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บทเรียนจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 – 2543
ตอนที่สาม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
บทเรียนบททีเ่ จ็ด การเลือกเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน ทําใหการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคตกอยูภายใตการ ‘กํากับ’ ของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน (Credit Rating Agency) หากตองการสลัดออกจากอิทธิพลของสถาบัน
ดังกลาว ก็ตองออกจากเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน
ผูนํารัฐบาลนายชวน หลีกภัยมักจะแสดงอาการไมพอใจ หากสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชือ่ ถือทางการเงินเสนอบทวิเคราะหเศรษฐกิจไทยในทางเลวราย หรือแสดงทีทาวาจะลด
อันดับความนาเชือ่ ถือทางการเงินของประเทศไทย โดยไมลังเลที่จะทําสงครามวจีกรรม อันพรรค
ประชาธิปต ยมีความชํานัญพิเศษ ขอโตแยงมาตรฐานก็คือ สถาบันจัดอันดับฯ มีขอมูลที่ลาสมัย
เกีย่ วกับเศรษฐกิจไทย
นับตัง้ แตป 2539 เปนตนมา เมื่อสถาบันจัดอันดับฯสถาบันหนึ่งสถาบันใดแสดง
ทาทีวา จะลดอันดับประเทศไทย รัฐบาลมักเลือก ‘พิง’ สถาบันจัดอันดับฯอื่นที่ยังคงอันดับเดิมของ
ประเทศไทย เมื่อ Moody’s Investors Service เลนงานประเทศไทย รัฐบาลยืนพิง Standard
and Poor’s และ JBRI (Japanese Bond Rating Institute)
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินท เลือกใช
ยุทธวิธเี ดียวกัน เมื่อ Moody’s เสนอรายงานในเดือนมิถุนายน 2542 วา ระบบธนาคารพาณิชย
ไทยอยูใ นภาวะงอนแงน ถึงขั้นลมละลาย และ S&P เสนอผลการประเมินความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินในประเทศไทยในเดือนตุลาคม ศกเดียวกัน โดยชี้ใหเห็นถึงความเปราะบางของ
ภาคเศรษฐกิจการเงิน ผูนําพรรคประชาธิปตยพากันดาหนาออกมาตอบโตวา Moody’s และ S&P
ใชขอมูลที่ลาสมัยในการประเมิน พรอมทั้งอิงแอบ Fitch IBCA แหงสหราชอาณาจักร ซึ่งเขยิบ
อันดับความนาเชื่อถือของไทย แตการเลนเกมบุกถึงขั้นประโคมวา Fitch IBCA เชื่อถือได แต
S&P และ Moody’s เชือ่ ถือมิได กอใหเกิดผลสะทอนยอนกลับเมื่อตองตอบคําถามวา จะใหชุมชน

2
การเงินระหวางประเทศเลือกเชื่อใครระหวางชวน หลีกภัย และธารินทร นิมมานเหมินท ฝายหนึ่ง
กับ Moody’s และ S&P อีกฝายหนึ่ง
ตราบเท า ที่ ระบบเศรษฐกิจ ไทยยัง ดํ าเนิน อยู บ นเสน ทางเสรีนิยมทางการเงิน
ยอมยากที่จะหลุดพนจากอุงมือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินได หากสถาบัน
เหลานั้นประเมินเศรษฐกิจไทยจากขอมูลที่ลาสมัย ก็เปนหนาที่ของรัฐบาลและหนวยราชการ
ที่จะตองผลิตขอมูลเศรษฐกิจที่ทันสมัย ไมมีประโยชนที่ผูนํารัฐบาลจะรองแรกแหกกระเชอเรื่อง
ความลาสมัยของขอมูล ในเมื่อเปนความผิดของรัฐบาลและระบบราชการเอง การทําสงคราม
วจีกรรมมิอาจทําใหเศรษฐกิจไทยรอดพนจากการถูกปรับเปลี่ยนอันดับความนาเชื่อได
ในประการสําคัญ ระบบเศรษฐกิจไทยจะมีความนาเชื่อถือก็ตอเมื่อรัฐบาลไทยมี
ความนาเชือ่ ถือ ความนาเชื่อถือของรัฐบาลมาจากความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใสในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจ และความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ตราบเทาที่รัฐบาลบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจดวยอาการลับๆลอๆ ภาคเศรษฐกิจการเงินขาดความโปรงใส และทิศทางของ
นโยบายเศรษฐกิจไมชัดเจน เนื่องจากเกิดอาการ ‘เกาเหลา’ ในหมูผ บู ริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค รัฐบาลจะมีความนาเชื่อถือไดอยางไร
บทเรี ย นบทที่ แ ปด ปริ ม ณฑลของนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคมิ ไ ด
ครอบคลุมเฉพาะกระทรวงการคลัง หากแตครอบคลุมระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ
เศรษฐกิจมหภาคมีความหมายครอบคลุมระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ ทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคจึงมีปริมณฑลครอบคลุมระบบเศรษฐกิจทั้งระบบดวย
แตกระทรวงการคลังภายใตรัฐมนตรีธารินทร นิมมานเหมินท พยายามทําใหนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคมีลักษณะ ‘จุลภาค’ ดวยการลดปริมณฑลเหลือเพียงกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังไมยอมนับภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปนหนี้สาธารณะ เพราะตองการแสดงสถิติใหเห็นวา ภาระหนี้สาธารณะยังมี
ไมมาก เพื่อหักลางขอวิพากษที่วา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยกอหนี้อยางบาระหํ่า เฉพาะเงินกู
จํานวน 500,000 ลานบาท ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 ที่กระทรวง
การคลังนับเปนหนีส้ าธารณะ ภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูนอกเหนือจากนี้ กระทรวงการคลัง
ไมยอมรับเปนหนี้สาธารณะ แตการนําเสนอสถิติหนี้สาธารณะโดยวิธีการพิสดารเชนนี้มิไดเปนไป
ตามมาตรฐานสากลทีก่ ําหนดโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดังที่ปรากฏใน Government
Finance Statistics กระทรวงการคลังแปรสภาพเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูม หี นาที่แถลงขาว
เท็จดวยการตอแหลประชาชน แตแลวในการนําเสนอสถิติหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2543
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กระทรวงการคลังและรัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิอาจทนหลอกตัวเองตอไปได ในเมื่อชุมชน
วิชาการในประเทศและชุมชนการเงินระหวางประเทศตางเห็นไสเห็นพุงวา ภาระหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลไทยสาหัสสากรรจปานใด ในคราวนี้ หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 777,725 ลานบาท
ถูกนับเปนหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลั ง ไม เ พี ย งแต จ ะไม ย อมนั บ ภาระหนี้ ก องทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟู ฯ
เปนภาระหนี้สาธารณะเทานั้น หากยังพยายามผลักไสธนาคารแหงประเทศไทยใหรับผิดชอบ
ในการแกไขปญหาภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯอีกดวย ทั้งๆที่กระทรวงการคลังและรัฐบาล
นายชวน หลีกภัยมีสวนตองรับผิดภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ การผลักไสรุนแรงถึงขั้นที่
บีบใหธนาคารแหงประเทศไทยรวมบัญชีการเงิน เพื่อนํา ‘สวนเกิน’ จากการรวมบัญชีดังกลาว
มาลางหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ แมธนาคารแหงประเทศไทย
จะเรียกรองใหรัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อหาเงินกูมาลางหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แตกระทรวง
การคลังจะทําหูทวนลมและปฏิบัติตนเปนทองมิรูรอน
ไมมีผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีสํ านึกความรับผิดชอบคนใดจํ ากัด
กรอบการบริหารเฉพาะปริมณฑลของกระทรวงการคลัง
บทเรียนบทที่เกา การกอหนี้สาธารณะตางประเทศ (External Public Debt)
พึงกระทําดวยความระมัดระวัง และพึงใชเงินกูตางประเทศในทางเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจ
การกอหนี้สาธารณะตางประเทศมีตนทุนในรูปทรัพยากรที่ตองเสีย (Resource
Cost) เพราะหนี้ตางประเทศมิอาจชํ าระคืนดวยเงินบาท หากแตตองชํ าระคืนดวยเงินตรา
ตางประเทศ โดยที่เงินตราตางประเทศจะไดมาก็แตโดยการสงออกสินคาและบริการ วงวิชาการ
เศรษฐศาสตรมีบทสรุปการวิเคราะหตั้งแตยุคสํานักคลาสสิกเปนตนมาวา หนี้ตางประเทศเปน
ภาระแกชนรุน หลัง เพราะเมื่อถึงกําหนดการชําระหนี้ สังคมเศรษฐกิจตองหารายไดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ (Foreign Exchange Earnings) เพือ่ นําไปชําระหนี้ ชนรุนหลังตองลดการบริโภค
เพือ่ กันทรัพยากรสวนหนึ่งสําหรับการผลิตเพื่อการสงออก เพื่อหารายไดในรูปเงินตราตางประเทศ
ดวยเหตุที่การกอหนี้สาธารณะตางประเทศมีตนทุนในรูปทรัพยากรที่ตองเสีย
ดังการวิเคราะหที่เสนอขางตนนี้ การคัดเลือกโครงการสาธารณะเพื่อใชเงินกูตางประเทศจึง
พึงกระทําดวยความรอบคอบและพิถีพิถัน อยางนอยที่สุด โครงการดังกลาวจักตองใหประโยชน
สุทธิแกสังคมคุมกับตนทุนที่เสียไป ในประการสําคัญ โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศจักตองชวย
เพิม่ พูนศักยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
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ในระหวางป 2540-2543 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กอหนี้สาธารณะตางประเทศ
อยางไรสติ และใชเงินกูตางประเทศโดยปราศจากวินัยทางการคลัง การกอหนี้ตางประเทศมีเพียง
เพือ่ ดึงเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยมิไดคํานึงวา โครงการที่ใชเงินกูเหลานี้ใหประโยชนสุทธิ
แกสังคมเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมหรือไม มีการกูเงินตางประเทศเพื่อปูกระเบื้องและปรับปรุง
บาทวิถีในกรุงเทพฯ มีการกูเงินตางประเทศเพื่อทําวิจัย พรรครวมรัฐบาลทุกพรรคแยงชิงเงินกู
ตางประเทศไมตางจาก ‘หมาแยงกระดูก’ มิจาเพาะแต
ํ
นักเลือกตั้ง หากแตขาราชการก็มีโอกาส
‘หากิน’ กับโครงการเงินกูตางประเทศดวย หนวยงานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร
ภายในภาครัฐบาล ดังเชนสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลัง แทนที่จะทําหนาที่ ‘ผูคุมกฎ’ ในการรักษาวินัยทางการคลัง
กลับรวมสังฆกรรมในการ ‘หากิน’ กับโครงการเงินกูตางประเทศไมนอยกวาหนวยราชการอื่น ใน
สภาพการทีโ่ ครงการเงินกูตางประเทศมีลักษณะเปนโครงการ ‘หากิน’ เชนนี้ สาธารณชนยิ่งมิอาจ
คาดหวังประโยชนจากโครงการเหลานี้ได การทุจริตและประพฤติมิชอบในโครงการเงินกูมิยาซาวา
นับเปนตัวอยางของความขอนี้ แมเมื่อสํานักตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบความไมชอบมาพากล
ก็ไมปรากฏวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยแสดงความกระตือรือรนในการแกไขและสอบสวนลงโทษ
ผูทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง มีสวนสําคัญในการสรางปญหาวิกฤติการณหนี้สาธารณะโดยมิอาจแกตัว
ได นาเสียดายที่เงินกูตางประเทศเหลานี้มิไดใชไปในการเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจไทย หากแตใชไปในการ ‘ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า’
บทเรียนบทที่สิบ ลํ าดับขั้นการดํ าเนินโยบาย (Policy Sequencing)
และจังหวะเวลาในการดําเนินนโยบาย (Timing) มีความสําคัญในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค
เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงินนับตั้งแตป 2533
เปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทยและรัฐบาลในอดีตมิไดเตรียมระบบเศรษฐกิจไทยและภาค
เศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะ ใหพรอมที่จะเผชิญและจัดการสิ่งแวดลอมใหมและปญหาใหมที่มา
กับระบบเสรีนิยมทางการเงิน ไมมีการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาและประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ไมมีการพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงินและตลาดปริวรรตเงินตรา ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเงินและมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ ถาบันการเงินตองปฏิบัติ ฯลฯ กลาวโดยสรุปก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยและรัฐบาลมิไดเห็น
ความสําคัญของลําดับขั้นการดําเนินโยบาย จึงละเลยการตระเตรียมความพรอม การณปรากฏ
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ตอมาวา ระบบเศรษฐกิจไทยออนแอเกินไป และภาคเศรษฐกิจการเงินเปราะบางเกินกวาที่จะฝา
วิกฤติการณเศรษฐกิจได
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินท นิมมานเหมินท ผลักดัน
ใหสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเงินและมาตรฐานการบัญชีใหเปนไปตามบรรทัดฐาน
สากลที่กําหนดโดย BIS (Bank for International Settlements) ในจังหวะเวลาที่สังคมเศรษฐกิจ
ไทยเผชิญภาวะถดถอยและตอมาภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจ การเลือกจังหวะเวลาดังกลาวนี้กอให
เกิดขอวิพากษวิจารณเปนอันมาก
หากพิจารณาในแงดี รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีความมุงมั่นที่จะ ‘ปฏิรูป’ ระบบ
สถาบันการเงิน การบังคับใหสถาบันการเงินยึดมาตรฐานการเงินและมาตรฐานการบัญชีตาม
บรรทัดฐานสากล ก็เพื่อสรางความเชื่อมั่นในชุมชนการเงินระหวางประเทศ อันมีประโยชนในการ
สกัดเงินทุนไหลออก และอาจชวยดูดดึงเงินทุนไหลเขา
ขอวิพากษนโยบายดังกลาวนี้อาจจําแนกเปน 2 แนวทาง
แนวทางแรกวิพากษจังหวะเวลาการดํ าเนินนโยบายที่ไมเหมาะสม เพราะการ
‘บีบ’ สถาบันการเงินในขณะที่วิกฤติการณทางเศรษฐกิจยังดํารงอยู ยอมมีผลซํ้าเติมภาวะวิกฤติ
อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงคํานิยาม “หนี้ที่ไมกอรายได” (Non-performing Loans) ใหมีความ
เขมงวดมากขึ้นตามลําดับ ยังผลใหวกิ ฤติการณสถาบันการเงินเลวรายลงตามลําดับ
ขอวิพากษแนวทางที่สองมุงโจมตีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะ
การใช Shock Therapy เลนงานสถาบันการเงิน ตองการเอาใจกลุมทุนแหง Wall Street ซึ่งกอให
เกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งอาจทําใหสถาบันการเงินที่ไมสามารถยืนบนขาของตน
เองตอไปได จําตองคลานเขารับบริการมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 อีกดานหนึ่งเปนการกรุยทาง
ใหกลุม ทุนสากลเขาไปซื้อสถาบันการเงินไทยไดโดยงาย หลังจากที่มาตรฐาน BIS สรางปญหาแก
สถาบันการเงินเหลานั้น
เหตุใดรัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงเลือกจังหวะเวลาเชนนี้ในการเขมงวดกับ
สถาบันการเงิน และผูนําพรรคประชาธิปตยมีวาระซอนเรนหรือไม คําถามเหลานี้ยังคงคางคาใจ
ประชาชนจํ านวนมาก เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา เมื่อรัฐบาลพรรคประชาธิปตยผลักดัน
การจัดตั้งวิเทศธนกิจเพื่อใหกรุงเทพฯเปนศูนยกลางทางการเงินแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต
(BIBFs) ในป 2536 นัน้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย หาไดดําเนินการเปลี่ยนโฉมหนาสถาบันการเงิน
ไทยใหมมี าตรฐานสากลไม ทั้งๆที่หากใหความสําคัญแกลําดับการดําเนินนโยบาย จักตองดําเนิน
การเรือ่ งนีเ้ ปนเบื้องตน การเรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงินในป 2536 โดยปราศจาการเตรียม
ความเขมแข็งแกสถาบันการเงินไทย มีสวนสําคัญในการนํามาซึ่งวิกฤติการณการเงินป 2540
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ความลงทาย
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย ภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินททํางาน
หนักในการแกวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ อันเปนเรื่องที่ควรแกการสรรเสริญ แตขาดความ
นาเชื่อถือ (Credibility) นับเปนจุดออนของรัฐบาลนี้ ความไมโปรงใสในกระบวนการขายธนาคาร
ของรัฐก็ดี ความไมโปรงใสในการขายทรัพยสินของ ปรส. ก็ดี นํามาซึ่งความคลางแคลงใจวาดวย
วาระซอนเรน ตราบเทาที่ความไมโปรงใสยังคงดํารงอยู ความคลางแคลงใจยอมขยายตัวสืบตอไป
ทิศทางของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมชัดเจน อันปรากฏในรูปอาการ ‘เกาเหลา’
ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และระหวางรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย มีสวนสําคัญในการทําลายความ
นาเชือ่ ถือของรัฐบาลดวย มิไยตองกลาววา ความผิดพลาดในการพยากรณเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏ
อยูเ นืองๆ สะทอนใหเห็นความสามารถทางวิชาการของรัฐบาลมากนอยเพียงใด
การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกํ าหนดนโยบายนับเปน
ขอบกพรองสําคัญอีกประการหนึ่ง แมรัฐบาลจะจัดการประชุมเพื่อใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
หลายตอหลายครั้ง แตการประชุมเหลานี้มีลักษณะเปนรายการประชาสัมพันธมากกวาการระดม
สมอง รัฐบาลนายชวน หลีกภัยตองการฟงคําสรรเสริญมากกวาคําวิพากษ ดวยเหตุดังนั้น จึงจัดตั้ง
องครักษพิทักษนายและองครักษพิทักษพรรคคอยตอบโตและจาบจวงผูที่แสดงความเห็นวิพากษ
รัฐบาล มิหนําซํายั
้ งผันงบประมาณแผนดินไปใชประชาสัมพันธนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง ‘ซื้อ’
ตัว ‘นักวิชาการนายหนา’ เพื่อทําหนาที่เปนกระบอกเสียงรัฐบาล รายการวิทยุหลายตอหลาย
รายการ และคอลัมนหนังสือพิมพและนิตยสารหลายตอหลายฉบับแปรสภาพเปนพื้นที่โฆษณา
ชวนเชื่อ เพื่อทําหนาที่ ‘ลางสมอง’ ประชาชน จริยธรรมของสื่อมวลชนและอาจารยมหาวิทยาลัย
เสือ่ มทรามลง ดวยการกระทําของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย
การคาดหวั ง วา ประชาชนจะมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายเปนเรื่องที่ดู
ไรเหตุผลสําหรับรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เพราะแมแตรัฐมนตรีรวมรัฐบาลยังมิอาจแสดงความเห็น
เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได จะใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย
ไดอยางไร กระทรวงการคลังเชื่อฟงแตกองทุนการเงินระหวางประเทศ และเปนความอับโชค
ของประเทศไทยที่กระทรวงการคลังขาดขุมกํ าลังทางวิชาการที่จะติดตามความเคลื่อนไหวในวง
วิชาการ ซึง่ วิพากษเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ทีก่ องทุนการเงินระหวาง
ประเทศบังคับใหประเทศในอาเซียตะวันออกที่มาขอเงินกูดําเนินการ โดยที่เสียงวิพากษมาทั้งจาก
ฝายขวา (Martin Feldstein, George Shultz และ Jeffrey Sachs) และฝายเสรีนิยม (Joseph
Stiglitz และ Paul Krugman)
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เมืองไทยไดรับบทเรียนจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระหวางป
2540 – 2543 ดวยราคาแพง แตราคาที่ตองจายในอนาคตอาจจะสูงกวานี้มากนัก หากคุณภาพ
ของฝายการเมืองยังคงตํ่าทราม และไมพยายามเรียนรูบทเรียนจากอดีต
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