คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2539

อลัน กรีนสแปน (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การตัดสินใจของประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ในการเสนอใหนายอลัน กรีนสแปน
(Alan Greenspan) ดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) ธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) ตอไปอีกหนึ่งสมัย ดังประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22
กุมภาพันธ 2539 มิไดกอใหเกิดความประหลาดใจแกวงการธุรกิจการเงินและผูติดตามการเมือง
อเมริกันอยางใกลชิด
นายกรีนสแปนดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลางสมัยแรกในป 2531
ยุครัฐบาลโรนัลด เรแกน และไดตออายุสมัยที่สองในป 2535 ยุครัฐบาลยอรจ บุช การตออายุครั้งนี้
นับเปนสมัยที่สาม
นายกรีนสแปนคลุกอยูในพรรครีปบลิกันมาเปนเวลาชานาน นับตั้งแตการชวยนาย
ริชารด นิกสัน หาเสียงในชวงป 2511-2512 เพื่อดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ครั้นนายนิกสันชนะการ
เลือกตั้ง นายกรีนสแปนกลับพลาดมิไดรับตําแหนงการเมืองใด ๆ กวาจะขึ้นมาดํารงตําแหนงประธาน
คณะผูวาการธนาคารกลางได ก็ตองใชเวลาไตเตาถึงสองทศวรรษ นายกรีนสแปนจึงเขาใจเสนสนกล
ในทางการเมืองภายในพรรครีปบลิกันอยางดียิ่ง
แตถึงนายกรีนสแปนจะเปนขาเตาเกาเลี้ยงของพรรคริปบลิกัน ผูนําพรรครีปบลิกัน
หลายคนไมชอบขี้หนานายกรีนสแปนเทาใดนัก สาเหตุสําคัญเปนเพราะนายกรีนสแปนทําตัวเปนอิสระ
มากเกินไป ไมยอมฟงเสียงพรรค นายกรีนสแปนยึดมั่นในหนาที่การรักษาเสถียรภาพของราคาและ
ดวยเหตุที่เปนสานุศิษยของศาสตราจารยอารเธอร เบิรนส (Arthur F.Burns) แหงมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ผูเคยดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลางถึง 2 สมัย นายกรีนสแปนจึงเดิน
ตามรอยอาจารยดวยการใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือในการกํากับภาวะเงินเฟอ ในยามที่อัตราเงิน
เฟอทําทาจะเพิ่มขึ้น นายกรีนสแปนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอภาวะเงินเฟอ แตในยามที่ภาวะเงิน
เฟอออนตัวลง นายกรีนสแปนมิไดลดอัตราดอกเบี้ยอยางฮวบฮาบ หากแตคอย ๆ ลดทีละเล็กทีละนอย
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ทวงทาในการกํ ากับอัตราดอกเบี้ยของนายกรีนสแปนสรางความไมพอใจแกผูนํ า
พรรครีปบลิกันอยางยิ่ง เพราะในยามที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
ชะลอตัวลงและการวางงานมีมากขึ้น อันทําใหเสียคะแนนนิยมทางการเมือง แตในยามที่ภาวะเงินเฟอ
ออนตัวลง นายกรีนสแปนกลับออยอิ่งในการลดอัตราดอกเบี้ย ผูนําพรรครีปบลิกันจํานวนมากเห็นวา
นายกรีนสแปนไมเพียงแตจะลดอัตราดอกเบี้ยไมทันใจเทานั้น หากยังลดไมพอเพียงอีกดวย
นายยอรจ บุชไมพอใจนายกรีนสแปน นายอัลฟอนเซ ดามาโต (Alfonse D' Amato)
ประธานคณะกรรมาธิการธนาคารแหงวุฒิสภาก็ไมพอใจนายกรีนสแปน ถึงกับคัดคานการตออายุนาย
กรีนสแปนในป 2535 แตแลวรัฐบาลบุชไมมีทางเลือกอื่น นายกรีนสแปนจึงไดดํารงตําแหนงเปนสมัยที่
สอง อยางไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยชาเกินไปถูกกลาวหาวาเปนสาเหตุ ประการหนึ่งที่ทําใหนาย
บุชพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2535 เมื่อระบบเศรษฐกิจอเมริกันฟนตัวจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจ ก็เปนเวลาที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีผานพนไปแลว นายกรีนสแปนกลายเปน
`หมาหัวเนา' ในสายตาของผูนําพรรครีปบลิกันอยูระยะหนึ่ง
แตนายกรีนสแปนก็เปน `นกรู' ที่ชํ่ าชองการเมืองอเมริกัน และสามารถกําหนด
จังหวะกาวใหเหมาะสมกับชีพจรทางการเมือง เมื่อพรรครีปบลิกันสามารถยึดรัฐสภา ทั้งสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาในการเลือกตั้งป 2537 นายกรีนสแปนก็เคลื่อนตัวไปทางขวา ดวยการออกมา
คัดคานมาตรการขึ้นภาษีอากรของรัฐบาลคลินตัน อันเปนจุดยืนของพรรครีปบลิกัน เมื่อพรรครีปบลิกัน
ขัดแยงกับรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรงเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ จนถึงขั้นจะไมยอมเขยิบเพดาน
หนี้สาธารณะ ซึ่งจะยังผลใหรัฐบาลอเมริกันไมสามารถชําระหนี้ได นายกรีนสแปนก็ออกมาเตือนผูนํา
พรรครีปบลิกันในเดือนกันยายน 2538 วา อยาเลนกับไฟ หากรัฐบาลอเมริกันตอง `เบี้ยว' หนี้แลว
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรง ทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน ขอสําคัญรัฐบาล อเมริกันจะ
สูญเสียความนาเชื่อถือไปเปนอันมาก
เมื่อนายกรีนสแปนเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอเมริกันตอรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 20
กุมภาพันธ 2539 อันเปนหนาที่ของธนาคารกลางที่จะตองรายงานทุกครึ่งป นายกรีนสแปนแสดงความ
เชื่อมั่นวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเจริญเติบโตตอไปในระดับปานกลาง แตการที่นายกรีนสแปนมิได
ผูกมัดตัวเองวาจะลดอัตราดอกเบี้ยตอไป ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่าลงทันที ในวันตอมานาย
กรีนสแปนออกมาใหความเห็นวา ธนาคารกลางอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก พลันตลาด
หลักทรัพยก็เฟองฟูทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2538 เปนตนมา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาปรับลด
อัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้ง รวมแลว 0.75% หากแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงเปนเชนนี้ตอไป นาย

3
บิล คลินตันจะมิไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และคาดหวังวา
การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะดํ าเนินตอไปอยางตอเนื่องจนถึงฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2539
แมวารัฐบาลคลินตันจะไมพอใจทวงทาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของนายกรีนสแปน
แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ ทําใหนายคลินตันตัดสินใจไดงายขึ้น
ในการตออายุใหนายกรีนสแปน แทที่จริงแลว นายคลินตันเกือบไมมีทางเลือกอื่น เพราะพรรครีปบลิ
กันกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การเสนอชื่อคนของพรรคเดโมแครตเขาดําเนินตําแหนงประธานคณะ
ผูวาการธนาคารกลางยากที่จะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาได ถึงแมผูนําพรรครีปบลิกันบางคนจะ
ไมชอบขี้หนานายกรีนสแปน แตถาพรรครีปบลิกนควํ่านายกรีนสแปนในวุฒิสภา พรรครีปบลิกันจัก
ตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองอยางเอกอุ เพราะนายกรีนสแปนเปนคนของพรรครีปบลิกัน และ
ขึ้นมาสูตําแหนงปจจุบันในยุครัฐบาลพรรครีปบลิกัน ขอสําคัญนายกรีนสแปนไดรับการยกยองจากวง
วิชาการในฐานที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมเงินเฟอ
การที่ศาสตราจารยอลัน ไบลนเดอร (Alan Blinder) ประกาศคืนสูมหาวิทยาลัย
พรินสตัน เมื่อหมดวาระการดํารงตําแหนงรองประธานคณะผูวาการธนาคารกลางในเดือนมกราคม
2539 ยังผลใหทางเลือกของรัฐบาลคลินตันตีบตันยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา ศาสตราจารย
ไบลนเดอร เปนผูที่รัฐบาลคลินตันหวังที่จะใหสืบทอดตําแหนงตอจากนายกรีนสแปน ในภาวะที่พรรค
รีปบลิกันยึดกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การสืบทอดตําแหนงของศาสตราจารยไบลนเดอรจึงเปนเรื่อง
ยากยิ่ง
ดวยเหตุที่พรรครีปบลิกันยึดกุมตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันยาวนานถึง 12 ป
(2523-2535) คณะผูวาการธนาคารกลาง (Board of Governors) จึงประกอบดวยบุคคลที่แตงตั้งโดย
รัฐบาลพรรครีปบลิกัน เมื่อนายวิลเลียม คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี รัฐบาลพรรคเดโมแครต
พยายามเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะผูวาการ แตก็ทําไดดวยขอบเขตอันจํากัด
คณะผูวาการธนาคารกลางประกอบดวยผูวาการ 7 คน แตละคนอยูในตําแหนงได 14
ป เมื่อครบกําหนด มิอาจตออายุตอไปได การบรรจุตําแหนงผูวาการเปนไปในลักษณะที่ทําใหมีผูวา
การอยูในตําแหนงครบกําหนด 1 คน ทุก ๆ สองป แตโดยทั่วไปแลว ผูวาการสวนใหญมิไดอยูใน
ตําแหนงจนครบกําหนด สวนสําคัญเปนเพราะวาเงินเดือนผูวาการตํ่าเกินไป เมื่อเทียบกับผูทํางานใน
ธุรกิจการเงิน การที่กฎหมายธนาคารกลางอเมริกันกําหนดอายุผูวาการยาวนานถึง 14 ป ก็เพื่อปองกัน
มิใหฝายบริหารหรือรัฐบาลแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลาง แตในทางปฏิบัติฝายบริหารก็แทรก
แซงไดระดับหนึ่ง ดวยการแตงตั้งคนของตนเขาไปดํารงตําแหนงผูวาการ เพราะเหตุที่มีผูวาการลาออก
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จากตําแหนงกอนครบกําหนดนั่นเอง แตฝายบริหารก็ไมสามารถ
แตงตั้งผูวาการตามอําเภอใจ
เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย หากรัฐบาลมิไดกุมเสียงขางมากในวุฒิสภา ก็ตอง
เสนอชื่อผูดํารงตําแหนงผูวาการอันวุฒิสภายอมรับได การคานอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย
บริหารนี้เอง มีสวนขัดขวางมิใหฝายบริหารแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลาง
คณะผูวาการธนาคารกลาง 7 คน ประกอบดวยประธานคณะผูวาการ 1 คน และรอง
ประธาน 1 คน นายกรีนสแปนจะดํารงตําแหนงประธานคณะผูวาการถึงป 2543 แมจะพนจาก
ตําแหนงประธานแลว ก็ยังดํารงตําแหนงผูวาการไปจนถึงป 2549
นับตั้งแตป 2536 เปนตนมา รัฐบาลคลินตันมีโอกาสแตงตั้งผูวาการเพียง 2 คน
คือ ศาสตราจารยไบลนเดอร ในตําแหนงรองประธาน และนางจาเนต เยลเลน (Janet Yellen)
เมื่อศาสตราจารยไบลนเดอรตัดสินใจออกจากตําแหนงประกอบกับมีผูวาการลาออกอีก 1 คน รัฐบาล
คลินตันจึงมีโอกาสแตงตั้งผูวาการอีก 2 คน
เดิมทีรัฐบาลคลินตันหมายมั่นใหนายเฟลิกซ โรฮาติน (Felix Rohatyn) นายธนาคาร
แหงมหานครนิวยอรคดํารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการ แตดวยเหตุที่นายโรฮาตินใหความ
สํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือเปาหมายเสถียรภาพของราคามากเกินไป
จนนากลัววาจะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับนายกรีนสแปน ขอสําคัญวุฒิสภาคงไมยอมรับนาย
โรฮาติน ในที่สุด รัฐบาลคลินตันตัดสินใจเลือกนางอลิส ริฟลิน (Alice Rivlin) ผูอํานวยการงบ
ประมาณแหงทําเนียบขาวดํารงตําแหนงสืบตอจากศาสตราจารยไบลนเดอร สวนผูวาการอีกคนหนึ่ง
ไดแก ศาสตราจารยลอเรนส ไมเยอร (Laurence Meyer) แหงมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน ณ เมืองเซนตหลุยส (Washington University at ST. Louis)
แมวาทั้งนายริฟลินและศาสตราจารยไมเยอรตางตองการใชเครื่องมือทางการเมือง
ในการอั ด ฉี ด การจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แต ทั้ ง คู  ก็ ใ ห ค วามสํ าคั ญ แก เ ป า หมายการรั ก ษา
เสถียรภาพของราคา จุดยืนเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงแตกตางจากนายกรีนสแปน
ไมมากนัก
สังคมเศรษฐกิจโลกจะยังคงติดตามยางกาวของนายอลัน กรีนสแปน ตอไปอีก
อยางนอย 4 ป
--------------------------------

