เศรษฐกิจฟนไมชัด"
ขอประจักษชัดก็คือ การฟนตัวทางเศรษฐกิจในรูปลักษณอักษร V มิไดเกิดขึ้นดังที่
ชุมชนธุรกิจคาดหวังเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัยเขาบริหารประเทศ แมขอมูลเศรษฐกิจมหภาคจะ
บงชี้ถึงความเปนไปไดที่ระบบเศรษฐกิจไทยตกถึงจุดตํ่าสุดแลว แตสภาวการณทางเศรษฐกิจอาจ
เปนไปในรูปลักษณอักษร L โดยทีย่ งั ไมสามารถผงกหัวขึ้น และถึงจะผงกหัวขึ้นในรูปลักษอักษร U
ก็ไมเปนที่แนชัดวา ชวงทองแบนของอักษร U จะยาวนานเพียงใด คําพยากรณเศรษฐกิจของ
บางสํานัก ปรากฏวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2542 ยังติดลบ ในขณะที่รัฐบาล
ชวนและกองทุนการเงินระหวางประเทศเสนอประมาณการ +1%
ดังนี้ จะเห็นไดวา แมจะยึดกุมคํานิยามที่ผอนปรน โดยให "การฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ" หมายเพียงสภาวการณทอี่ ตั ราการเติบโตมากกวาศูนย ก็ยังเปนเรื่องไมแนนอนเสียแลว
กองทุนการเงินระหวางประเทศและรัฐบาลไทยยึดกุมเศรษฐทรรศนแบบ 'สุขนิยม'
ดวยเหตุที่วา บัดนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกลวนแลวแต
มีเสถียรภาพ โดยที่อัตราดอกเบี้ยลดตํ่าลงมาก และทุกประเทศกําลังดําเนินนโยบายการคลังเพื่อ
อัดฉีดการเติบโต (Expansionary Fiscal Policy) ในทิศทางเดียวกัน มิหนําซํ้ายังมีขาวดีที่ญี่ปุน
มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับคอนขางสูงในชวงไตรมาสแรกของป 2542 อีกดวย
นักเศรษฐศาสตรคาย 'ทุกขนิยม' มิไดเห็นภาพอันสดใสของเศรษฐกิจไทย ดังที่
กองทุนการเงินระหวางประเทศและรัฐบาลไทยเห็น ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก มีความเปนไปไดที่สหรัฐอเมริกาจะเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ในชวงเวลา 3-4 ที่ผานมานี้ สหรัฐอเมริกาสามารถเติบโตในอัตราสูง สวนหนึ่งเปนเพราะ 'โชค' ชวย
เนื่องจากเปนจังหวะเวลาที่สหภาพยุโรปและญี่ปุนกําลังประสบความออนแอทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง
อาเซี ย ตะวั น ออกเผชิ ญ มรสุม ทางการเงิน จนเกิ ด ภาวะกํ าลัง การผลิ ตมี สว นเกินในขอบเขต
ทัว่ โลก (Global Excess Capacity) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจอเมริกันไดประโยชนจากการตกตํ่า
ของราคานํ้ ามันและราคาโภคภัณฑขั้นปฐมอื่นๆ ประกอบกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบูใ นตลาดหลักทรัพยชวยเพิ่มพูนอํานาจซื้อของประชาชนชาวอเมริกัน การจายของผูบริโภค
ชาวอเมริกันไมเพียงแตเกื้อกูลตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอเมริกันเทานั้น หากยังชวย
ประคั บประคองมิ ให ระบบเศรษฐกิ จโลกจมสูภาวะตกตํ่ าภายหลังวิกฤติการณการเงินอาเซีย
ป 2540 อีกดวย บัดนี้ ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกําลังหมด 'โชค' เนือ่ งจากราคานํ้ามันดิบถีบตัวสูง
ขึ้ น นั บตั้ ง แต เ ดื อ นตุ ลาคม 2541 อีก ทั้ง มีค วามเปนไปได ที่ภาวะเศรษฐกิ จ ฟองสบู ในตลาด
หลักทรัพยอเมริกันกําลังแตกสลาย แซมมวล บริตแตน (Sammual Brittan) ชีใ้ หเห็นวา การถีบตัว
ของตลาดหลักทรัพย Down Jones Industrial Average นับตัง้ แตป 2537 เปนตนมา มีลักษณะ
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คลายคลึงกับชวงเวลาระหวางป 2467-2472 แตแลวตลาดหลักทรัพย Wall Street ก็ลมสลายในป
2472 อันนํามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The Great Depression) กวาที่ระบบเศรษฐกิจ
โลกจะฟนตัวก็เปนป 2476
หากระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีอันเปนไป การฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวัน
ออกยอมเปนเรื่องยากยิ่ง ในเมื่อสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกสําคัญของประเทศเหลานี้
ประการที่สอง การฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจของญี่ปุนอยางสํ าคัญ แมวาตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงไตรมาสแรก
ป 2542 จะอยูในระดับนาพอใจ แตศาสตราจารยครุกแมนมีความเห็นวา ญี่ปุนยังมิไดแกปญหา
ในขัน้ รากฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหากับดักสภาพคลอง (Liquidity Trap) และปญหาความ
ออนแอของระบบสถาบันการเงิน หากเศรษฐกิจญี่ปุนยังออนแอ ญี่ปุนยอมมิอาจเกื้อกูลการเติบโต
ของบรรดาประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกไดอยางเต็มที่
ประการที่สาม ความออนแอของระบบสถาบันการเงินไทย ยังมิไดมีการแกปญหา
ในขั้นรากฐาน แมอัตราดอกเบี้ยจะตกตํ่ าลงอยางฮวบฮาบในชวงขวบปที่ผานมานี้ แตระบบ
สถาบันการเงินยังขยาดที่จะปลอยเงินกู เพราะเกรงปญหาหนี้เสียและหนี้สูญ อันจะทับถมปญหา
ที่มีอยูเดิม ตราบเทาที่การจัดสรรสินเชื่อของระบบสถาบันการเงินยังไมฟนคืนสูสภาวการณปกติ
การฟนตัวทางเศรษฐกิจยอมตองอาศัยมาตรการอัดฉีดเงินจากภาครัฐบาล ทั้งการกูเงินจาก
ตางประเทศและการใชงบประมาณขาดดุล ซึ่งลวนแลวแตสรางภาระหนี้สาธารณะ ดังนั้น การ
อัดฉีดเงินจากภาครัฐบาลเพื่อการฟนตัวทางเศรษฐกิจจึงเปนไปไดดวยขอบเขตอันจํากัด แตการ
แก ป  ญ หาความอ อ นแอของระบบสถาบั น การเงิ น นั้ น กิ น เวลา และต อ งอาศัย มาตรการทาง
เศรษฐกิจจุลภาคมากกวามาตรการทางเศรษฐกิจมหภาค มาตรการอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ
หาไดชวยเสริมความแข็งแกรงของระบบสถาบันการเงินไม
แมโอกาสทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะผงกหัวขึ้นจะมีอยู เพียงแตยากแกการทํานายเทานั้น
แตโอกาสทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยจะคืนสูยุคทองทางเศรษฐกิจดุจดังทศวรรษ 2530 เปนเรื่องยากยิ่ง
สวนสําคัญเปนเพราะประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity) อยูใน
ระดั บ ตํ่ า การเติ บโตที่ผ า นมาเกิ ด จากการเพิ่ม ปจจั ย การผลิต หรือที่เ รีย กกั น ในวงวิช าการ
เศรษฐศาสตรวา Extensive Growth มิใชการเติบโตอันเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ
Intensive Growth แตการเพิ่มปจจัยการผลิตมีขอบเขตอันจํากัด ความออนแอของระบบสถาบัน
การเงินเปนอุปสรรคในการเพิ่มปจจัยทุน การเติบโตโดยอาศัยเงินกูตางประเทศ (Debt-led
Growth) มิใชยทุ ธศาสตรทจี่ ะใชไดอีกตอไป ในเมื่อสถาบันการเงินระหวางประเทศไดบทเรียนจาก
วิกฤติการณเงินป 2540 แลว
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รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปาคาถา "พรุงนี้เศรษฐกิจไทยจะฟนตัว" มาตั้งแตเมื่อ
เริม่ บริหารราชการแผนดินในปลายป 2540 โดยที่มีการใชคาถามหาระรวยนี้เปนครั้งคราว หาก
ประชาชนคนไทยทุกคนพากันเปลงเสียง "พรุงนี้เศรษฐกิจไทยจะฟนตัว" วันหนึ่งในอนาคต
เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวได คําถามมีอยูแตเพียงวา 'พรุงนี้' กินระยะเวลายาวนานเทาไร
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