วิกฤตนี้นาหนักใจ ทําอยางไรใหเปนโอกาส
วิกฤตอันเกิดจากปญหาหนี้คุณภาพต่ํา หรือ subprime crisis ซึ่งมีจุดกําเนิดในสหรัฐฯ ไดกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรง และไดลุกลามไปยังสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
แลว สถาบันการเงินในสหรัฐฯ และประเทศสําคัญๆ ในยุโรปไมกลาปลอยสินเชื่อเพราะกลัวหนี้เสีย ทําให
เกิดการขาดแคลนสินเชื่ออยางรุนแรง (credit crunch) ซึ่งมีผลเสียตอธุรกิจและผูบริโภคโดยทัว่ ไป
มีการถอนเงินทุนเปนจํานวนมากอยางรวดเร็วออกจากตลาดหุนเพื่อไปพยุงฐานะการเงินของ
สถาบันการเงิน และกองทุนตางๆ ทําใหราคาหุนตกต่ําทัว่ โลก และทําใหสินทรัพยของผูถือหุนมีมูลคาที่
ลดลงมาก
คาดกันวาวิกฤตคราวนี้จะมีความรุนแรงมากที่สุดในชวงตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งทีส่ องเปนตนมา
ในอดีต โลกเคยเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ําครั้งยิ่งใหญหรือที่เรียกกันวา the Great Depression เมื่อป ค.ศ.
1929 – 1939 ในครั้งนั้น สหรัฐฯ มีคนวางงานมากถึงรอยละ 25 ของกําลังแรงงาน ธนาคารลมเปนจํานวน
พันๆ แหง ทําใหสินเชื่อหดหายไปหนึ่งในสาม และราคาหุนตกต่ําถึงรอยละ 75 จากระดับกอนเกิดปญหา ผูที่
รูดีที่สุดคนหนึง่ เกี่ยวกับ the Great Depression ก็คือ เบน บาแนนกี้ ซึ่งเปนประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ
(หรือเฟด) คนปจจุบัน เพราะในอดีตเขาเคยเปนศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตรที่ศึกษาและเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชวง the Great Depression โดยเฉพาะ และเขาเคยสรุปวาธนาคารกลางของ
สหรัฐฯ มีสวนทําใหวิกฤตในยุคนั้นเลวรายไปกวาที่ควรจะเปน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่เขมงวดแทนที่
จะผอนคลาย คือทําใหอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแทนที่จะทําใหลดลง
วิกฤต subprime คราวนี้อาจจะไมรุนแรงเทากับ the Great Depression แตผลกระทบที่มีทั้งตอภาค
การเงินและภาคการผลิต (real sector) ในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปนุ ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเหลานี้เริ่มหดตัวอยางเห็นไดชัดตัง้ แตไตรมาสที่ 3 และที่ 4 ของปที่แลว และคาดวาในปนี้ เศรษฐกิจ
ของประเทศเหลานี้จะยังหดตัวตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้น
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประเมินเมื่อเดือนพฤศจิกายนปที่แลววา เศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมจะถึงจุดต่ําสุดในชวงครึ่งแรกของปนี้ และอาจจะเริ่มฟนตัวไดตงั้ แตไตรมาสที่ 3 ของป
นี้เปนตนไป อยางไรก็ตาม สถิติลาสุดในเดือนมกราคม 2552 ชี้ใหเห็นปญหาที่รุนแรงกวาที่คาดไวกอน
หนา เมื่อวันที่ 28 มกราคมนี้ IMF จึงไดปรับลดตัวเลขลงอีก โดยคาดวาในปนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียง
รอยละ 0.5 ซึ่งต่ําที่สุดในรอบ 60 ป ประเทศพัฒนาแลวแทบทุกแหงทัว่ โลกจะมีเศรษฐกิจที่หดตัวลง ที่แย
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ที่สุดคืออังกฤษ ญี่ปุน และเยอรมันซึ่งจะหดตัวลงกวารอยละ 2 เศรษฐกิจของสหรัฐฯจะมีขนาดลดลงรอยละ
1.6 สวนประเทศอื่นๆก็คาดวาคงหนีไมพน ภาวะถดถอยเชนเดียวกัน กลาวไดวาวิกฤตคราวนี้มีผลกระจาย
ไปทั่วโลก แมกระทั่งจีนและอินเดียซึ่งเคยเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดในโลก ก็จะขยายตัวลดลงอยางเห็นไดชัด
มีความเปนไปไดมากขึ้นที่เราจะไดเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลากยาวตอเนื่องไปตลอดปนี้และ
การฟนตัวนาจะเริ่มในปหนา IMF คาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวไดรอ ยละ 3 ในป 2553 และเศรษฐกิจใน
ประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญจะกลับมาเติบโตไดอีก การศึกษาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในชวง
ค.ศ. 1960 – 2007 พบวาวิกฤตเศรษฐกิจทีร่ ุนแรงในโลกมักมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และอาจยาวถึง 3 ป หาก
ประวัติศาสตรเปนสิ่งบงชี้ที่ดี วิกฤต subprime นี้ซึ่งรุนแรงและมีผลกวางขวางกวาในอดีต คงใชเวลาคอนไป
ทางยาวมากกวาทางสั้น
ผลกระทบของวิกฤต subprime ที่มีตอเศรษฐกิจไทยยังไมรุนแรงอยางที่เห็นในประเทศ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงินของไทยไมไดไปยุงเกีย่ วกับโลกภายนอกมากนัก จึงรอดพนจาก
ปญหาหนี้เนาที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ธนาคารพาณิชยไทยสวนใหญยังมีฐานะมัน่ คง แตสินเชื่อเริ่มมีคุณภาพดอย
ลงไป ลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนีม้ ากขึ้น และการปลอยสินเชื่อใหมๆ มีความเสี่ยงมากขึ้น
ตั้งแตครึ่งหลังของปที่แลว ตางชาติเทขายหุน ทําใหดัชนีราคาหุนไทยลดลงจากระดับกวา 700 เหลือ
เพียง 400 กวาๆ ในปจจุบัน นักเลนหุน ไทยจึงรูสึกรวยนอยลงมาก
ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือผลตอการสงออกของไทย มูลคาการสงออกเริ่มลดลงในเดือน
พฤศจิกายนปที่แลว และลดลงอีกอยางชัดเจนในเดือนตอมา โดยลดลงในเกือบทุกตลาดและทุกกลุมสินคา
โรงงานหลายแหงไดดําเนินการหรือมีแผนจะลดการจางนอกเวลา และเลิกจางคนงานแลว โดยสวนใหญเปน
โรงงานที่ผลิตสินคาสงออก
รายไดจากการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ลดลงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยชะลอ
ตัวอยางเห็นไดชัดในไตรมาสสุดทายของปที่แลว โดยหดตัวเล็กนอย สวนในปนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราระหวาง 0 – 2% ทั้งนี้ โดยไดรวมถึงแผนการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่จะใชงบประมาณกลางปจํานวนเงิน 116,000 ลานบาทแลว หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากและ
นานกวาที่คาดไว และ/หรือนโยบายกระตุน เศรษฐกิจของภาครัฐไมไดผลเพียงพอ เศรษฐกิจไทยก็อาจหดตัว
ไดในปนี้
สําหรับประเทศไทย ผมเห็นดวยกับการบรรเทาปญหาอันเกิดจากวิกฤต subprime โดยการกระตุน
เศรษฐกิจเพื่อชดเชยรายไดของประเทศที่ลดลงในสวนของการสงออกและการทองเที่ยวของตางชาติ ผม
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อยากเห็นนโยบายกระตุนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญพอ มีผลทันเวลาและตรงจุด ทั้งที่เปนดานนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง และนโยบายประกอบอืน่ ๆ เราคงอยากเห็นนโยบายกระตุนเศรษฐกิจที่ทําใหเศรษฐกิจไทย
ในปนี้โตไดเปนบวก (รอยละ 2 ก็ยังดี) และการวางงานไมมากจนเกินไปนัก (ไมเกิน 600,000 คนก็ยังดี)
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากรอยละ 3.75
มาเปนรอยละ 2 และมีแนวโนมจะลดลงอีก แตชองทางในการลดดอกเบี้ยตอไปในอนาคตก็เหลือนอยแลว
การผอนคลายทางการเงินดวยวิธีอื่นคงเปนไปได แตคงหวังผลไมไดมากนัก ทีจ่ ะหวังพึ่งไดมากกวาคือ
นโยบายการคลัง ฐานะการคลังของภาครัฐยังเปดโอกาสใหรัฐบาลกระตุนเศรษฐกิจโดยวิธกี ารเพิ่มการใช
จายและ/หรือลดภาษีไดอีก (เชน อัตราสวนระหวางหนีส้ าธารณะตอ GDP อยูที่รอยละ 37 ซึ่งยังต่าํ เทียบกับ
เพดานที่ตั้งไวรอยละ 50 พูดงายๆ คือภาครัฐยังสามารถกอหนี้ไดอกี โดยไมมีผลเสียหายมากนัก)
นโยบายการคลังสําคัญที่รัฐบาลจะใชกระตุนเศรษฐกิจคือการใชงบประมาณกลางปจาํ นวน 116,000
ลานบาทซึ่งรัฐสภาเพิ่งรับหลักการไปเมื่อไมกี่วันนี้ สังเกตไดวามาตรการสวนใหญเปนการโอนเงิน
(transfers) เพื่อชวยเหลือคาครองชีพของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเพื่อกระตุน ใหมกี ารใชจา ยใน
ประเทศมากขึน้ นอกจากนั้น ยังมีการลดภาษีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการรายยอย/กลาง
และธุรกิจการทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ในภาวะที่เต็มไปดวยความไมแนนอน ผูที่ไดรับเงินโอนและได
ประโยชนจากการลดภาษีก็อาจเลือกไมใชจายสวนที่ไดรับเพิ่มมาทั้งหมดก็ได ทําใหผลทวีคูณ (multiplier
effect) ไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางเต็มที่
โดยรวมแลวนโยบายกระตุนเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาคงทําใหเศรษฐกิจขยายตัวไดไมถึงรอยละ 1
ซึ่งยังไมนาเพียงพอที่จะปองกันภาวะถดถอยไดดเี ทาที่ควร รัฐบาลจึงนาจะพิจารณามาตรการกระตุนรอบ
ใหม โดยผมหวังวาในรอบนี้ รัฐบาลจะ “ลดแลกแจกแถม” นอยลง และจะ “ใชวิกฤตใหเปนโอกาส” โดยหัน
มาใชโครงการที่รัฐบาลใชจายลงทุนโดยตรงมากขึ้น เชน การปรับปรุงแหลงน้ําในชนบท การเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงสิ่งแวดลอม ฯลฯ โครงการเหลานี้
นอกจากจะเปนการสรางงาน เพิ่มการจับจายใชสอย กอใหเกิดผลทวีคูณอยางเต็มทีแ่ ลว ยังเปนการ
เสริมสรางความสามารถในการผลิตและชีวติ ความเปนอยูข องชุมชนในระยะยาวอีกดวย
จะ “ประชานิยม” บางก็ไมวา แตขอใหเปนการลงทุนเพือ่ อนาคตดวยก็แลวกัน
พรายพล คุมทรัพย
2 กุมภาพันธ 2552
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