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ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2542

ความแข็งแกรงทางการเงิน?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูนํ าพรรคประชาธิปตยหยิบยกประเด็นเรื่องทุนสํ ารองระหวางประเทศมาเปน
ประจักษพยานแหงความสํ าเร็จของการดํ าเนินนโยบายแกไขวิกฤติการณการเงินของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย ในรอบสองขวบปที่ผานมา พรอมทั้งเหยียบยํ่าซํ้าแลวซํ้าเลาวา วิกฤติการณ
การเงินเดือนกรกฎาคม 2540 เปนผลผลิตของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ในประเด็นที่วา ใครเปนผูผลิตวิกฤติการณการเงินดังกลาวนี้ หากเพงพิเคราะห
ดวยใจเปนธรรมและหลีกเลี่ยงการใชอตั วิสยั ทัง้ รัฐบาล ชวน 1 และรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
ลวนมีสวนตองรับผิดในฐานที่มิไดเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินแกระบบเศรษฐกิจไทย
กอนทีจ่ ะเดินสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตองรับผิดโดยนิตินัยตอ
ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคอยางมิอาจปฏิเสธได พลเอกชวลิตปลอย
ให ‘การเมือง’ เขาสูปริมณฑลของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมากเกินไป โดยมองไมเห็น
หายนภัยทีก่ าลั
ํ งปรากฏโฉม ประกอบกับนายอํานวย วีรวรรณ รัฐมนตรีการคลัง ก็ขาดความเปน
ผูน าและความเด็
ํ
ดขาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
แตความรับผิดชอบปฐมฐานตอวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 อยูที่
ธนาคารแหงประเทศไทย การที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากเกินไป ประกอบ
กั บอวิ ช าและความขัดแย ง ในหมู ผู นํ าวัง บางขุน พรหม นับเปน เหตุ ป จจัย สํ าคัญอัน นํ ามาซึ่ ง
วิกฤติการณเศรษฐกิจรายแรงครั้งนี้ แมวาธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระโดยนิตินัย
(de jure independence) ไมมากนัก เนื่องจากตองขึ้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยที่
ผูว า การฯ อาจถูกแทรกแซงและถูกปลดออกจากตําแหนงไดโดยงาย แตธนาคารแหงประเทศไทย
ก็มีความเปนอิสระโดยพฤตินัย (de facto independence) อยางกวางขวาง จารีตการ
ไมแทรกแซงของกระทรวงการคลังกอเกิดมากวาครึ่งศตวรรษ และเปนเพราะความเปนอิสระโดย
พฤตินัยนี้เอง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงสามารถนําทุนสํ ารองระหวางประเทศไปทําสงคราม
ปกปองเงินบาทอยางบาระหํ่ า โดยมิไดพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
และโดยมิไดประเมินศักยภาพของตนเองและ ‘คูตอสู’ แมแตนอย
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รายงานผลการวิเคราะหและวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณวิกฤตทาง
เศรษฐกิจของคณะกรรมการศึกษาและเสนอและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) ระบุวา ในเชาวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทุนสํารองสุทธิ (Net
International Reserves) ของประเทศไทยเหลืออยูเพียง 2,800 ลานดอลลารอเมริกัน ทั้งนี้โดยหัก
พันธะในการสงมอบเงินตราตางประเทศจากการซื้อขายลวงหนาแลว
เนื่องจากรายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหงประเทศไทยมิไดรายงาน
ขอมูลทุนสํารองสุทธิ อีกทั้งผูนําพรรคประชาธิปตยโออวดผลงานโดยการอางอิงทุนสํารองระหวาง
ประเทศเบื้องตน (Gross International Reserves) ความจํากัดของขอมูลทําใหการวิเคราะหจํากัด
เฉพาะตัวเลขดังกลาวนี้
ขอเท็จจริงปรากฏวา ทุนสํารองระหวางประเทศเบื้องตนมีฐานะกระเตื้องขึ้น จาก
ระดับ 26,968 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นป 2540 เปน 31,434 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อ
สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2542 ยิ่งเมื่อพิจารณาฐานะทุนสํารองสุทธิดวยแลว ก็ยิ่งประจักษชัดวา ฐานะ
ทุนสํ ารองสุทธิดีขึ้น เนื่องจากภาระผูกพันในการสงมอบเงินตราตางประเทศจากการซื้อขาย
ลวงหนาลดลงจากระดับ 23,600 ลานเหรียญอเมริกันในชวงปลายป 2540 เหลือเพียง 3,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน ในปจจุบัน ดังคําชี้แจงของกระทรวงการคลัง (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่
30 พฤศจิกายน 2542)
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ฐานะทุนสํารองระหวางประเทศที่กระเตื้องขึ้นเกิดขึ้นได
อยางไร?
เหตุปจ จัยทีก่ ระทบตอฐานะทุนสํารองฯ มีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไดแก การกูเงินจากตางประเทศเพื่อเสริมฐานะของทุนสํารองฯ
ภายหลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยไดขอเงินกูฉุกเฉิน
(Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศและขอเงินกูจากธนาคารกลางบาง
ประเทศ เพือ่ กอบกูฐานะของทุนสํารองฯ และไดเบิกเงินกูดังกลาวนี้ตั้งแตปลายป 2540 เปนตนมา
จนเมือ่ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2542 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนี้ตางประเทศคงคาง 11,903 ลาน
ดอลลารอเมริกนั (ดูตารางที่ 1) หากหักเงินกูตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยออกจาก
ทุนสํารองฯ ทุนสํารองเบื้องตนจะอยูในระดับ 19,000 ลานดอลลารอเมริกันนับตั้งแตปลายป 2540
เปนตนมา (ดูตารางที่ 2) นอกเหนือจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว รัฐบาลไทยไดกูเงินจาก
ตางประเทศเพิม่ ขึ้นดวย ยอดคงคางของหนี้ตางประเทศรัฐบาลไทยเพิ่มจาก 17,166 ลานดอลลาร
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อเมริกนั เมือ่ สิน้ ป 2540 เปน 21,987 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2542 การกอหนี้
ตางประเทศของรัฐบาลมีผลตอฐานะของทุนสํารองฯ ดวย
ประการที่สอง การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ทั้งในป 2541 และในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2542 มีผลในการเสริมฐานะทุนสํารองฯ ดวย การที่สวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีมากกวา
สวนขาดดุลบัญชีทุน ทําใหดุลการชําระเงินระหวางประเทศมียอดเกินดุลตลอดชวงเวลาดังกลาว
คําถามพืน้ ฐานขอตอไปมีอยูวา ทุนสํารองฯที่มีฐานะดีขึ้นเปนผลงานของใคร?
ผูนําพรรคประชาธิปตยกลาวอางวา การที่ทุนสํารองฯมีฐานะดีขึ้นเปนผลจาก
นโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ทั้งในดานการสรางความเชื่อมั่นในชุมชนเศรษฐกิจโลกที่มี
ตอเศรษฐกิจไทย และดานการฟนฟูเศรษฐกิจ ในขณะที่ผูนําพรรคความหวังใหมกลาวอางวาเปน
ผลจากการกูเ งินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ผูนําพรรคประชาธิปต ยไมสามารถใหอรรถาธิบายไดวา มาตรการการสรางความ
เชื่อมั่นและการฟนฟูเศรษฐกิจมีผลตอฐานะทุนสํ ารองฯไดอยางไร อยางนอยที่สุดไมมีขอมูล
เชิงประจักษ (empirical evidence) ในการสนับสนุนขอกลาวอางนี้ ในขณะที่ขอกลาวอางที่วา
การกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศสามารถพิสูจนใหเห็นจริงวามีผลในการเสริมฐานะ
ทุนสํารองฯโดยตรง หากพรรคความหวังใหมอางวา การกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนผลงานของรัฐบาลพลเอกชวลิต ขอกลาวอางนี้ยอมมีนัยวา การสรางวิกฤติการณการเงินเดือน
กรกฎาคม 2540 เปนผลงานของพรรคความหวังใหมดวย หากปราศจากวิกฤติการณการเงิน
ก็ไมมคี วามจําเปนตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ผูนําพรรคความหวังใหมอางวา การปลอยใหเงินบาทลอยตัวในเดือนกรกฎาคม
2540 มีผลตอการสงออก เพราะเงินบาทมีคาลดลงทันที ในขณะที่มาตรการสงเสริมการสงออก
ของรัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิไดมี ‘นํายา’
้
แตประการใด หากการปลอยใหเงินบาทมีคาลอยตัว
เปนผลงานของรัฐบาลพลเอกชวลิต พรรคความหวังใหมก็ตองยอมรับวา การสรางวิกฤติการณ
การเงินเดือนกรกฎาคม 2540 เปนผลงานของพรรคความหวังใหมดวย
ดั งไดก ล า วแล ว วา การเกิน ดุลบั ญชี เ ดิน สะพัดมีสวนเสริมฐานะทุนสํ ารองฯ
แต การที่ บัญชี เ ดิ น สะพัดมี ส ว นเกิ น ดุ ล ในชว งที่ เ กิ ดวิก ฤติการณ เศรษฐกิ จ เปน สภาวะผิด ปกติ
เมือ่ เศรษฐกิจถดถอย การผลิตชะงักงัน การนําเขาสินคาประเภททุน สินคาขั้นกลาง และวัตถุดิบ
ยอมตองถดถอยตามไปดวย ประกอบกับการขยายตัวของการสงออกอันเปนผลจากการลดคาเงิน
บาท ดวยเหตุดงั นี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงเกินดุล หากเศรษฐกิจฟนตัว บัญชีเดินสะพัดจะกลับไปมี
ฐานะขาดดุลดังเดิม ถึงเวลานั้น ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกัดกรอนฐานะทุนสํารองฯ
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ดังนี้ จะเห็นไดวา เหตุปจจัยที่ชวยเสริมฐานะทุนสํารองฯ นับตั้งแตปลายป 2540
เปนตนมา มิใชเหตุปจจัยที่เอื้ออํานวยใหทุนสํารองฯมีฐานะแข็งแกรงอยางจีรังยั่งยืน หากการ
กูเ งินจากตางประเทศถึงขีดจํากัด และบัญชีเดินสะพัดกลับขาดดุล ความงอนแงนของทุนสํารองฯ
จะกลับปรากฏใหเห็นอีก
ในปจจุบนั ความเปราะบางทางการเงิน (Financial Fragility) ยังคงปรากฏอยู
ในประการแรก หนี้ตางประเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนยังคงทวมทุนสํารองฯ แมยอด
คงคางของหนี้ตางประเทศจะลดลงจากระดับ 90,536 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นป 2539
เหลือเพียง 80,655 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2542 แตอัตราสวนระหวาง
หนีต้ า งประเทศคงคางเมื่อเทียบกับทุนสํารองฯ ยังคงสูงกวา 250% กลาวอีกนัยหนึ่ง หากประเทศ
ไทยถูกเรียกเก็บหนี้ทั้งหมดในทันที จะมีเงินตราตางประเทศไมพอชําระหนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ
อัตราสวนดังกลาวนี้เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2542 ซึ่งเทากับ 256.6% ยังสูงกวาเมื่อสิ้นป 2539
(223.8%)
ประการที่สอง ดวยเหตุที่หนี้ตางประเทศมีระยะเวลาชํ าระคืนไมเทากัน และ
หนี้ระยะสั้นมีผลกระทบตอฐานะทุนสํ ารองฯในอนาคตอันใกล ในประเด็นดังกลาวนี้ มีการ
เปลีย่ นแปลงในทางที่ดีในขอที่หนี้ตางประเทศระยะสั้นคงคางมียอดรวมลดลง จากระดับ 37,613
ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นป 2539 เหลือเพียง 17,567 ลานดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นเดือน
มิถุนายน 2542 โดยที่อัตราสวนระหวางหนี้ตางประเทศระยะสั้น เมื่อเทียบกับทุนสํ ารองฯ
มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2540 เปนตนมา กระนั้นก็ตาม อัตราสวนนี้ยังสูงถึง 55.9% ซึง่ มีนัยวา
หากตองชําระหนีต้ า งประเทศระยะสั้นโดยทันทีพรอมกัน จะมีทุนสํารองฯ เหลือไมถึงกึ่งหนึ่งที่มีอยู
การพึง่ เงินกูต า งประเทศระยะสั้นมากเกินไป มีสวนสําคัญในการสรางความเปราะบางทางการเงิน
เพราะการเคลือ่ นไหวของเงินกูระยะสั้นสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาวอางถึงความสําเร็จในการทําใหทุนสํารอง
ระหวางประเทศอยูใน ‘สภาพนิ่ง’ แตยทุ ธวิธกี ารกอหนี้ตางประเทศ ทั้งโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยและรัฐบาลไทย เพื่อเสริมฐานะของทุนสํารองฯ สรางภาระการชําระหนี้ตางประเทศแกระบบ
เศรษฐกิจไทย ในปจจุบันหนี้ตางประเทศคงคางอยูในระดับ 250% ของทุนสํารองฯ หากรายไดจาก
การสงออกสินคาและบริการไมสามารถถีบตัวในเวลาอันรวดเร็วและในอัตราสูง ภาระการชําระ
หนีต้ า งประเทศจะลิดรอนความกาวหนาของสังคมเศรษฐกิจไทย
ความเปราะบางทางการเงินมิไดเกิดจากการพึ่งพิงเงินกูตางประเทศมากเกินไป
โดยทีห่ นีต้ า งประเทศระยะสั้นมีสัดสวนสูงเทานั้น หากยังเปนผลจากความคลอนแคลนของสถาบัน
การเงินอีกดวย ปญหาหนี้ที่ไมกอรายได (NPLs) กัดกรอนฐานรากของภาคเศรษฐกิจการเงิน กวา
จะฟน คืนไดคงกินเวลาไมนอยกวา 5 ป

5
ตารางที่ 1
หนีต้ า งประเทศและทุนสํารองระหวางประเทศ
2539-2542
ขอมูล ณ วันสิ้นปปฏิทิน
(ลานดอลลารอเมริกัน)
2539

2540

2541

1. ทุนสํารองระหวางประเทศ

38,725

26,968

29,536

2542
(สิ้น มิ.ย.)
31,434

2. หนี้ตางประเทศ
2.1 ภาครัฐบาล
2.2 ภาคเอกชน
2.3 ธนาคารแหงประเทศไทย

90,536
16,805
73,731
-

93,416
17,166
69,093
7,157

86,160
20,290
54,666
11,204

80,655
21,987
46,765
11,903

3. หนี้ตางประเทศระยะสั้น

37,613

34,836

23,523

17,567

37,613

41,993

34,727

29,470

223.8

346.4

291.7

256.6

97.1

129.2

79.6

55.9

97.1

155.7

117.6

93.8

4. หนี้ตางประเทศระยะสั้น
รวมกับหนี้ตางประเทศของ ธปท.
5. หนี้ตางประเทศคิดเปนรอยละของ
ทุนสํารองฯ
6. หนี้ตางประเทศระยะสั้นคิดเปน
รอยละของทุนสํารองฯ
7. หนี้ตางประเทศระยะสั้น และ
หนี้ตางประเทศของธนาคาร
แหงประเทศไทยคิดเปนรอยละ
ของทุนสํารอง
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

6
ตารางที่ 2
หนีต้ า งประเทศระยะสั้นและทุนสํารองระหวางประเทศ
2539-2542
ขอมูล ณ วันสิ้นปปฏิทิน
(ลานดอลลารอเมริกัน)

1. ทุนสํารองระหวางประเทศ
2. หนี้ตางประเทศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
3. ทุนสํารองฯ หักหนี้
ตางประเทศของ ธปท.
(3) = (1) – (2)
4. หนี้ตางประเทศระยะสั้น
5. หนี้ตางประเทศระยะสั้น
คิดเปนรอยละของทุนสํารองฯ
หักหนี้ตางประเทศของ ธปท.
(4) ÷ (3) (%)
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

2539

2540

2541

38,725

26,968

29,536

2542
(สิ้น มิ.ย.)
31,434

-

7,157

11,204

11,903

38,725

19,811

18,332

19,531

37,613

34,836

23,523

17,567

97.1

175.8

128.3

89.9

