
คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day ฉบับวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2539

อลัน กรีนสแปน (2)

                                                       รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การตัดสินใจของประธานาธิบดีวิลเลียม  คลินตัน ในการเสนอใหนายอลัน กรีนสแปน 
(Alan  Greenspan) ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) ธนาคารกลางแหง
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) ตอไปอีกหนึ่งสมัย ดังประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 
กุมภาพันธ 2539 มิไดกอใหเกิดความประหลาดใจแกวงการธุรกิจการเงินและผูติดตามการเมือง
อเมริกันอยางใกลชิด
           นายกรีนสแปนดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลางสมัยแรกในป 2531 
ยุครัฐบาลโรนัลด  เรแกน  และไดตออายุสมัยที่สองในป 2535 ยุครัฐบาลยอรจ บุช  การตออายุคร้ังนี้
นับเปนสมัยที่สาม
           นายกรีนสแปนคลุกอยูในพรรครีปบลิกันมาเปนเวลาชานาน นับต้ังแตการชวยนาย 
ริชารด  นิกสัน หาเสียงในชวงป 2511-2512 เพื่อดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดี คร้ันนายนิกสันชนะการ
เลือกตั้ง นายกรีนสแปนกลับพลาดมิไดรับตํ าแหนงการเมืองใด ๆ กวาจะขึ้นมาดํ ารงตํ าแหนงประธาน
คณะผูวาการธนาคารกลางได ก็ตองใชเวลาไตเตาถึงสองทศวรรษ นายกรีนสแปนจึงเขาใจเสนสนกล
ในทางการเมืองภายในพรรครีปบลิกันอยางดียิ่ง
           แตถึงนายกรีนสแปนจะเปนขาเตาเกาเลี้ยงของพรรคริปบลิกัน ผูนํ าพรรครีปบลิกัน
หลายคนไมชอบข้ีหนานายกรีนสแปนเทาใดนัก สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะนายกรีนสแปนทํ าตัวเปนอิสระ
มากเกินไป ไมยอมฟงเสียงพรรค นายกรีนสแปนยึดมั่นในหนาที่การรักษาเสถียรภาพของราคาและ
ดวยเหตุที่เปนสานุศิษยของศาสตราจารยอารเธอร เบิรนส (Arthur F.Burns) แหงมหาวิทยาลัย 
โคลัมเบีย ผูเคยดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการธนาคารกลางถึง 2 สมัย นายกรีนสแปนจึงเดิน
ตามรอยอาจารยดวยการใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือในการกํ ากับภาวะเงินเฟอ ในยามที่อัตราเงิน
เฟอทํ าทาจะเพิ่มข้ึน นายกรีนสแปนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอภาวะเงินเฟอ แตในยามที่ภาวะเงิน
เฟอออนตัวลง นายกรีนสแปนมิไดลดอัตราดอกเบี้ยอยางฮวบฮาบ หากแตคอย ๆ ลดทีละเล็กทีละนอย



2

           ทวงทาในการกํ ากับอัตราดอกเบี้ยของนายกรีนสแปนสรางความไมพอใจแกผูนํ า
พรรครีปบลิกันอยางยิ่ง เพราะในยามที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
ชะลอตัวลงและการวางงานมีมากขึ้น อันทํ าใหเสียคะแนนนิยมทางการเมือง แตในยามที่ภาวะเงินเฟอ
ออนตัวลง นายกรีนสแปนกลับออยอิ่งในการลดอัตราดอกเบี้ย ผูนํ าพรรครีปบลิกันจํ านวนมากเห็นวา  
นายกรีนสแปนไมเพียงแตจะลดอัตราดอกเบี้ยไมทันใจเทานั้น หากยังลดไมพอเพียงอีกดวย
           นายยอรจ บุชไมพอใจนายกรีนสแปน นายอัลฟอนเซ ดามาโต (Alfonse D' Amato) 
ประธานคณะกรรมาธิการธนาคารแหงวุฒิสภาก็ไมพอใจนายกรีนสแปน ถึงกับคัดคานการตออายุนาย
กรีนสแปนในป 2535 แตแลวรัฐบาลบุชไมมีทางเลือกอื่น นายกรีนสแปนจึงไดดํ ารงตํ าแหนงเปนสมัยที่
สอง อยางไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยชาเกินไปถูกกลาวหาวาเปนสาเหตุ  ประการหนึ่งที่ทํ าใหนาย
บุชพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2535 เมื่อระบบเศรษฐกิจอเมริกันฟนตัวจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจ ก็เปนเวลาที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีผานพนไปแลว นายกรีนสแปนกลายเปน  
`หมาหัวเนา' ในสายตาของผูนํ าพรรครีปบลิกันอยูระยะหนึ่ง
           แตนายกรีนสแปนก็เปน `นกรู' ที่ชํ่ าชองการเมืองอเมริกัน และสามารถกํ าหนด  
จังหวะกาวใหเหมาะสมกับชีพจรทางการเมือง เมื่อพรรครีปบลิกันสามารถยึดรัฐสภา ทั้งสภาผูแทน 
ราษฎรและวุฒิสภาในการเลือกตั้งป 2537 นายกรีนสแปนก็เคลื่อนตัวไปทางขวา ดวยการออกมา 
คัดคานมาตรการขึ้นภาษีอากรของรัฐบาลคลินตัน อันเปนจุดยืนของพรรครีปบลิกัน เมื่อพรรครีปบลิกัน
ขัดแยงกับรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรงเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ จนถึงขั้นจะไมยอมเขยิบเพดาน  
หนี้สาธารณะ ซึ่งจะยังผลใหรัฐบาลอเมริกันไมสามารถชํ าระหนี้ได นายกรีนสแปนก็ออกมาเตือนผูนํ า
พรรครีปบลิกันในเดือนกันยายน 2538 วา อยาเลนกับไฟ หากรัฐบาลอเมริกันตอง `เบี้ยว' หนี้แลว  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรง ทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน ขอสํ าคัญรัฐบาล  อเมริกันจะ
สูญเสียความนาเชื่อถือไปเปนอันมาก
           เมื่อนายกรีนสแปนเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอเมริกันตอรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 20 
กุมภาพันธ 2539 อันเปนหนาที่ของธนาคารกลางที่จะตองรายงานทุกครึ่งป นายกรีนสแปนแสดงความ
เชื่อมั่นวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเจริญเติบโตตอไปในระดับปานกลาง แตการที่นายกรีนสแปนมิได
ผูกมัดตัวเองวาจะลดอัตราดอกเบี้ยตอไป ทํ าใหดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่ าลงทันที ในวันตอมานาย
กรีนสแปนออกมาใหความเห็นวา ธนาคารกลางอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก พลันตลาด
หลักทรัพยก็เฟองฟูทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
           นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2538 เปนตนมา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาปรับลด
อัตราดอกเบี้ยลง 3 คร้ัง รวมแลว 0.75%  หากแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงเปนเชนนี้ตอไป นาย
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บิล  คลินตันจะมิไดรับผลกระทบจากการดํ าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และคาดหวังวา  
การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะดํ าเนินตอไปอยางตอเนื่องจนถึงฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน 
ในเดือนพฤศจิกายน 2539
            แมวารัฐบาลคลินตันจะไมพอใจทวงทาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของนายกรีนสแปน 
แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตนนี้ ทํ าใหนายคลินตันตัดสินใจไดงายขึ้น
ในการตออายุใหนายกรีนสแปน แทที่จริงแลว นายคลินตันเกือบไมมีทางเลือกอื่น เพราะพรรครีปบลิ
กันกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การเสนอชื่อคนของพรรคเดโมแครตเขาดํ าเนินตํ าแหนงประธานคณะ 
ผูวาการธนาคารกลางยากที่จะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาได ถึงแมผูนํ าพรรครีปบลิกันบางคนจะ
ไมชอบข้ีหนานายกรีนสแปน แตถาพรรครีปบลิกนควํ่ านายกรีนสแปนในวุฒิสภา พรรครีปบลิกันจัก
ตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองอยางเอกอุ เพราะนายกรีนสแปนเปนคนของพรรครีปบลิกัน และ
ข้ึนมาสูตํ าแหนงปจจุบันในยุครัฐบาลพรรครีปบลิกัน ขอสํ าคัญนายกรีนสแปนไดรับการยกยองจากวง
วิชาการในฐานที่ประสบความสํ าเร็จในการควบคุมเงินเฟอ
           การที่ศาสตราจารยอลัน ไบลนเดอร (Alan Blinder) ประกาศคืนสูมหาวิทยาลัย 
พรินสตัน เมื่อหมดวาระการดํ ารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการธนาคารกลางในเดือนมกราคม 
2539 ยังผลใหทางเลือกของรัฐบาลคลินตันตีบตันยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา ศาสตราจารย 
ไบลนเดอร เปนผูที่รัฐบาลคลินตันหวังที่จะใหสืบทอดตํ าแหนงตอจากนายกรีนสแปน ในภาวะที่พรรค 
รีปบลิกันยึดกุมเสียงขางมากในรัฐสภา การสืบทอดตํ าแหนงของศาสตราจารยไบลนเดอรจึงเปนเรื่อง
ยากยิ่ง
           ดวยเหตุที่พรรครีปบลิกันยึดกุมตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันยาวนานถึง 12 ป 
(2523-2535) คณะผูวาการธนาคารกลาง (Board of Governors) จึงประกอบดวยบุคคลที่แตงตั้งโดย
รัฐบาลพรรครีปบลิกัน เมื่อนายวิลเลียม  คลินตัน ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดี รัฐบาลพรรคเดโมแครต
พยายามเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะผูวาการ แตก็ทํ าไดดวยขอบเขตอันจํ ากัด
           คณะผูวาการธนาคารกลางประกอบดวยผูวาการ 7 คน แตละคนอยูในตํ าแหนงได 14 
ป เมื่อครบกํ าหนด มิอาจตออายุตอไปได การบรรจุตํ าแหนงผูวาการเปนไปในลักษณะที่ทํ าใหมีผูวา
การอยูในตํ าแหนงครบกํ าหนด 1 คน ทุก ๆ สองป แตโดยทั่วไปแลว ผูวาการสวนใหญมิไดอยูใน
ตํ าแหนงจนครบกํ าหนด สวนสํ าคัญเปนเพราะวาเงินเดือนผูวาการตํ่ าเกินไป เมื่อเทียบกับผูทํ างานใน
ธุรกิจการเงิน การที่กฎหมายธนาคารกลางอเมริกันกํ าหนดอายุผูวาการยาวนานถึง 14 ป ก็เพื่อปองกัน
มิใหฝายบริหารหรือรัฐบาลแทรกแซงการทํ างานของธนาคารกลาง แตในทางปฏิบัติฝายบริหารก็แทรก
แซงไดระดับหนึ่ง ดวยการแตงตั้งคนของตนเขาไปดํ ารงตํ าแหนงผูวาการ เพราะเหตุที่มีผูวาการลาออก
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จากตํ าแหนงกอนครบกํ าหนดนั่นเอง แตฝายบริหารก็ไมสามารถ    แตงตั้งผูวาการตามอํ าเภอใจ 
เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย หากรัฐบาลมิไดกุมเสียงขางมากในวุฒิสภา ก็ตอง
เสนอชื่อผูดํ ารงตํ าแหนงผูวาการอันวุฒิสภายอมรับได การคานอํ านาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย
บริหารนี้เอง มีสวนขัดขวางมิใหฝายบริหารแทรกแซงการทํ างานของธนาคารกลาง
           คณะผูวาการธนาคารกลาง 7 คน ประกอบดวยประธานคณะผูวาการ 1 คน และรอง
ประธาน 1 คน นายกรีนสแปนจะดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการถึงป 2543 แมจะพนจาก
ตํ าแหนงประธานแลว ก็ยังดํ ารงตํ าแหนงผูวาการไปจนถึงป 2549
           นับต้ังแตป 2536 เปนตนมา รัฐบาลคลินตันมีโอกาสแตงตั้งผูวาการเพียง 2 คน  
คือ ศาสตราจารยไบลนเดอร ในตํ าแหนงรองประธาน และนางจาเนต  เยลเลน (Janet Yellen)  
เมื่อศาสตราจารยไบลนเดอรตัดสินใจออกจากตํ าแหนงประกอบกับมีผูวาการลาออกอีก 1 คน รัฐบาล 
คลินตันจึงมีโอกาสแตงตั้งผูวาการอีก 2 คน
           เดิมทีรัฐบาลคลินตันหมายมั่นใหนายเฟลิกซ  โรฮาติน (Felix  Rohatyn) นายธนาคาร
แหงมหานครนิวยอรคดํ ารงตํ าแหนงรองประธานคณะผูวาการ แตดวยเหตุที่นายโรฮาตินใหความ
สํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือเปาหมายเสถียรภาพของราคามากเกินไป  
จนนากลัววาจะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับนายกรีนสแปน ขอสํ าคัญวุฒิสภาคงไมยอมรับนาย 
โรฮาติน ในที่สุด รัฐบาลคลินตันตัดสินใจเลือกนางอลิส  ริฟลิน (Alice Rivlin) ผูอํ านวยการงบ
ประมาณแหงทํ าเนียบขาวดํ ารงตํ าแหนงสืบตอจากศาสตราจารยไบลนเดอร สวนผูวาการอีกคนหนึ่ง 
ไดแก ศาสตราจารยลอเรนส ไมเยอร (Laurence Meyer) แหงมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน ณ เมืองเซนตหลุยส (Washington University at ST. Louis)
           แมวาทั้งนายริฟลินและศาสตราจารยไมเยอรตางตองการใชเครื่องมือทางการเมือง 
ในการอัดฉีดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตทั้งคู ก็ใหความสํ าคัญแกเปาหมายการรักษา 
เสถียรภาพของราคา จุดยืนเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงแตกตางจากนายกรีนสแปน 
ไมมากนัก
           สังคมเศรษฐกิจโลกจะยังคงติดตามยางกาวของนายอลัน กรีนสแปน ตอไปอีก 
อยางนอย 4 ป

 --------------------------------


	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì
	¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕÇÔÅà�


