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Financial Day ฉบับวันอังคารที่ 30 มกราคม 2539

อลัน กรีนสแปน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในบรรดาผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา จะหาผูใดทรง
อิทธิพลเทียบเทียมอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ไดยากยิ่ง นักการเงินเฝาติดตามนาย
กรีนสแปนอยางใกลชิด นักเลนหุนจับตามองนายกรีนสแปนชนิดมิใหคลาดสายตา จนแมเมื่อนาย
กรีน สแปนเดิ น เข า ส ว ม หากตามเข า ไปดู ไ ด ก็ ค งมี ค นตามเข า ไปดู ในยามที่ น ายกรีน สแปน
ใหสัม ภาษณสื่อมวลชนหรือใหการในรัฐสภาอเมริกัน นักวิเคราะหเศรษฐกิจจะพากันชํ าแหละ
บทสัมภาษณ และคําใหการเหลานั้น เพื่อหาความนัยระหวางบรรทัด หากนายกรีนสแปนเอื้อนเอยวจี
ดวยความไมรัดกุมโดยไมตั้งใจ คาเงินดอลลารอาจตกตํ่า หรือดัชนีตลาดหลักทรัพยใน Wall Street
อาจทะยานขึ้น โดยที่ผลกระทบมิไดจํากัดภายในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน หากแตมีผลกระทบลูกโซไป
ทั่วโลก เนื่องจากตลาดการเงินระหวางประเทศเชื่อมโยงกันอยางแนนแฟน
อลัน กรีนสแปน ประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) ธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) กําลังพนจากตําแหนงหลังวันที่ 2 มีนาคม 2539 รัฐบาล
และรัฐสภาอเมริกันถึงวาระที่ตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวา จะตออายุนายกรีนสแปน หรือจะแสวงหา
ผูอื่นมาแทนที่นายกรีนสแปน
นายอลัน กรีนสแปน เปนชาวนครนิวยอรค เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2469 และศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในป 2491 ดวยผลการศึกษาอันดีเดนถึงขั้นเกียรตินิยมสูงสุดที่เรียกกันวา summa cumlaude และ
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ในป 2493 แตกวา
ที่จะจบปริญญาเอกก็ตกป 2520 ภายหลังจากที่ออกไปประกอบธุรกิจเปนเวลากวาสองทศวรรษ
นายกรีนสแปนรวมกับเพื่อนกอตั้งบริษัทธุรกิจชื่อ Townsend-Greenspan and Co.,
Inc. และเปนประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทนี้ ระหวางป 2497-2517 และระหวางป 2520-2530
ชวงที่พนจากตําแหนง คือ ระหวางป 2517-2520 และนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา เปนชวงที่นาย
กรีนสแปนดํารงตําแหนงทางการเมือง
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นายกรีนสแปนมีสายสัมพันธกับพรรครีปบลิกันอยางแนนแฟน เริ่มตนดวยการรวม
ทีมรณรงคหาเสียงใหนายริชารด นิกสันในชวงป 2511-2512 จนนายนิกสันไดรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นนายกรีนสแปนก็เขาสูวงจรการเมือง และปวนเปยนอยู
ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกัน นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา นายกรีนส
แปนเปนกรรมการในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ระหวางป 25132
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ในยุคประธานาธิบดีนิกสัน เมื่อนายเจอรัลด ฟอรด ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสืบตอจากนายนิกสัน
นายกรีนสแปนไดรับเลือกเปนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (CEA) ตลอดชวงเวลาระหวางป 25172520
นายกรีน สแปนมี ป ระสบการณ เ กี่ย วกั บ การดํ าเนิน นโยบายการเงินและการคลั ง
เริ่มดวยการเปนที่ปรึกษากระทรวงการคลังระหวางป 2514-2517 และที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
แหงรัฐสภา (Congressional Budget Office) ระหวางป 2520-2530
ในฐานะนักเศรษฐศาสตร นายกรีนสแปนมิไดมีผลงานวิชาการอันโดดเดน เพราะ
ชีวิตการงานจมอยูในภาคธุรกิจเอกชนและวงการเมือง นายกรีนสแปนเคยเปนอาจารยสอนหนังสือ
ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค ระหวางป 2520-2530 และเลิกสอนหนังสือและเลิก
ประกอบธุรกิจเมื่อไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะผูวาการธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาในป 2530
ในยุครัฐบาลนายโรนัลด เรแกน
ตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง แมจะเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี
แตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยดํารงตําแหนงวาระละ 4 ป เมื่อครบวาระอาจถูกเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงตอไป โดยไมจํากัดวาระ ประธานคณะผูวาการธนาคารกลางสามารถทํางานโดย
อิสระ และมิไดขึ้นตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
เมื่อนายกรีนสแปนครบวาระการดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง
สมัยแรกในป 2534 ประธานาธิบดียอรจ บุช จําใจตออายุนายกรีนสแปน สวนหนึ่งเปนเพราะหาคน
มาแทนมิได อีกสวนหนึ่งเปนเพราะพรรคเดโมแครตคุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา ประธานาธิบดีบุชเกรงวา หากเสนอผูอื่นแทนนายกรีนสแปน อาจมิไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา
แมนายกรีนสแปนจะเปนคนของพรรครีปบลิกัน แตนายกรีนสแปนก็มีปญหาความ
ขัดแยงกับรัฐบาลบุชโดยตลอด ความขัดแยงที่สําคัญเกี่ยวพันกับการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ในเวลานั้น ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง แมนายกรีนสแปน
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จะคอย ๆ ลดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกวา Federal Reserve Board Discount Rate จากระดับ 7% ในป
2532 จนเหลือ 3% ในป 2535 เพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตผูนําพรรครีปบลิกันจํานวน
มากก็ยังไมพอใจ เพราะเห็นวา นายกรีนสแปนไมเพียงแตลดอัตราดอกเบี้ยชาเกินไปเทานั้น หากยัง
ลดนอยเกินไปอีกดวย จึงมิไดชวยแกปญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ
ผูที่มีปญหากับนายกรีนสแปนมากเปนพิเศษ ก็คือ นายนิโคลัส เบรดี (Nicholas
Brady) รัฐมนตรีการคลัง นายเบรดีมาจากภาคเศรษฐกิจการเงิน และทํางานใน Wall Street มากวา
สามทศวรรษ จึงเชื่อวา การลดอัตราดอกเบี้ยมากๆจะชวยใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันหลุดพนจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยได แตนายกรีนสแปน ซึ่งเปนลูกศิษยของศาสตราจารยอารเธอร เบิรนส (Arthur F.
Burns) ปรมาจารยทางเศรษฐศาสตรการเงิน และเคยดํารงตําแหนงประธาน Fed อยูถึง 8 ป 6 เดือน
มีความเชื่อวา การลดอัตราดอกเบี้ยอยางฮวบฮาบและมากเกินไป ในขณะที่มีการขาดดุลทางการคลัง
จํานวนมากเชนนี้ จะชักนําภาวะเงินเฟอมาสูระบบเศรษฐกิจ
ความขัดแยงทางความคิดระหวางนายเบรดีกับนายกรีนสแปนมีมากจนถึงขั้นนายเบรดีเปน
ฝายตัดความสัมพันธ การรับประทานอาหารรวมกัน ไมวาจะเปนมื้อเชา มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น
ระหวาง คนทั้งสอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น และเพื่อประสานการดําเนิน
นโยบายกรเงินและการคลังมีอันตองยุติลง
เมื่อประธานาธิบดีบุชพายแพการเลือกตั้ง นายกรีนสแปนกลายเปนแพะรับบาป
เพราะนโยบายการเงิ น ไมสามารถชวยใหระบบเศรษฐกิจฟนตัวอยางทันการณชนิดมีผลตอการ
ลงคะแนนเสียง
ความสัมพันธระหวางนายกรีนสแปนกับรัฐบาลคลินตันเปนไปอยางราบรื่นในชวงตน
นายบิล คลินตัน นัดพบนายกรีนสแปนกอนพิธีสาบานตัวเพื่อรับตําแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐ
อเมริกา รายละเอียดเรื่องนี้ Bob Woodward นักหนังสือพิมพผูมีบทบาทเปดโปงกรณีวอเตอรเกต
รายงาน ไวในหนังสือชื่อ The Agenda : Inside the Clinton White House (1994) แตเมื่อเวลาทอด
นานออกไป รัฐบาลคลินตันเริ่มไมพอใจนายกรีนสแปนเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย
อันเปนประเด็นเดียวกับความไมพอใจของรัฐบาลบุช
รัฐบาลคลินตันพยายามวางตัวคนของตนในคณะผูวาการธนาคารกลาง (Board of
Governors) เพื่อคัดงางการดําเนินนโยบายการเงินใหเปนไปตามแนวทางที่รัฐบาลตองการ บรรดา
ผูวาการที่ดํารงตําแหนงอยูกอนแลว เกือบทั้งหมดแตงตั้งในรัฐบาลพรรครีปบลิกัน นับตั้งแตป 2536
เปนตนมา รัฐบาลคลินตันประสบความสําเร็จในการผลักดันคนของตนเขาไปเปนผูวาการเพียง 2 คน
คือ นายอลัน ไบลนเดอร (Alan S. Blinder) และนางจาเนต เยลเลน (Janet Yellen) ประธานาธิบดี
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คลินตันพยายามหนุนนางอลิเซีย มันเนล (Alicia Munnell) จากกระทรวงการคลังขึ้นไปเปนผูวาการ
แตนายกรีนสแปนขัดขวาง ดวยการกระซิบใหผูนําพรรค รีปบลิกันคัดคาน
เดิมที รัฐบาลคลินตันอาจมีแผนที่จะผลักดันใหนายอลัน ไบลนเดอรเปนประธาน
คณะผูวาการจึงวางตัวใหดํารงตํ าแหนงรองประธาน นายไบลนเดอรเปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนํา
มีผลงานทางวิชาการอันโดดเดน และถือไดวาเปนผูนําคนหนึ่งของสํานักเศรษฐศาสตรแบบเคนส
(Keynesian Economics) กอนมาดํ ารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง นาย
ไบลนเดอรเปนศาสตราจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยพรินสตัน (Princeton University)
และเปนที่ปรึกษาสวนตัวของนายคลินตัน
นับตั้งแตป 2535 เปนตนมา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
ตามลําดับ และปรับดวยความถี่สูงยิ่งในชวงป 2537 จนถึงกลางป 2538 เรื่องนี้สรางความไมสบายใจ
แกรัฐบาลคลินตันอยางมาก สื่อมวลชนเริ่มรายงานความขัดแยงระหวางนายกรีนสแปนกับนาย
ไบลนเดอร เพราะนายไบลนเดอรตองการใหลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตเสียงขางมาก
ในคณะผูวาการธนาคารกลางยืนอยูขางนายกรีนสแปน ทั้งนางลอรา ไทสัน (Laura Tyson) ประธาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และนายโรเบิรต รูบิน (Robert Rubin) รัฐมนตรีการคลังตางปดปากและ
เลี่ยงการวิจารณนายกรีนสแปน จะมีก็แตนายลีออน พาเนตตา (Leon E. Panetta) หัวหนาเสนาธิการ
ทําเนียบขาว (Chief of Staff) ที่อดรนทนไมไหวระเบิดออกมาในเดือนมิถุนายน 2538 วา ถึงเวลาที่
ธนาคารกลางตองลดอัตราดอกเบี้ยเสียที อันเปนเหตุใหประธานาธิบดีคลินตันตองบอกเลิกนัดการพบ
ปะกับนายกรีนสแปน เพราะเกรงจะสรางภาพลักษณวา ฝายบริหารกดดันใหธนาคารกลางลดอัตรา
ดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2538 นั้นเอง ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาก็ประกาศ
ลดอัตราดอกเบี้ยภายหลังจากที่อัตราเงินเฟอมีแนวโนมลดลง และนับแตนั้นมาจนบัดนี้ อัตราดอกเบี้ย
ยังคงลดตอมาทีละเล็กทีละนอย
แมวานายกรีนสแปนมักจะมีปญหาความขัดแยงกับฝายบริหาร ทั้งรัฐบาลบุชและ
รัฐบาลคลินตัน แตนายกรีนสแปนก็ไดรับการยกยองจากวงวิชาการในฐานที่สามารถตรึงอัตราเงินเฟอ
ไวในระดับตํ่ าได นอกจากนี้ ความฉับไวของนายกรีนสแปนในการแกปญหาวิกฤติการณตลาด
หลักทรัพยเดือนตุลาคม 2530 ยังเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวขวัญอยูเสมอ นายกรีนสแปนแสดงความ
แนวแนในการทํ าหนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจอเมริกัน โดยที่ในบางครั้งตองสละ
เปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสรางความไมพอใจแกฝายบริหารอยูเสมอ
กระนั้นก็ตาม โอกาสของเสือเฒาอยางนายกรีนสแปนที่จะดํารงตําแหนงประธาน
คณะผูวาการธนาคารกลางเปนสมัยที่สาม (2539-2543) ยังมีอยูอยางสูงยิ่ง

