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ถ้าจ าไม่ผิด วันน้ีคงเป็นวันแรกท่ีไอเอ็มเอฟ จะเริ่มกระบวนการสรรหาผู้น าคนใหม่ โดยเริ่มเปิดรับการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิก 

ผู้ท่ีเหมาะสมจะเป็น กรรมการผู้อ านวยการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศคนใหม่ แทนนายโดมินิก สเตราส์ คาห์น ท่ีลาออกหลังมีข้อ
กล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศ ท่ีเป็นข่าวใหญ่เมื่อสองอาทิตย์ก่อน ขณะน้ีความสนใจของประเทศสมาชิก 187 ประเทศและสื่อมวลชน 
อยู่ท่ี ใครจะมาเป็นผู้น าไอเอ็มเอฟคนต่อไป จะเป็นคนจากประเทศในยุโรปเหมือนเดิม หรือเป็นคนจากประเทศก าลังพัฒนา ตาม
ความส าคัญของประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก น่ีคือประเด็นท่ีสื่อสนใจ แต่ประเด็นท่ีตลาดการเงินและวงวิชาการให้
ความสนใจก็คือ กรรมการผู้อ านวยการไอเอ็มเอฟ คนใหม่ จะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะแก้ไขปัญหาหน้ียุโรป โดยเฉพาะกรณีของกรีซ ท่ีดู
เหมือนจะยังไม่มีทางออกขณะน้ี เพราะแนวทางท่ีไอเอ็มเอฟจะผลักดันเพื่อแก้ไขเรื่องน้ี จะมีผลอย่างมากท้ังต่อตลาดการเงินโลก และ
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสาธารณะในประเทศอื่นๆ ท่ีจะตามมา 
 
 
ช่วงท่ีโดมินิก สเตราส์ คาห์น เป็นกรรมการผู้อ านวยการไอเอ็มเอฟ ต้องยอมรับว่า เขาเป็นกรรมการผู้อ านวยการ ท่ีท าหน้าท่ีได้ดีมาก
คนหน่ึง เป็นผู้ท่ีวงการการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ ให้การยอมรับท้ังในแง่ความสามารถ จากพื้นความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ท่ี
ดีมาก ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนท้ังในฝรั่งเศส และสหรัฐ และในแง่การเป็นนักการเมืองท่ีมีทักษะสูง เป็นท่ียอมรับในวง
การเมืองท้ังในยุโรป และอเมริกา 

 
ช่วงท่ีนายสเตราส์ คาห์น ท างานท่ีไอเอ็มเอฟ เป็นช่วงท่ีวิกฤติเศรษฐกิจโลกก าลังเกิดขึ้น เขาได้แสดงความเป็นผู้น าโดยเสนอให้ ประเทศ
อุตสาหกรรมท่ีประสบปัญหา กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการการคลังตั้งแต่ต้นมือ ความเป็นผู้น าน้ี ท าให้ไอเอ็มเอฟกลับมาเป็นองค์กร
ท่ีเป็นท่ียอมรับอีกครั้ง จนได้วงเงินเพิ่มเติมจากกลุ่ม G20 ในการท าหน้าท่ี ส าหรับประเทศในเอเชียท่ีเป็นไม้เบื่อไม้เมากับไอเอ็มเอฟ มา
ตั้งแต่วิกฤติเอเชีย ปี 2540 นายสเตราส์ คาห์น ก็สามารถท าให้ประเทศในเอเชียสบายใจขึ้น โดยยอมรับเหตุผลของการใช้มาตรการ
ควบคุมเงินทุนไหลเข้าออก ในการบริหารเศรษฐกิจ รวมท้ังเสนอเพิ่มสัดส่วนคะแนนเสียงของประเทศเอเชียในไอเอ็มเอฟ ตาม
ความส าคัญของประเทศเอเชียท่ีมีมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก 

 
แต่ท่ีส าคัญกว่าก็คือ นายสเตราส์ คาห์น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาหน้ียุโรป ตั้งแต่ปีท่ีแล้ว ท่ีปัญหาหน้ียุโรปปะทุขึ้น เมื่อ
ตลาดการเงินเริ่มมีข้อกังวลในความสามารถในการช าระหน้ีของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปห้าประเทศท่ีมีหน้ีสาธารณะสูง คือ กรีซ ไอ
แลนด์ โปรตุเกส สเปน และอิตาลี จากที่เศรษฐกิจยุโรปชะลอลงมากจาก ผลของวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยปกติการแก้ไขปัญหาหน้ี
ภาครัฐ รัฐบาลจะต้องประหยัด ต้องรัดเข็มขัด ลดการใช้จ่าย ปรับโครงสร้างภาษี และแปรรูป หรือขายท้ิง ธุรกิจหรือวิสาหกิจของรัฐท่ี
ไม่จ าเป็น เพื่อหารายได้มาช าระหน้ี และในช่วงท่ีรายได้ภาครัฐมีความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รัฐบาลก็อาจต้องการวงเงิน
ช่วยเหลือชั่วคราวจากภายนอก เพื่อดูแลให้สภาพคล่องด้านการคลังไม่เป็นอุปสรรคต่อการช าระหน้ี ซ่ึงวงเงินช่วยเหลือส่วนน้ี มักจะมา
จากองค์กรภายนอก เช่นไอเอ็มเอฟ 

 



ในช่วงแรกที่ปัญหาหน้ียุโรปเกิดขึ้นปีท่ีแล้ว รัฐบาลของประเทศหลักในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี รวมถึงธนาคาร
กลางยุโรป หรือ อีซีบี ไม่เห็นด้วยท่ีประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจะพึ่งความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟ เพราะเห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็น
ปัญหาท่ีกลุ่มสหภาพยุโรปจะสามารถแก้ไขกันเองได้ แต่หลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ก็เห็นด้วยกับการเข้ามามีบทบาทของ
ไอเอ็มเอฟ เพราะต้องการใช้เงื่อนไขไอเอ็มเอฟ เป็นข้ออ้างในการอธิบายต่อประชาชนว่า ท าไมต้องใช้เงินภาษีช่วยเหลือประเทศท่ีมีหน้ี
สูงอย่างกรีซ อันน้ีเป็นเหตุผลให้ไอเอ็มเอฟ ภายใต้การน าของนายสเตราส์ คาห์น เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปท่ีมีปัญหาหน้ีอย่างต่อเนื่อง เริ่มด้วย กรีซ ตามด้วยไอแลนด์ และโปรตุเกส ในลักษณะเดียวกัน การขอความช่วยเหลือจาก
ไอเอ็มเอฟ เป็นสิ่งท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกลุ่มสหภาพยุโรป ซ่ึงส่วนหน่ึงต้องถือเป็นความส าเร็จของนายสเตราส์ คาห์น ท่ีสามารถใช้
ทักษะโน้มน้าวและผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้น ผ่านไอเอ็มเอฟ แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ต้นทุนของความส าเร็จ ก็คือ เงื่อนไข
การปล่อยกู้ของไอเอ็มเอฟท่ีปล่อยให้กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ท่ีดูจะผ่อนปรนกว่าประเทศอื่นท่ีไอเอ็มเอฟปล่อยกู้ ซ่ึงอาจ
กระทบประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหา 

 
ผ่านมาหน่ึงปี ผลก็คือการแก้ไขปัญหาหน้ียุโรป ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของประเทศสหภาพยุโรปท้ังห้า
ประเทศยังปรับสูงขึ้นต่อเน่ือง ล่าสุด อาทิตย์ที่แล้วอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลกรีซอยู่ท่ีร้อยละ 17 ต่อปีและบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือฟิทช์ ก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลกรีซ ลงจาก BB+ เป็น B+ ต่ ากว่าระดับท่ีควรลงทุน เหตุผลส าคัญ
ก็คือ เศรษฐกิจกรีซหดตัวรุนแรง คือขยายตัว -4.5% ปีท่ีแล้ว และจะหดตัวอีกร้อยละ 3 ปีน้ี เศรษฐกิจท่ีหดตัวมาก ท าให้รัฐบาลไม่มี
รายได้ภาษีพอท่ีจะช าระหน้ี ขณะท่ี มาตรการรัดเข็มขัด และขายวิสาหกิจ ก็ไม่คืบหน้ามาก และถ้าจะท าเพ่ิมเติม เพื่อลดการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ ก็จะท าให้เศรษฐกิจยิ่งหดตัวมากขึ้น ซ่ึงอาจสร้างปัญหาการเมืองตามมา 

 
ในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาของกรีซ มาจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีลดลงจากค่าเงินยูโร ท่ีแข็งค่าเกินความสามารถ
ของเศรษฐกิจกรีซจะปรับตัว โดยลดต้นทุนด้านอื่น ท าให้ภาครัฐมีภาระมากในการประคับประคองเศรษฐกิจ และดูแลความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศ ท าให้หน้ีสาธารณะสูงขึ้น แต่ท่ีส าคัญการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ท าให้กรีซไม่มีกลไกอัตราแลกเปล่ียนของตนเอง ท่ีจะ
ช่วยเศรษฐกิจในการปรับตัว ซ่ึงต่างจากประเทศนอกกลุ่มยูโรที่ประสบปัญหาท่ีสามารถใช้การอ่อนค่าของค่าเงิน กระตุ้นการส่งออก 
และการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ เมื่ออัตราแลกเปล่ียนไม่สามารถช่วยได้ การปรับตัวจึงต้องมาจากการประหยัดในประเทศ โดยลดการ
ใช้จ่ายด้านการคลัง และการใช้จ่ายภาคเอกชน ท าให้ประชาชนมีภาระมากในการปรับตัว 

 
ณ จุดน้ี ทางออกของกรีซ มีอยู่สามทาง ทางแรก คือ ให้เงินช่วยเหลือมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการช าระหน้ี พร้อมกับพยายามท า
มากขึ้นในแง่การประหยัดด้านการคลัง แม้เศรษฐกิจจะหดตัวมากขึ้นก็ตาม โดยหวังว่าการแก้ไขจะช่วยให้ความสามารถในการช าระหน้ี
ดีขึ้นในท่ีสุด ทางที่สอง ก็คือ ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ ภาระหน้ีท่ีต้องช าระ สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหน้ีท่ีลดลง แต่
ทางเลือกน้ี จะสร้างความเสียหายมากต่อ ผู้ถือพันธบัตรท่ีออกโดยรัฐบาลกรีซ ท่ีจะขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าหน้ี โดยเฉพาะผู้ถือท่ี
เป็น ธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงอาจสร้างปัญหาต่อสถาบันการเงินตามมาได้ และทางเลือกท่ีสาม ก็คือ กรีซอาจต้องออกจากสหภาพยุโรปเป็น
การชั่วคราว เพื่อให้มีอัตราแลกเปล่ียนและนโยบายการเงินของตัวเอง ซ่ึงจะช่วยเศรษฐกิจกรีซในการแก้ปัญหา 

 
ขณะน้ียังไม่ชัดเจนว่า การแก้ไขปัญหากรีซจะออกมาในแนวทางใด ดังน้ัน ผู้น าไอเอ็มเอฟคนใหม่ จะส าคัญมากในการผลักดันทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง เพื่อผลการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ดังนั้นประเด็นส าคัญขณะน้ีไม่ใช่ ผู้น า
ไอเอ็มเอฟ ควรมาจากประเทศไหน หรือเป็นโควตาของใคร แต่ ผู้น าไอเอ็มเอฟคนใหม่ ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และมีความเป็นกลางที่จะผลักดันแนวทางที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจโลก เพ่ือดูแลประโยชน์ส่วนรวมของ



สมาชิกทั้ง 187 ประเทศ ในแง่น้ีผู้น าไอเอ็มเอฟคนใหม่ไม่ควรเป็นนักการเมือง เพราะสิ่งท่ีเศรษฐกิจโลกต้องการจากไอเอ็มเอฟ ก็คือ 
การเป็นสถาบันท่ีท างานอย่างมืออาชีพ และเป็นกลาง 

 
วันน้ีขอแค่น้ีก่อน พบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับ 

  

ท่ีมา 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/bandid/20110530/392908/ผู้น าไอเอ็มเอฟคนใหม่-กับ-
ปัญหาหน้ียุโรป.html 

 

 

 


