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หมายเหตุจากผู้แปลฉบับภาษาอังกฤษ
ผมได้แปลบทความเหล่านี้ เมือ่ ตอนทีม่ นั ปรากฏอยูบ่ นหนังสือพิมพ์
ฝรั่งเศสชื่อลิเบอเรชั่น (Liberation) และ เลอมงด์ (Le Monde) เนื่องจาก
บทความมักจะเกี่ยวกับคนและเหตุการณ์ที่ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฝ รั่ ง เศส
คุ้ น เคย แต่ ผู้ ที่อ ่ านหนัง สือ เล่ ม นี้อ าจจะไม่คุ้นเคย ผมจึงใส่ขอ้ ความ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในเวลานั้น รวมถึงข้อมูล
อ้างอิงในภาษาฝรั่งเศส
เนื่องจากหลายบทความได้อภิปรายถึงวิกฤติการณ์ยูโรโซน และ
การสมมติฐานถึงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสหภาพยุโรป จึงน่าจะมี
ประโยชน์ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ความจริ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งบางอย่ า งของสหภาพ
ยุโรปให้ทราบคร่าวๆ อ�ำนาจบริหารของสหภาพยุโรปแบ่งการตัดสินใจ
ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ คณะมนตรียุโรป (European Council) หรือคณะ
กรรมการประมุขแห่งรัฐ (Council of Head of State) ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของผู้น�ำประเทศในการประชุมลับอย่างสม�่ำเสมอ เน้นเรื่องการวาง
ล�ำดับความส�ำคัญของนโยบายต่างๆ ในระดับกว้าง และแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระดับสูง และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of
the European Union) เป็นตัวแทนจากรัฐมนตรีประเทศต่างๆ ที่พบกัน
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวางนโยบายที่เฉพาะเจาะจง คณะเหล่านี้ท�ำงาน
ร่วมกันโดยการแต่งตัง้ จากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ซึ่ ง เป็ น สถาบั น สู ง ส่ ง ที่ ก� ำ หนดนโยบายและน� ำ เสนอตั ว บทกฎหมาย
ส่วนใหญ่ได้รบั การร้องขอจากคณะมนตรียโุ รป กฎหมายต่างๆ จะต้องได้
ทำ�ไมต้องช่วยนายธนาคาร?
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รั บ การรั บ รองจากคณะมนตรี ยุ โ รปทั้ ง สองคณะและได้ รับเลือกจาก
สภายุโรป (European Parliament) สถาบันภายในสหภาพยุโรปประกอบด้วย
ส�ำนักงานด้านตุลาการและส�ำนักงานด้านการเงิน อันประกอบด้วย
ศาลยุตธิ รรมสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union: CJEU)
และธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank: ECB)
ระหว่างทีเ่ ขียนบทความเหล่านี้ ประเทศโครเอเชียได้เป็นส่วนหนึง่
ของยุโรปท�ำให้จ�ำนวนของประเทศสมาชิกทั้งหมดรวมเป็น 28 ประเทศ
เมื่อบทความแรกของหนังสือเล่มนี้ได้ลงตีพิมพ์ มี 17 ประเทศสมาชิกได้
ใช้เงินสกุลยูโร และตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ตัวเลขได้เพิ่มขึ้นเป็น 19
ประเทศ กลุม่ ของประเทศเหล่านีเ้ รียกว่ายูโรโซน ซึง่ คาดหมายว่าจ�ำนวน
ตัวเลขจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของยูโรต่อไป
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ค�ำน�ำผู้เขียน
มกราคม ค.ศ. 2012
หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความรายเดือนหลายบทความของผม
ที่ลงในหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มกี ารปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ บาง
บทความจึงอาจจะดูเก่าสักหน่อย บทความทีร่ วบรวมมานีแ้ สดงถึงความ
พยายามของนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมทีจ่ ะเข้าใจและวิเคราะห์สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้
บนโลกในแต่ละวัน เพื่อจะมีส่วนในประเด็นที่ถกเถียงในสาธารณชน
บทความเหล่านี้เขียนขึ้นในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้น
ในปี ค.ศ. 2007-2008 และด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ โอกาสผม
พยายามท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทใหม่ ข องธนาคารกลางที่
พยายามจัดการความล้มเหลวของเศรษฐกิจโลก หรือพยายามวิเคราะห์
ความเหมือนและความต่างระหว่างวิกฤติการณ์ไอริชและกรีซ โดยไม่พดู
ถึ ง ประเด็ น ที่ เ ป็ น เรื่ อ งดั้ ง เดิ ม ภายในของแต่ ล ะประเทศซึ่ ง ยั ง คงเป็ น
ปั ญ หาอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น แต่ ใ นช่ ว งท้ า ยจะพู ด ถึ ง ค� ำ ถามส� ำ คั ญ คื อ
สหภาพยุโรปจะคงความหวังทีพ่ วกเราฝากไว้ได้หรือไม่? ยุโรปจะยังรักษา
อ�ำนาจไว้ได้หรือไม่ และยังคงปกครองระบอบประชาธิปไตยได้หรือไม่
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งการเพื่ อ จะควบคุ ม ไม่ ใ ห้ ร ะบบทุ น นิ ย มของโลก
วุ่นวาย? หรือมันจะเป็นอีกครั้งที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นเครื่องมือ
ทางวิชาการในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ การท�ำให้การแข่งขัน
วุ่นวายขึ้น และการครอบง�ำตลาดของรัฐบาล?
คำ�นำ�ผู้เขียน
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ครัง้ แรกทีเ่ ห็นวิกฤติการณ์ทางการเงิน เริม่ ขึน้ เมือ่ ช่วงฤดูรอ้ น ปี ค.ศ.
2007 คือการล่มสลายของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Subprime Mortgage) ใน
สหรัฐอเมริกา และเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2008 ทีธ่ นาคารเลห์แมน บราเธอร์ส
ล้มละลาย ซึง่ นับว่าเป็นวิกฤติการณ์แรกของศตวรรษที่ 21 ในโลกทุนนิยม
ให้ เ รามาทบทวนร่ ว มกั น เริ่ ม ต้ น จากทศวรรษ 1980 ที่ มี ก าร
ผ่อนคลายกฎระเบียบของสถาบันการเงิน และความเชื่อของโลกในการ
ให้ตลาดก�ำกับดูแลตนเอง ความทรงจ�ำของภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่
ในทศวรรษ 1930 และหายนะที่ ต ามมา การเกิ ด “ภาวะชะงั ก งั น
(Stagflation)” ในทศวรรษ 1970 (เป็นการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจซบเซา
และเงินเฟ้อ) แสดงให้เห็นถึงความจ�ำกัดของฉันทามติว่าด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคแบบเคนส์ (Keynesian Consensus) ในทศวรรษ 1950 และ
1960 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจงของยุคหลังสงคราม*
ตามธรรมชาติแล้วการกอบกู้สถานการณ์หลังสงครามและการอัตราการ
เติบโตก�ำลังจะถึงจุดสิ้นสุด การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาษีและ
การขยายขอบเขตของรัฐบาลแบบที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1950 และ 1960
จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไป** การผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ เ ริ่ ม ต้ น ปี ค.ศ.
1979-1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เกิดขึ้นจากความ
ไม่สบายใจต่อเศรษฐกิจที่ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศสเผชิญอยู่
และกรณีประเทศอังกฤษคือเกินกว่าที่คาดไว้ ท่ามกลางกระแสความ
ไม่พอใจ โรแนน เรแกน และมากาเร็ต แทชเชอร์ อธิบายว่ารัฐบาลเป็น
ฝรั่งเศสเรียกว่า Trente Glorieuses, “30 ปีแห่งความรุ่งโรจน์” จากปี 1945-1975”,
Trans.
**
ในประเทศฝรั่งเศส อัตราการเติบโตที่แท้จริงของรายได้ประชาชาติลดลงจากเฉลี่ย
5.2% ต่อปีในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1949-1979 เป็น 1.7% ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1979
-2009 – ลดลงประมาณ 2 ใน 3
*
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ปัญหาไม่ใช่ทางแก้ไข พวกเขาเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงระบบสวัสดิการที่
ผ่อนปรนให้แก่นายทุนซึ่งจะท�ำให้กลับกลายเป็นทุนนิยมโดยสมบูรณ์
เหมือนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 กระบวนการนี้เร่งเร็วขึ้นและขยาย
ไปในทวีปยุโรปหลังจากปี ค.ศ. 1990-1991 การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ท�ำให้ระบบทุนนิยมไม่มีการแข่งขัน และยุคใหม่ได้เกิดขึ้นโดยที่คน
มากมายเชื่อว่าเป็นการ “สิน้ สุดประวัตศิ าสตร์” และ “เศรษฐกิจใหม่”
ขึน้ อยูก่ บั ตลาดหุน้
ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ตลาดหุ้นและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและผ่านจุดสูงที่สุด
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1913 กระนั้นช่วงต้นปี ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็น
ช่วงต้นของวิกฤติ ความมัง่ คัง่ ทางการเงินในครัวเรือนและอสังหาริมทรัพย์
ของฝรั่งเศส (หนี้สุทธิ) สูงถึง 9,500 ล้านยูโร เท่ากับรายได้ประชาชาติ
6 เดือน ความมัง่ คัง่ ของคนในชาติฝรัง่ เศสลดลงเล็กน้อยในปี ค.ศ. 2008-2009
แต่เริม่ ไต่ขนึ้ มาอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 2010 และตอนนีม้ มี ากกว่า 10 ล้านล้าน
ยูโร ถ้าเราเอาตัวเลขเหล่านีเ้ ทียบกับทีผ่ า่ นมาในประวัตศิ าสตร์ จะเห็นว่า
ความมั่งคั่งไม่เคยแข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนในช่วงกว่าศตวรรษ วันนี้
ความมั่ ง คั่ ง สุ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลยั ง เกื อ บๆ เท่ า กั บ ความมั่ ง คั่ ง สุ ท ธิ ข อง
ประชาชาติกว่า 6 ปี เปรียบเทียบได้กบั ทีน่ อ้ ยกว่า ค.ศ. 1980 เป็นเวลา 4 ปี
และน้อยกว่า 3 ปีในปี ค.ศ. 1950 คุณจะต้องกลับไปทีเ่ บล เลป็อก หรือ
ช่วงเวลาทีส่ วยงาม (Belle Epoque) ในปี ค.ศ. 1900-1910 ทีผ่ ถู้ อื สินทรัพย์ใน
ฝรัง่ เศสจะมัง่ คัง่ อย่างมาก อัตราส่วนของความมัง่ คัง่ ต่อรายได้อยูท่ ี่ 6-7*
ดู โทมัส พิเกตตี, “On the Long-Run Evolution of Inheritance: France 1820 – 2050”,
Quarterly Journal of Economics 126, เลขที่ 3 (2011), ในหน้าเจ้าหน้าที่ โทมัส
พิเกตตี, Paris School of Economics, piketty.pse.ens.fr.

*
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เห็นได้ว่าผู้เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของสินทรัพย์ไม่ได้มาจากการ
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ แต่เป็นไปตามปรากฏการณ์ระยะยาวหลังจาก
การช็อก (Shock) อย่างรุนแรงในช่วงศตวรรษที่ 20 รวมทั้งปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา ทีท่ ำ� ให้อตั ราส่วน
ของความมั่งคั่งต่อรายได้สูงมาก เป็นความจริงว่าเราอยู่ในยุคที่ประเทศ
มีฐานะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ดี ในขณะที่ภาคการผลิตและรายได้
โตอย่างช้าๆ ในช่วงทศวรรษหลังสงคราม เราเข้าใจผิดๆ ไปว่าเราได้กา้ วเข้าสู่
ขัน้ ใหม่ของทุนนิยม คือการมีทนุ นิยมโดยไม่มที นุ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว
เราเพิ่งผ่านช่วงของการสร้างทุนนิยมขึ้นมาใหม่ ในระยะยาวยุคทุนนิยม
จากมรดกของบรรพบุรุษจะเป็นทุนนิยมประเภทเดียวที่ยังคงอยู่
แต่อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายกฎระเบียบทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ
1980 และ 1990 ท�ำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น มันท�ำให้ระบบการเงินและ
ทุนนิยมจากมรดกบรรพบุรุษในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เปราะบาง สับสน
และไม่สามารถคาดเดาได้ ภาคการเงินเติบโตโดยไม่มีการก�ำกับดูแล
ไม่มกี ฎระเบียบทีร่ อบคอบ และไม่มรี ะบบบัญชีทเ่ี หมาะสม แม้กระทัง่ สถิติ
ทางการเงินระหว่างประเทศที่เป็นพื้นฐานก็จะแสดงออกมาจากความ
บกพร่องทางระบบ ยกตัวอย่างเช่น ในระดับโลก ฐานะการเงินติดลบ
ทัง้ หมด ซึง่ ตามหลักการแล้วไม่นา่ จะเป็นไปได้ เว้นแต่เราจะมีสมมติฐาน
ว่าดาวอังคารเป็นเจ้าของเราไปแล้ว เหมือนกับที่กาเบรียล ซักแมน*
นักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนนี้มาจากการแบ่งปัน
ดูใน กาเบรียล ซักแมน, “The Mission Wealth of Nations: Are Europe and the U.S.
Net Debtors or Net Creditors?” Paris School of Economics, 2001, มีให้ค้นคว้าที่
www.parisschollofeconomics.eu/zucman-gabriedl/
*
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สินทรัพย์ทางการเงินไปเก็บไว้ในประเทศอื่นเพื่อเลี่ยงภาษี (Tax heaven)
และไม่เคยบันทึกตามความเป็นจริงเช่นนัน้ สิง่ นีก้ ระทบต่อฐานะภายนอก
ของยูโรโซน ซึง่ ดูดกี ว่าสถิตอิ ย่างเป็นทางการ และเพือ่ เหตุผลง่ายๆ ก็คอื
คนรร่ำรวยในยุโรปต้องการหลบซ่อนสินทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ และสหภาพ
ยุโรปไม่ได้ทำ� ในสิ่งที่ควรจะท�ำ ทั้งๆ ที่สามารถยับยั้งได้
โดยทั่ ว ไปแล้ ว การแบ่ ง แยกทางการเมื อ งและการขาดความ
สามารถในการท�ำงานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มักท�ำให้เกิดความอ่อนแอ
ขาดเสถียรภาพ และเกิดความคลุมเครือในระบบการเงิน เมื่อมีการออก
กฎระเบียบก�ำกับดูแลที่จ�ำเป็นและกฎหมายภาษีในตลาดโลกและใน
สถาบันการเงิน ท�ำให้รัฐชาติยุโรปในศตวรรษที่ 19 ไม่อยู่ในระดับที่
เหมาะสมได้อีกต่อไป
ยุโรปเดือ ดร้อ นจากปั ญหาอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เงินสกุลยูโ รและ
ธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB ได้ถกู ออกแบบขึน้ เมือ่ ปลายทศวรรษ 1980
และต้นทศวรรษ 1990 (ธนบัตรยูโรได้นำ� มาหมุนเวียนใช้ในเดือนมกราคม
ปี ค.ศ. 2002 แต่สนธิสัญญามาสทริชต์ (Maastricht Treaty) ซึ่งออกโดย
สหภาพยุโรปได้รับการอนุมัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.
1992) ซึง่ เป็นเวลาทีห่ ลายคนคิดว่าธนาคารกลางมีบทบาทเพียงแค่มองดู
อยู่ห่างๆ คือเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตต่ำ และปริมาณเงิน
เพิม่ มากขึน้ ในระดับเดียวกัน หลังจากเกิดภาวะถดถอยในทศวรรษ 1970
ผู ้ อ อกนโยบายและความคิด เห็นของสาธารณชนโน้ มน้ าวให้ เ ห็นว่ า
ธนาคารกลางจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งวัตถุประสงค์เดียวก็คือ
เพือ่ ท�ำให้อตั ราเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับตตำ่ ดังนัน้ จึงเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์
ที่เราบริหารสกุลเงินโดยปราศจากประเทศและธนาคารกลางปราศจาก
รัฐบาล
คำ�นำ�ผู้เขียน
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เราลืมว่าในระหว่างที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ครั้งใหญ่ ธนาคารกลางเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการรักษาเสถียรภาพ
ตลาดการเงิน และหลีกเลี่ยงการล้มละลายของธนาคาร รวมทั้งความ
ตกตต่ำทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูบทบาทของธนาคารกลางเป็นบทเรียน
ส�ำคัญของวิกฤติการณ์ทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ถ้าธนาคารกลางที่
ใหญ่ที่สุดสองแห่งคือธนาคารกลางสหรัฐ และธนาคารกลางยุโรปไม่ได้
พิมพ์ธนบัตร (หลายสิบเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละประเภท
ในปี ค.ศ. 2008 และ 2009) และให้ธนาคารเอกชนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย
ที่ตต่ำ 0-1% จะท�ำให้เกิดภาวะตกตต่ำเหมือนในทศวรรษ 1930 ที่อตั ราการ
ว่างงานสูงถึง 20% โชคดีที่ทั้งธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลาง
ยุโรปสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่แย่ที่สุดเช่นเดียวกับความผิดพลาดใน “การ
ช�ำระบัญชี” เมื่อทศวรรษ 1930 ที่ยอมให้ธนาคารล้มไปทีละแห่งๆ ได้
แน่นอนที่ธนาคารกลางซึ่งมีอ�ำนาจสูงสุดในการผลิตเงินจะเก็บเงินไว้
แต่เมื่อเจอกับวิกฤติการณ์ที่รุนแรง การลืมว่าเครื่องมือนี้เป็นแหล่งเงินกู้
แหล่งสุดท้ายเป็นเหมือนการฆ่าตัวตาย
โชคร้ายที่การเคร่งครัดทางการเงินในปี ค.ศ. 2008-2009 ช่วยให้
เราพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายที่สุด และดับไฟไปในตอนนี้ ท�ำให้เราคิดน้อย
เกินไปถึงสาเหตุทางโครงสร้างทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความหายนะ ความก้าวหน้า
ในการก�ำกับดูแลทางการเงินน่าหวาดกลัวอย่างมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008
และเราเลือกที่จะละเลยต้นตอของปัญหาคือความไม่เสมอภาค ทุก
หลักฐานมุง่ ตรงไปทีค่ วามไม่เท่าเทียมกันทีเ่ พิม่ มากขึน้ ภาวะการท�ำงาน
และรายได้ของคนชัน้ กลางทีช่ ะงักงัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหรัฐอเมริกา
(กว่า 60% ของการเติบโตมาจากคนที่รวยที่สดุ เพียง 1% ในช่วงระหว่าง
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ปี ค.ศ. 1977 และ 2007) ซึ่งเป็นตัวระเบิดของหนี้ภาคเอกชน*
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการทีธ่ นาคารกลางช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์
ในปี ค.ศ. 2008 และ 2009 เป็นการล้มเหลวของการป้องกันวิกฤติที่ก้าว
ไปสู ่ ร ะยะใหม่ ใ นปี ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2011 ซึ่ ง ก็ คื อ วิ ก ฤติ ห นี้
สาธารณะของยูโรโซน เป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องบันทึกไว้ว่าวิกฤติการณ์
ส่วนที่สองนี้เกิดขึ้นที่ยูโรโซนเท่านั้น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น
เป็นหนี้มากกว่าในยูโรโซน (ระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่ 100%, 80% และ
200% ตามล�ำดับ เปรียบเทียบกับ 80% ของสมาชิกในยูโรโซน) แต่
ประเทศเหล่านีไ้ ม่ประสบวิกฤติหนีส้ นิ เหตุผลง่ายนิดเดียวคือธนาคารกลาง
สหรัฐ ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญีป่ นุ่ ให้รฐั บาลกูย้ มื เงิน
ในอัตราดอกเบี้ยที่ตต่ำ คือน้อยกว่า 2% ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ตลาดสงบลง ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปให้รัฐบาลยูโรโซนกู้ยืมเงิน
น้อยมากท�ำให้เกิดวิกฤตินี้
เพื่อเป็นการอธิบายทัศนคติที่มีความแตกต่างของธนาคารยุโรป
เป็นธรรมเนียมที่เราจะอ้างถึงความชอกชช้ำในระยะแยกประเทศของ
เยอรมนีทหี่ วาดกลัวว่าจะกลับไปสูภ่ าวะเงินเฟ้อขัน้ รุนแรงดังในทศวรรษ 1920
ส�ำหรับผมแล้วแนวคิดนี้ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้เห็นด้วยได้ ทุกคนต่าง
ตระหนักว่าโลกนี้ไม่ได้มีอันตรายจากการที่เงินเฟ้อควบคุมไม่ได้ สิ่งที่
คุกคามเราในวันนี้คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากเงินฝืดเป็นระยะเวลา
นาน โดยราคา ค่าจ้างแรงงาน และการผลิตตกตตำ่ หรือเศรษฐกิจชะงักงัน
ความเป็นจริงแล้วเงินจ�ำนวนมากที่ผลิตในปี ค.ศ. 2008-2009 ไม่ได้เป็น
สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อ ชาวเยอรมันก็ทราบเช่นกัน
ดูใน Facundo Alvaredo et al., “The World Top Incomes Database,”
Paris School of Economic, www.parisschoolofeconomics.eu2topincomes/
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สิ่งที่น่าจะอธิบายความจริงได้ดีกว่าคือการท�ำให้รัฐเสียชื่อเสียง
มากกว่าทศวรรษ หลายฝ่ายมองว่าการช่วยธนาคารพาณิชย์นั้นดีกว่า
การช่วยรัฐบาล ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ทีก่ ารเสียชือ่ เสียงนัน้
มาถึงจุดสูงสุด ธนาคารกลางจึงแสดงให้เห็นว่าไม่กลัวทีจ่ ะซือ้ หนีส้ าธารณะ
เป็นจ�ำนวนมาก
ค�ำอธิบายปัญหาง่ายๆ คือความจริงแล้วยูโรโซนและธนาคารกลาง
ยุโรปถูกออกแบบมาไม่ดีตั้งแต่แรก ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขียน
กฎระเบียบขึ้นมาใหม่ท่ามกลางวิกฤติ ความผิดพลาดพื้นฐานคือการที่
เราจินตนาการว่าเรามีสกุลเงินแบบไม่มีรัฐประเทศได้ และมีนโยบาย
ทางการเงินร่ วมกันได้ โดยไม่ มีนโยบายทางการคลังร่ ว มกัน การมี
สกุลเงินเดียวกันแต่ไม่มีหนี้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อย่างดีที่สุดคือ
ในช่วงเวลาที่ดีสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้ แต่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีสิ่งนี้จะน�ำ
ไปสู่การระเบิด
การมีสกุลเงินเดียวท�ำให้การเก็งก�ำไรค่าเงินใน 17 ประเทศของ
ยูโรโซนจบลง เราไม่สามารถเดิมพันเงินสกุลดรัคมาว่าจะตกลงกว่าเงิน
สกุลฟรังก์ หรือเงินสกุลฟรังก์ต่อเงินสกุลมาร์ก มีการเก็งก�ำไรค่าเงินด้วย
การเก็งก�ำไรดอกเบี้ยหนี้สาธารณะของ 17 ประเทศแทน ซึ่งการเก็งก�ำไร
แบบที่ ส องนี้ แ ย่ ยิ่ ง กว่ า แบบแรก เพราะเมื่ อ เราโดนโจมตี ด ้ ว ยอั ต รา
แลกเปลี่ยน เราเลือกก้าวออกมาได้ตลอดเวลาและลดค่าสกุลเงินของ
ตนเอง ท�ำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น แต่การมีเงิน
สกุลเดียวกันทุกประเทศในยูโรโซนท�ำแบบนัน้ ไม่ได้ ในหลักการก็คอื ประเทศ
ต่างๆ ควรมีเสถียรภาพทางการเงินในอัตราแลกเปลี่ยน แต่เห็นได้ชัดว่า
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
ตรงกันข้าม การเก็งดอกเบี้ยที่เราก�ำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ท�ำให้ไม่
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สามารถปรับสมดุลการเงินสาธารณะได้อย่างเป็นระบบระเบียบ การ
รวมผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้าด้วยกันเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องพิจารณา ด้วยหนีส้ าธารณะ
ประมาณ 100% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ต้องจ่ายดอกเบี้ย 5%
แทนทีจ่ ะเป็น 2% หมายถึงท�ำให้มภี าระในการชดใช้หนีแ้ ต่ละปี 5% แทนที่
จะเป็น 2% ในประเทศฝรัง่ เศสจ�ำนวน 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
หรือ 60 ล้านยูโรมีความแตกต่าง เพราะนั่นหมายถึงงบประมาณทั้งหมด
ส�ำหรับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ การวิจยั ความยุตธิ รรม และการจ้างงาน! ดังนัน้
ถ้าคุณไม่ทราบว่าดอกเบี้ยในหนึ่งหรือสองปีจะเป็น 2% หรือ 5% ก็เป็น
ไปไม่ได้เลยที่เราจะระงับการถกเถียงในที่สาธารณะว่าค่าใช้จ่ายใดที่
ควรตัดออกหรือภาษีใดที่ควรเพิ่มขึ้น
และนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งน่าเศร้าเพราะสวัสดิการของประเทศในยุโรป
แน่นอนว่าต้องได้รับการปฏิรูป ปรับปรุงให้ทันสมัย และสมเหตุสมผล
ไม่ใช่มแี ค่งบประมาณทีส่ มดุลและการเงินทีด่ ไู ม่มปี ญ
ั หา แต่คอื การทีเ่ รา
แน่ใจว่าบริการสาธารณะดีขึ้น การตอบสนองต่อสถานการณ์ของแต่ละ
บุคคลทีม่ ากขึน้ และการรับประกันสิทธิอย่างเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ การเมือง
ฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสจะต้องริเริ่มเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำให้ระบบ
การเก็บภาษีทันสมัยยิ่งขึ้น (ที่ทั้งซับซ้อนและไม่เป็นธรรม และควรสร้าง
ขึ้ น มาใหม่ โ ดยอยู ่ บ นหลั ก การของ “ภาษี เ ท่ า เที ย มกั น ต่ อ รายได้ ที่
เท่าเทียมกัน” การหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดการฐานภาษีที่กว้างและ
อัตราภาษีประกันสังคมทีต่ ำต่ หรือทีเ่ รียกว่า Contribution Sociale Generalisee
หรือ CSGv) การวางระบบเงินบ�ำนาญใหม่ (ปัจจุบนั แบ่งแยกหลายระบบ
ท�ำให้ไม่ครอบคลุมประชาชนทุกคน และเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิรูปให้เกิด
ความเท่าเทียมกันและเห็นตรงกัน) หรือการปกครองตนเองของมหาวิทยาลัย
(ประเด็นที่ 3 ที่เป็นประเด็นหลักเหมือนกับการปฏิรูปภาษีและระบอบ
คำ�นำ�ผู้เขียน
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บ�ำนาญ ไม่ควรทิ้งให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายขวา)
แล้ ว เราจะท� ำ อย่ า งไร? เพื่ อ ให้ ก ารเก็ ง ก� ำ ไรดอกเบี้ ย หมดไป
ทางออกที่ดีที่สุดคือการท�ำให้เป็นหนี้ร่วมกัน เป็นหนี้เหมือนๆ กัน (เช่น
พันธบัตรยูโร) นี่เป็นวิธีการปฏิรูปโครงสร้างที่จะท�ำให้ ECB (ธนาคาร
กลางยุโรป) เล่นบทบาทได้อย่างเต็มทีใ่ นการเป็นผูใ้ ห้กรู้ ายสุดท้าย แน่นอน
ที่สุด ECB จะซื้อหนี้สาธารณะในตลาดตอนนี้ได้ และทางออกฉุกเฉินนี้
เป็นไปได้ที่จะมีบทบาทส�ำคัญมาก แต่ตราบใดที่ ECB ยังมีหนี้สาธารณะ
แตกต่างกัน 17 แบบก็จะเจอปัญหาทีเ่ ป็นไปไม่ได้ นัน่ คือจะซือ้ หนีอ้ นั ไหน
ที่ราคาเท่าไร ถ้า FED (ธนาคารกลางสหรัฐ) ต้องเลือกทุกเช้าระหว่างหนี้
ของรัฐไวโอมิง แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก คงจะมีปัญหามากมายใน
การออกนโยบายทางการเงินที่เป็นระบบระเบียบ
แต่การจะมีหนี้ร่วมกันได้นั้นจะต้ องมีรัฐบาลกลางที่ชอบด้วย
กฎหมาย เราออกพันธบัตรยูโรแล้วให้รัฐบาลแต่ละประเทศตัดสินว่าจะ
ออกเท่าไรไม่ได้ รัฐบาลกลางเป็นคณะมนตรียโุ รปหรือกลุม่ ยูโรไม่ได้ เราต้อง
ก้าวใหญ่ๆ ไปข้างหน้าเป็นสหภาพการเมืองและสหรัฐยุโรป ไม่เช่นนัน้ แล้ว
ไม่ช้าไม่เร็วเราก็จะก้าวถอยหลังครั้งใหญ่นั่นคือการที่ยูโรโดนปฏิเสธ
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการจัดตั้งรัฐสภายุโรปที่มีอ�ำนาจในการ
ควบคุมงบประมาณอย่างแท้จริง แต่ปัญหาของรัฐสภายุโรปคือประกอบ
ด้วย 27 ประเทศในสหภาพยุโรป ไม่ใช่แค่ประเทศที่อยู่ในยูโรโซนเท่านั้น
อีกทางแก้หนึง่ ทีผ่ มได้เขียนในคอลัมน์เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011
คือการตั้งวุฒิสภายุโรปที่รวมสมาชิกของคณะกรรมการด้านการเงินและ
สังคมของรัฐสภาแต่ละประเทศที่ต้องการที่จะรวมหนี้เข้าด้วยกัน กลุ่มนี้
จะเป็นผู้ที่ตัดสินสุดท้ายว่าจะออกหนี้ยุโรปร่วมกันได้อย่างไร (ซึ่งจะไม่
ป้องกันให้แต่ละประเทศออกหนีต้ ามทีต่ วั เองต้องการ แต่หนีข้ องประเทศ
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จะไม่ได้รับการประกันร่วมกัน) ประเด็นที่ส�ำคัญการคือการตัดสินใจจะ
ใช้วธิ งี า่ ยๆ คือตามเสียงส่วนใหญ่เหมือนกับรัฐสภาอืน่ ๆ และการอภิปราย
จะต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ มีความโปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งนั่นจะท�ำให้มีความแตกต่างกับคณะมนตรียุโรปที่ค่อนข้างจะ
เอื่อ ยเฉื่อ ยกับ สภาพที่เป็นอยู่ เพราะขึ้นกับความเป็ นเอกฉันท์ (หรือ
เสมือนว่าเป็นเอกฉันท์) ส่วนใหญ่เป็นการประชุมลับและมักไม่มีการ
ตัดสินใจ จะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเมื่อมีการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ แล้วก็
แทบเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ ราจะรูว้ า่ ท�ำไมถึงมีการตัดสินใจเช่นนัน้ ตรงกันข้าม
กับการอภิปรายอย่างเป็นประชาธิปไตยในรัฐสภา สนธิสัญญายุโรป
ฉบับใหม่จะเป็นไปตามตรรกะระหว่างรัฐบาลอย่างแท้จริง (เพียงแค่
ปรับกฎระเบียบการตัดสินใจในสภายุโรปจาก 100% เป็น 85%) อาจไม่
เพี ย งพอต่ อ ความท้ า ทายที่ เ ราเผชิ ญ ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ชั ด เจนว่ า จะไม่
อนุญาตให้มีการผลิตพันธบัตรยูโร ทั้งหมดนั้นต้องการความกล้าอย่าง
มากของสหภาพการเมือง – ความกล้าของรัฐบาลเยอรมนีดูเหมือนจะมี
มากกว่ารัฐบาลฝรั่งเศส เราควรจะยึดค�ำกล่าวของประเทศต่างๆ ใน
ประเด็นนี้และท�ำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง นี่คือความท้าทายในเดือน
ต่อๆ ไปข้างหน้านี้
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I

ท�ำไมต้องช่วยนายธนาคาร?
ค.ศ. 2008-2010

เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าหลังจากความวุ่นวายทางด้านการเงินที่เริ่มต้นขึ้น
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 แล้ววิกฤติการณ์นนั้ มาถึงจุดสูงสุดในวันที่ 15 กันยายน
ค.ศ. 2008 เมื่อกลุ่มบริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่ เลห์แมน บราเธอร์ส
ล้มละลาย ช่วงระยะเวลานี้แสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงของรัฐบาลที่
ต้องการจะฟื้นฟูเสถียรภาพของตลาด รวมถึงโครงการฟื้นฟูสนิ ทรัพย์ที่มี
ปัญหา (The Troubled Asset Relief Program – TARP) โดยมูลค่าเงินช่วยเหลือ
ที่วางไว้คือ 700,000 ล้านดอลลาร์ และอีก 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อ
การปล่อยกู้ให้กับตลาดล่าง และการค�้ำประกันสินเชื่อโดยกระทรวง
การคลังและธนาคารกลางสหรัฐ ที่ให้การช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารซึ่งไม่เคยได้รบั การช่วยเหลือในรูปแบบนี้มาก่อน หลายคน
ถามว่า หรือนี่คือการเริ่มต้นของยุคใหม่ที่มีการแทรกแซงนโยบายทาง
เศรษฐกิจ?

ท�ำไมต้องช่วยนายธนาคาร?
30 กันยายน ค.ศ. 2008
วิกฤติการณ์ทางการเงินจะท�ำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทใน
เรื่องเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่? คงเร็วไปที่จะกล่าวเช่นนั้น อย่างไรก็ดี
น่าจะเป็นประโยชน์ทจี่ ะก�ำจัดความเข้าใจผิดสองสามประการ และท�ำให้
เรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยเหลือธนาคาร
และการปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ข องรั ฐ บาลสหรั ฐ นั้ น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ได้ ความรวดเร็วและแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐใช้ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของ
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พวกเขา จนออกแนวทางชั่วคราวในการโอนระบบการเงินมาเป็นของรัฐ
ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ และแม้ต้องใช้ระยะเวลาบ้างก่อนที่เราจะ
ทราบข้อมูลเรือ่ งต้นทุนสุทธิของผูจ้ า่ ยภาษี แต่กม็ คี วามเป็นไปได้ทรี่ ะดับ
การแทรกแซงของรัฐในครั้งนี้จะมากกว่าที่เคยมีมาในอดีต ซึ่งนั่นเป็น
ตัวเลขที่ก�ำลังถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ คงจะเป็นจ�ำนวนเงินรวมอยู่ที่
ระหว่าง 700,000 ล้าน ถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลขนีป้ ระมาณการว่า
อยูท่ ี่ 5-10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสหรัฐ (GDP) ในขณะที่
เงินออมและเงินกู้ที่ล่มสลายลงเมื่อปี ค.ศ. 1980 อยู่ที่ประมาณ 2.5%
ของ GDP
การยืน่ มือเข้ามาแทรกแซงในภาคการเงินนีแ้ สดงให้เห็นถึงหลักการ
และนโยบายที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจากในอดีต นับตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1930 ที่ชนชั้นสูงของสหรัฐเชื่อว่าวิกฤติในปี ค.ศ. 1929 มาถึงจุด
สูงสุดแล้วและก�ำลังน�ำระบบทุนนิยมดิ่งลงเหว เพราะธนาคารกลางและ
องค์กรของรัฐ ยอมให้ธนาคารเอกชนต่างๆ ปิดตัวลง โดยปฏิเสธที่จะ
เพิ่มสภาพคล่องที่จ�ำเป็นส�ำหรับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการเติบโตสู่
ภาคการผลิต คนอเมริกนั บางส่วนทีม่ สี ทิ ธิใ์ นตลาดเสรีเชือ่ ในการแทรกแซง
ของธนาคารกลางไปพร้อมๆ กับตั้งข้อสงสัยในการแทรกแซงของรัฐที่อยู่
นอกเหนือ จากแวดวงทางการเงิน การจะปกป้องระบบทุนนิยม เรา
ต้องการธนาคารกลางทีด่ ี คือมีความยืดหยุน่ และตอบสนองอย่างรวดเร็ว
และแน่นอนที่สุดคือไม่ใช่รัฐสวัสดิการแบบรูสเวลต์ที่จะท�ำให้สหรัฐ
อ่อนแอ ถ้าเราลืมเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์นี้ เราอาจประหลาดใจทีห่ น่วยงาน
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของสหรัฐท�ำการแทรกแซงอย่างฉับพลัน
แล้วเรื่องต่างๆ จะจบลงตรงนี้เลยไหม? ค�ำตอบก็คือขึ้นอยู่กบั การ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ถ้าประธานาธิบดีโอบามาได้รับการเลือกตั้งจะ
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สามารถคว้าโอกาสที่จะท�ำให้บทบาทของรัฐในด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น การประกันสุขภาพและการ
ลดความเหลื่อมล�้ำ แต่งบประมาณที่เหลืออยู่จากการบริหารงานของ
จอร์จ ดับเบิลยู. บุช (รัฐบาลสมัยก่อนหน้านั้นมีการใช้จ่ายทางการทหาร
และการช่วยธนาคารมากมาย) ท�ำให้การวางแผนด้านการดูแลสุขภาพนัน้
มีงบประมาณทีจ่ ำ� กัด คนอเมริกนั ทีอ่ ยากจะจ่ายภาษีเพิม่ คงมีไม่มากนัก
มากไปกว่านั้น การถกเถียงในสภาเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับเรื่องการจ�ำกัด
การจ่ายเงินของรัฐให้กับภาคการเงินท�ำให้เห็นถึงความก�ำกวมของแนว
ความคิดในปัจจุบัน ซึ่งจุดนี้ได้ส่งผลแน่ๆ ในเรื่องหนึ่งคือเรื่องความ
โกรธเคืองของสาธารณชนที่ก่อตัวมากขึ้นจากการจ่ายเงินเดือนเป็น
จ�ำนวนมหาศาลให้กับผู้บริหารและบุคคลที่ซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ในช่วงกว่าสามสิบปีที่ผ่านมา แต่ทางออกในการแก้ปัญหานี้ได้รับการ
พิจารณาแล้วคือการก�ำหนดเงินเดือนของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สถาบันทางการเงินที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้จ่ายภาษี
(หรื อ ทางรั ฐ ) ให้ ไ ม่ เ กิ น 400,000 ดอลลาร์ (เท่ า กั บ เงิ น เดื อ นของ
ประธานาธิบดีสหรัฐ) นี่เป็นการตอบสนองต่อปัญหาโดยวิธีง่ายๆ ที่
สรุปได้ว่าหากต้องการเงินเดือนสูงๆ ก็จะต้องย้ายไปท�ำงานที่อื่นแทน
หลังจากทีต่ ลาดหุน้ ล่มในปี ค.ศ. 1929 แฟรงกลิน รูสเวลต์ตอบสนอง
ด้านการเงินและเศรษฐกิจต่อชนชั้นสูงชาวอเมริกันผู้ซึ่งน�ำประเทศเข้าสู่
วิกฤติการณ์อย่างโหดร้าย ด้วยการเพิ่มภาษีของรัฐบาลกลางเฉพาะใน
กลุ่มผู้ท่มี ีรายได้สูงสุด (ชนชั้นสูงชาวอเมริกัน) โดยในปี ค.ศ. 1932 มีการ
เพิ่มภาษีของผู้ที่มีรายได้สูงสุดจาก 25% พุ่งไปที่ 63% ต่อมาในปี ค.ศ.
1936 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 79% และปี ค.ศ. 1941 เพิ่มขึ้นอีกเป็น 91% ก่อนจะ
ลดลงไปอยู่ที่ 77% ในปี ค.ศ. 1964 และท้ายที่สุดมาหยุดที่ 30-35%
ทำ�ไมต้องช่วยนายธนาคาร?
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ส�ำหรับภาษีของผู้ที่มีรายได้สูงสุดในปี ค.ศ. 1980 และปี ค.ศ. 1990 โดย
การบริหารงานของประธานาธิบดีเรแกน และจอร์จ ดับเบิลยู. บุช เรียก
ได้ว่าเป็นเวลานานกว่า 50 ปี (ค.ศ. 1930-1980) ที่อัตราภาษีส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้สูงสุดไม่เคยน้อยกว่า 70% เลย โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ท่ปี ระมาณ
80% ในแนวความคิดปัจจุบันสิทธิ์ของการได้โบนัสและค่าชดเชยในการ
ออกจากงานซึ่งรวมเป็นเงินก้อนโตนับสิบๆ ล้านนั้น เป็นไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน แต่เงินก้อนนี้ไม่เคยจ่ายภาษีเกิน 50% เลย หลายๆ คน
อาจตัดสินว่านโยบายเหล่านั้นโบราณและเป็นเหมือนการริบทรัพย์สิน
แต่กว่าครึ่งศตวรรษที่มันได้รับผลกระทบจากประเทศประชาธิปไตยที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก โดยปราศจากการป้องกันจากการท�ำงานของเศรษฐกิจ
อเมริกนั แต่คณ
ุ งามความดีอย่างหนึง่ ของมันก็คอื สามารถลดรายได้พเิ ศษ
ของผู้บริหารในองค์กรเป็นจ�ำนวนมาก โดยล้วงมือเข้าไปเอาเงินจาก
พวกเขาได้มากกว่าระดับที่เคยได้อย่างแน่นอน ด้วยโลกาภิวัตน์ของ
การเงิน การประกาศนโยบายทางการเงินทีใ่ ช้ได้มเี พียงแค่เรือ่ งกฎเกณฑ์
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละการพยายามอย่ า งไม่ ล ดละในการ
ต่อต้านประเทศที่มีนโยบายปลอดภาษีหรือเก็บภาษีในระดับต�่ำมาก
(tax havens) เท่านั้น โชคร้ายเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องผ่านวิกฤติการณ์
อีกหลายอย่างกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นได้
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สองอาทิตย์หลังจากสภาคองเกรสสหรัฐผ่านงบประมาณช่วยแก้วกิ ฤติการณ์
ทางการเงิน หรือที่เรียกว่า The Troubled Assets Relief Program (TARP)
ทางสหภาพยุโรปก็ประกาศกรอบการด�ำเนินงานของตนในการรักษา
เสถียรภาพของธนาคารในทวีปยุโรป ในค�ำแถลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
ประธานาธิบดีนโิ คลาส์ ซาร์โกซี เปิดเผยแนวทางการตอบสนองต่อเรือ่ งนี้
ของรัฐบาลฝรั่งเศส

ล้านล้านดอลลาร์
28 ตุลาคม ค.ศ. 2008
เงินกว่า 40,000 ล้านยูโรได้ใช้ไปกับการจัดระบบการเงินของ
ธนาคารฝรัง่ เศส 320,000 ล้านยูโรใช้เพือ่ การประกันหนี้ ส่วน 1.7 ล้านล้าน
ยูโรใช้ส�ำหรับประเทศในกลุ่มยูโรทั้งหมด คุณเคยได้ยินการประมูลใดที่
สูงกว่านีห้ รือไม่? การแข่งขันทีท่ ำ� ให้เห็นแผนของรัฐบาลทีจ่ ะให้เงินช่วยเหลือ
เป็นจ�ำนวนมหาศาล สรุปคือรัฐบาลของประเทศร�่ำรวยก�ำลังตกอยู่ใน
ความเสี่ยงครั้งยิ่งใหญ่
ประการแรกคือ ไม่มีการประกันว่ากลยุทธ์ที่เปิดเผยออกไปยัง
สาธารณชนนั้น จะระงับวิกฤติการณ์และหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยอันแสน
เจ็บปวดได้ ตลาดการเงินชอบตัวเลขจ�ำนวนมาก แต่ก็ต้องการรู้อย่าง
ชัดเจนด้วยว่าจะใช้เงินไปท�ำอะไร ใครจะได้เท่าไร ได้เป็นเวลากี่ปี และ
ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง อย่างไรก็ดี ความมืดมนยังกระจายออกไป ใน
ความเป็นจริงแล้วรัฐบาลท�ำเหมือนว่าเหตุการณ์นเี้ ป็นเหมือนบริษทั หนึง่
ทีย่ ำ�่ แย่ทสี่ ดุ ทีต่ นเองควรจะก�ำกับดูแล ทุกๆ เทคนิคทางบัญชีทำ� เพียงเพือ่

ล้านล้านดอลลาร์
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ให้บัญชีออกมาดูดี โดยมีข้อความพิเศษระบุไปถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศส
รายรับรายจ่ายประจ�ำปีสับสนด้วยหุ้นและเงินสดค�้ำประกันกับธนาคาร
การปฏิบัตงิ านครั้งเดียวที่ถูกนับซ�้ำเป็นหลายๆ ครั้ง และทุกๆ อย่างที่ใส่
เพิ่มเข้ามาล้วนมากขึ้นและดีขึ้น เราก�ำลังอยู่ในสถานการณ์อันน่า
ประหลาดใจที่ ทั้ ง ทางการสหรั ฐ และฝรั่ ง เศสพยายามหยิ บ ยื่ น เงิ น
สาธารณะให้ธนาคารทีไ่ ม่ตอ้ งการรับ โดยไม่มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขทีแ่ ท้จริง
เงินกู้ยืม 10,000 ล้านยูโรที่ให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของฝรั่งเศส
เมื่อสัปดาห์ท่แี ล้ว1 เพือ่ พยายามกระตุน้ การกูย้ มื การตกลงกันแทบจะมี
เพียงแค่วาจาเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ทีจ่ ะ
น� ำ มาบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ธ นาคารเอกชนปล่ อ ยกู ้ เ งิ น ทุ น บางส่ ว นให้ บ ริ ษั ท
ขนาดเล็กและขนาดกลางต่อน่าจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงใน
สถานการณ์วกิ ฤติปจั จุบนั
สิ่งต่อไปที่ส�ำคัญที่สุดคือกลยุทธ์เหล่านี้ เกิดจากการประกาศที่
ท�ำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินหลายร้อยพันล้านนั้น ท�ำให้เกิดความ
เสีย่ งทีส่ าธารณชนจะสับสนในระยะยาว หลังจากทีม่ กี ารอธิบายมาเป็น
เวลาหลายเดือนแล้วว่ากองทุนสาธารณะก�ำลังจะหมด การตัดจ�ำนวนเงิน
แม้จะเล็กน้อยเพียงสองสามร้อยล้านก็เป็นเรือ่ งทีส่ มควรจะท�ำ แต่รฐั บาล
ยังคงยอมเป็นหนีอ้ ย่างไม่จำ� กัดเพียงเพือ่ ทีจ่ ะช่วยนายธนาคาร
แหล่งที่มาแรกของความสับสนซึ่งต้องการการอธิบายให้กระจ่าง
คือ ความจริง ที่ว ่ า ตัว เลขของรายได้ ห มุน เวีย นประจ�ำ ปี แ ละการผลิต
ทั้งหมดนั้นผสมปนเปไปกับตัวเลขของความมั่งคั่ง ที่ภายหลังพบว่ามี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2008 คริสติน ลาการ์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังฝรั่งเศส ประกาศข้อตกลงที่จะอัดฉีดเงินจำ�นวน 10,500 ล้านยูโรให้ธนาคาร
ขนาดใหญ่ของรัฐจำ�นวน 5 แห่งผ่านหน่วยงานราชการใหม่ – ทรานส์
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จ�ำนวนเงินมากกว่าก่อนหน้านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส
รายได้ ประจ�ำปี ของประเทศ (ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมลบค่าเสื่อม) อยู่ที่
ประมาณ 1.7 ล้านล้านยูโร (เฉลีย่ 30,000 ยูโรต่อหัวประชากร) แต่ความ
มัง่ คัง่ ของคนในชาติอยูท่ ่ี 12.5 ล้านล้านยูโร (เฉลีย่ 200,000 ยูโรต่อหัว
ประชากร) แต่ถา้ เป็นของชาวอเมริกนั และยุโรป จ�ำนวนเงินต้องคูณคร่าวๆ
ด้ ว ย 6 คือ รายได้ จ ะอยู่ ที่ 10 ล้ านล้ านยูโ ร และความมั่งคั่งอยู่ที่ 70
ล้านล้านยูโร
ส่วนที่สองที่เป็นประเด็นส�ำคัญคือ 80% ของรายได้ทั้งหมดและ
ความมัง่ คัง่ นัน้ เป็นของครัวเรือน หรือหมายความได้อกี อย่างว่าจริงๆ แล้ว
บริษทั ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลย นับตัง้ แต่ทพี่ วกเขาได้จา่ ยเงินทัง้ หมดไป
ในการผลิต เงินเหล่านั้นก็เป็นรายได้ของแรงงานและครัวเรือนที่ถือหุ้น
ไปแล้ว สิง่ นีท้ ำ� ให้เข้าใจได้วา่ สาเหตุของการช็อก (shock) ในช่วงแรกนัน้
เกิดขึน้ จากวิกฤติการณ์ซบั ไพร์มประมาณล้านล้านดอลลาร์ (เท่ากับ 10 ล้าน
ครัวเรือนอเมริกนั ซึง่ แต่ละครัวเรือนมีเงินกูย้ มื 100,000 ดอลลาร์) ถึงแม้วา่
จ�ำนวนเงินมีขนาดพอประมาณเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งของครัวเรือนแต่
ก็ท�ำให้ระบบการเงินทั้งหมดล้มลงได้ ดังนั้นบีเอ็นพี พาริบาส์ (BNP
Paribas) ธนาคารขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของฝรัง่ เศสจึงรายงานตัวเลขสินทรัพย์ที่
1.69 ล้านล้านยูโร เทียบกับหนี้สินที่ 1.65 ล้านล้านยูโร โดยเก็บ 40,000
ล้านไว้เป็นส่วนของทุน งบดุลของเลห์แมน บราเธอร์สก็ไม่ได้ต่างไปจาก
ก่อนทีจ่ ะเกิดการล่มสลายหรือต่างกับธนาคารอืน่ ๆ ทัว่ โลก แก่นความจริง
ก็คือธนาคารเป็นองค์กรที่มีความเปราะบางที่โดนท�ำลายได้จากการลด
มูลค่าของบัญชีทรัพย์สนิ จ�ำนวน 1 ล้านล้านดอลลาร์
เมือ่ เห็นความเป็นจริงดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ถูกต้องทีร่ ฐั จะท�ำการแทรกแซง
เพื่อกู้วิกฤติการณ์ในเชิงระบบนี้ โดยมีเงื่อนไขเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น
ล้านล้านดอลลาร์
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ประการแรกคือ จะต้องมีการยืนยันว่าผู้ถือหุ้นและผู้จัดการธนาคารที่ได้
รับการประกันโดยผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายค่าชดใช้ส�ำหรับความผิดพลาด
ของพวกเขา ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแค่กรณีล่าสุดที่เกิดจากการแทรกแซง
ประการทีส่ อง จะต้องมีการออกกฎระเบียบของการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เพือ่ ให้แน่ใจว่าสินทรัพย์เสียจะไม่ถกู ขายทอดตลาดอีกต่อไป ให้เป็นเหมือน
กฎของหน่วยงานดูแลด้านอาหารที่ใช้ก�ำกับเวลามีการออกสินค้าใหม่
แต่สิ่งนี้จะไม่มีทางเป็นไปได้ตราบใดที่เรายังปล่อยให้สินทรัพย์มูลค่า
กว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ยังคงได้รับการบริหารใน tax havens ดังที่
นิยมแอบท�ำกัน ประการสุดท้าย จะต้องยกเลิกเงินชดเชยที่น่ารังเกียจ
ของภาคการเงินที่กระตุ้นความเสี่ยงมากเกินไป โดยจ�ำเป็นต้องเก็บ
ภาษีอัตราก้าวหน้ากับผู้ที่มีรายได้สูงให้มากขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับนโยบาย
ป้องกันทางภาษีของฝรัง่ เศสในปัจจุบนั 2 ทีม่ เี ป้าหมายยกเว้นการเก็บเงิน
ภาษี ด้วยกลยุทธ์นี้เราจะได้เตรียมพร้อมส�ำหรับวิกฤติการณ์ที่รุนแรง
มากขึ้น ซึ่งก�ำลังจะมาถึงเท่าที่จะท�ำได้ นั่นคือ วิกฤติการณ์ทางสังคม
และการเมือง

ภาษีบูชลิเลอร์ (Bouclier fiscal) หรือการป้องกันภาษี เป็นนโยบายที่ถกเถียงกัน ซึ่งนำ�
เสนอโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสนิโคลาส์ ซาร์โกซี ในแคมเปญเลือกตั้งปี ค.ศ. 2007
ที่ได้นำ�มาใช้ในช่วงหลังของปีนั้น โดยเป็นกฎหมายที่กำ�หนดให้จ่ายภาษีไม่เกิน
50% ของรายได้ – ทรานส์
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ชัยชนะแห่งประวัติศาสตร์ของบารัก โอบามา เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2008 ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความกลัวที่แผ่ขยายออกไปว่าประเทศ
ก�ำลังจะก้าวไปสูภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหม่ เหมือนกับภาพวาดทีเ่ ป็น
เอกลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น ภาพปกของนิ ต ยสารนิ ว ยอร์ ก เกอร์ ที่ มี ภ าพของ
ประธานาธิบดีผิวสีคนแรก แฟรงกลิน รูสเวลต์คาบบุหรี่อยู่ที่ปาก โบกมือ
ให้กบั ประชาชนบนรถทีว่ งิ่ ไปรอบๆ ถนนในวันทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ง เช่นเดียวกับ
รูสเวลต์ โอบามาก�ำลังให้ข้อความแห่งความหวังและสัญญาที่จะล้ม
นโยบายแบบอนุรักษนิยมของผู้น�ำคนก่อน หลายคนสงสัยว่านโยบายสู่
ความหวังใหม่ (New Deal) นี้จะอยู่ใกล้แค่ไหน

โอบามาและแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ (FDR)
การเปรียบเทียบในทางที่ผิด
20 มกราคม ค.ศ. 2009
โอบามาจะเป็นรูสเวลต์คนใหม่หรือไม่? นี่เป็นค�ำเปรียบเทียบใน
ทางทีผ่ ดิ จากหลายเหตุผลด้วยกัน อย่างแรกคือเรือ่ งของเวลา เมือ่ รูสเวลต์
ขึน้ เป็นประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1933 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
อยู่ในสภาวะหมดหวังอย่างสิ้นเชิง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1929 การผลิตลดลง
กว่า 20% และอัตราการว่างงานก็เพิม่ สูงถึง 25% ยังไม่รวมถึงสถานการณ์
ที่น่าตกใจระหว่างประเทศอีก หลังหายนะอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นจาก
ประธานาธิบดีฮูเวอร์ที่ท�ำให้ประเทศติดหล่มอยู่กับกลยุทธ์ “การขาย
สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อช�ำระหนี้” เป็นเวลากว่า 3 ปี โดยมีเป้าหมายให้
ธนาคารที่สภาพย�่ำแย่ล้มลงไปทีละแห่ง ท�ำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลที่

โอบามาและแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ (FDR) การเปรียบเทียบในทางที่ผิด

•

37

ดื้อรั้นนี้มากขึ้น (งบประมาณเกินดุลจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1931 ทว่าก�ำลัง
การซื้อของประชาชนไม่ขยายตัว) ชาวอเมริกันต้องการการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่และรอคอยรูสเวลต์ราวกับเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ด้วย
สถานการณ์ท่สี ิ้นหวังนี้จึงท�ำให้เกิดนโยบายใหม่ขึ้นมาแทน
เพือ่ จะลงโทษชนชัน้ สูงทีส่ ร้างความร�ำ่ รวยมัง่ คัง่ ให้ตนเอง ในขณะที่
ท�ำ ให้ ป ระเทศไปสู่ ส ถานการณ์ เลวร้ าย และเพื่อช่วยให้เ งินทุนของ
รัฐบาลกลางขยายตัวมากยิ่งขึ้น แฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์จึงตัดสินใจเพิ่ม
อัตราภาษีของผูม้ รี ายได้สงู และผูม้ อี สังหาริมทรัพย์มากทีส่ ดุ ไปถึง 80-90%
และอัตรานี้ก็คงอยู่กว่าครึ่งศตวรรษ
ในขณะที่ โ อบามาเข้ า มาท� ำ งานหลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ์ ไ ม่
กี่เดือน เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และอยู่
ในช่วงเวลาที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้รับความชื่นชอบมากนัก ภาวะถดถอย
ช่วงนี้ยังห่างไกลจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำเมื่อทศวรรษ 1930 มาก จึง
ท�ำให้โอบามาไม่สามารถออกมาตรการปฏิวัติครั้งใหญ่ได้ แต่ถึงแม้
ภาวะถดถอยนีจ้ ะแย่ลงไปอีก โอบามาก็ยงั รับมือได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เกิดขึน้
กับรูสเวลต์ แน่นอนว่าโอบามามีความชอบธรรมทางการเมืองน้อยกว่า
รูสเวลต์ เพราะโอบามาตัง้ ใจชะลอแผนขึน้ ภาษีของผูม้ รี ายได้สงู ในขณะที่
เลือกปล่อยให้นโยบายลดภาษีจากสมัยของประธานาธิบดีบุชค่อยๆ
สิน้ สุดไป ในปี ค.ศ. 2010 อัตราภาษีของผูม้ รี ายได้สงู เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
จาก 35% เป็น 39.6% อัตราก�ำไรส่วนเกินของทุนเพิม่ จาก 15% เป็น 20%
ผู้สนับสนุนโอบามาได้วิพากษ์วิจารณ์แผนการลงทุนและกระตุ้น
เศรษฐกิจของเขาว่าไม่เพียงพอ เพราะมุง่ เน้นบรรเทาภาษีของชนชัน้ กลาง
มากเกินไป ซึ่งเป็นที่นิยมของฝั่งรีพับลิกัน แต่ยังพยายามไม่พอในมุม
ของแผนการใช้จ่ายสาธารณะ นักเศรษฐศาสตร์ชื่อพอล กรุงแมนเขียน
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ลงในหนังสือพิมพ์นวิ ยอร์กไทม์สเมือ่ สองสามวันทีผ่ า่ นมาว่า “ความหดหู่
ของการเมืองทั้งสองฝ่าย” ก�ำลังเกิดขึ้น แม้โอบามาจะโต้แย้งแต่เราควร
จ�ำได้ว่าสถานการณ์นี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ที่รูสเวลต์เผชิญ ในกรณีนี้ง่ายกว่ามากที่จะขยายขอบเขต
การช่วยเหลือของรัฐบาลในช่วงหลังจากวิกฤติการณ์ปี ค.ศ. 1929 นั่น
เป็นเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลกลางไม่มีบทบาทใดๆ อีกทั้งก่อนทศวรรษ
1930 ค่าใช้จ่ายของรัฐทั้งหมดไม่เคยเกิน 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ รูสเวลต์ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐขึ้นไปเป็น 10% ในช่วงปี ค.ศ.
1934-1935 ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนจะคงที่อยู่ที่
18-20% ในช่วงหลังสงคราม จนถึงในปัจจุบันนี้
ประวัติศาสตร์การเจริญเติบโตของรัฐบาลสหรัฐ สะท้อนถึงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ตัง้ แต่ทศวรรษ 1930 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
สาธารณะและระบบการว่างงาน สิ่งที่โอบามาเผชิญในวันนี้มีความ
ซับซ้อนมากกว่า ดังเช่นในยุโรป การก้าวกระโดดของรัฐบาลเกิดขึ้นแล้ว
ขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องใช้เหตุผลในเรื่องสวัสดิการของรัฐมากกว่าจะ
พยายามพัฒนาเพิม่ เติมหรือขยายไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด โอบามาต้องจูงใจ
ประชาชนว่าการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์และการเตรียมตัวไปสู่อนาคตนั้น
ต้องการการลงทุนของรัฐครั้งใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประกัน
สุขภาพ ซึ่งเป็นสวัสดิการรัฐที่คนยากจนของอเมริกาเข้าถึงได้น้อย ให้
เราตั้งความหวังกับโอบามาและโลกใบนี้ว่าจะท�ำเรื่องเหล่านี้ได้โดย
ไม่ท�ำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำเหมือนในทศวรรษ 1930

โอบามาและแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ (FDR) การเปรียบเทียบในทางที่ผิด
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