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UNCTAD กล่าวว่า การปฏิรปู ทางการเงินอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกปัญหาเป็นสิ่งจําเป็น
ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา – ความพยายามอย่างไม่กระตือรือร้นนักที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่
ซึ่งทั่วโลกได้ร่วมกันริเริ่มขึ้นนั้นได้ล้มเหลวลงแล้ว
รายงานนี้เสนอให้ใช้มาตรการการลอยตัวค่าเงินแบบมีการจัดการตามกฎระเบียบมาใช้
เพื่อสกัดการเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เกินพิกัด และนําเสนอการกําหนดมาตรการใหม่ๆ
เพื่อปรับโครงสร้างระบบการธนาคารระดับชาติ การควบคุมดูแลตลาดการเงินที่เข้มงวดขึ้น
รวมทั้งตลาดตราสารอนุพันธ์ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ดว้ ย
6 กันยายน 2554 -- สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD
ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations
Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ให้เป็นผู้แทนจัดงานเปิดตัวรายงาน
การค้าและการพัฒนา 2011 (Trade and Development Report 2011) ในประเทศไทย เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนาของโลก
วิกฤตการเงินครั้งใหม่นี้น่าจะทําให้นานาประเทศ และสถาบันต่างๆของแต่ละประเทศตื่นตัว มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งหารือและจัดการกับเนื้อหาต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่ในวาระการปฏิรูปการเงิน
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โลกอย่างเอาจริงเอาจังกว่าที่เคยเป็นมา รายงานการค้าและการพัฒนา 2011 (TDR 2011) มี
ข้อเสนอทางนโยบายใหม่ๆที่มุ่งสกัดกั้นการเก็งกําไรทางการเงิน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี ย หายต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง รายงานฉบั บ นี้ ยั ง ได้ เ สนอมาตรการต่ า งๆที่ จ ะช่ ว ยสร้ า ง
สภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นตลอดจนการลงทุนในภาคการผลิตที่แท้จริง
TDR 2011 ปีนี้มีหัวข้อรายงานฉบับรองลงมาว่า “ความท้าทายทางนโยบายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก” รายงานฉบับนี้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดสินค้าโภค
ภัณฑ์ และตลาดการเงิน และแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์เพื่อเก็งกําไร และการแห่ซื้อขายตามกัน
ทําให้ราคาขาดเสถียรภาพ และนําพาให้ราคาผันผวนไปไกลเกินกว่าที่จะดูแลให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนได้
ทั้งยังทําให้ตลาดเผชิญกับความเสี่ยงเชิงระบบหลายประการที่นําไปสู่ความพังพินาศของตลาดทั้งสาม
นี้ในยามที่มีวิกฤตการเงิน
การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศที่จําเป็นต้องเกิดขึ้น
รายงานนี้ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดกับระบบการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เกิดความผันผวนมากเกินวิสัยปกติ และไปขัดขวางการดําเนินไปของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
TDR 2011 เสนอหลักการและเหตุผล ตลอดจนโครงร่างหน้าที่การทํางานของระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มีการจัดการตามกฎระเบียบ ท่ามกลางความไม่มีสมดุลในบัญชีเดินสะพัด
ของโลกในช่วงที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีส่วนสั่งสมให้เกิดวิกฤตการเงิน และการเคลื่อนย้ายทางการเงินแบบ
carry-trade เข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังวิกฤต
อย่างที่นายศุภชัย พาณิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD ได้ชี้ประเด็นไว้ในบททั่วไปของรายงาน TDR
2011 ว่า “แม้กระทั่งภายหลังการล่มสลายของระบบเบรทตันวูดส์
และการรับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปี 1973 แล้ว การวางนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศยังมักจะเข้าใจกันว่า สิ่งที่ควรจะถูกจัดการโดยระบบระหว่างประเทศคือภาวะช้อคที่แท้จริง
ในระบบเศรษฐกิจมากกว่าภาวะช้อคในระบบการเงิน อย่างไรก็ตาม หลังจากประสบการณ์หลาย
ทศวรรษ จึ ง เป็ นที่ ชั ด เจนว่า ภาวะช้ อ คในระบบการเงิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระบบของอั ต รา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมีความสําคัญและเป็นอันตรายยิ่งกว่าเสียอีก”
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ในการป้องกันภาวะช้อคในระบบการเงินดังกล่าว รายงาน TDR 2011 ได้กล่าวถึงสองแนวทางเพื่อ
การออกแบบระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มีการจัดการตามกฎระเบียบ ระบบดังกล่าวอาจจะ
สร้างขึ้นโดยการปรับอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อ หรือส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ย หลักการแรกจะเน้นตรงไปที่ความจําเป็นที่จะหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลในปริมาณ
การค้า ส่วนหลักการที่สองมุ่งตรงไปที่การจํากัดการเก็งกําไรทางการเงินแบบ carry-trade ซึ่งมักจะ
นําไปสู่อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามครรลอง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวทางมีแนวโน้มที่จะให้
ผลลัพธ์ทํานองเดียวกัน
ระบบดังกล่าวจะสามารถทําให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงมีเสถียรภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และเอื้อต่อการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนคงที่ใน tradable sector และยังยืดหยุ่น
พอที่จะรับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆได้
การลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการตามกฎระเบียบสามารถถือปฏิบัติโดยเป็นกลยุทธ์แบบเอก
ภาคีคือใช้อยู่ฝ่ายเดียว หรืออาจนําไปใช้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพื่อการแทรกแซงอย่างมีสมมาตรใน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผ่านข้อตกลงทวิภาคีหรือข้อตกลงในระดับภูมิภาค อย่างไร
ก็ตาม ประโยชน์สูงสุดต่อเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้หากมีการใช้กฎระเบียบ
เพื่อควบคุมดูแลการลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนแบบมีการจัดการในระดับพหุภาคี โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมาภิบาลทางการเงินของโลก
การจัดการกับเรื่องการทําให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เข้าสู่ระบบการเงิน
รายงานฉบับนี้ได้ขยายผลจากการศึ กษาเรื่อง “การกํ าหนดของราคาในตลาดสินค้าโภคภั ณ ฑ์ ที่
สามารถค้าขายในระบบการเงิน: บทบาทของข้อมูล” ซึ่ง UNCTAD เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 5
มิถุน ายน 2011 ผลการศึก ษาของรายงานนี้ แ สดงว่ า การทํา ตลาดสิน ค้ า โภคภัณ ฑ์ ใ ห้เ ข้ า สู่ ร ะบบ
การเงินกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแห่ซื้อขายตามกัน และกระทบต่อราคาสินค้าพื้นฐานอย่างมีนัยสําคัญ
เช่น ราคาสินค้าอาหารหลัก และราคาพลังงาน เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะยิ่ง
เลียนแบบการตัดสินใจซื้อขายในตลาดการเงินอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ความไม่แน่นอนอันเกิดจาก
ช่องว่างของข้อมูลและความโปร่งใส ประกอบกับผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดตราสารทุนที่มีต่อราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ คือสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด “การแห่ซื้อขายตามกันโดยเจตนา” นโยบายการเงินแบบ
ขยายตั ว อาจจะช่ ว ยเน้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ของการพั ฒ นาในตลาดตราสารทุ น ตลาด
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แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ได้เพิ่มขึ้น
อย่างมากแล้วเมื่อนักลงทุนทางการเงินเริ่มการลงทุนขนาดใหญ่ในสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่ประมาณสิบปี
ที่ผ่านมา
UNCTAD เสนอการตอบสนองเชิงนโยบายหลายประการ เพื่อปรับปรุงหน้าที่การดําเนินงานของ
ตลาดสิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ทํ า ให้ ทั้ ง ตลาดสิ น ค้ า และตลาดตราสารอนุ พั น ธ์ โ ปร่ งใสขึ้ น ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลนักลงทุนทางการเงินอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยการประสานงานกันระหว่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น ด้วยการจํากัดสถานะการถือครอง หรือการเก็บภาษีในการทําธุรกรรม บรรดาผู้เขียน
รายงานฉบั บ นี้ ก ล่ า วว่ า หน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลน่ า จะสามารถมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า
แทรกแซงการค้าในตลาดการเงินได้เป็นครั้งคราว โดยการซื้อหรือขายสัญญาตราสารอนุพันธ์โดยมุ่งที่
จะป้องกันการล่มสลายของราคา หรือภาวะฟองสบู่แตก การแทรกแซงดังกล่าวอาจถือเป็นมาตรการ
ขั้นสุดท้ายที่จะจัดการกับสภาวะฟองสบู่ที่เกิดจากการเก็งกําไรหากการปฏิรูปที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส
มากขึ้นและกฎระเบียบเพื่อควบคุมตลาดที่เข้มงวดขึ้นในตลาดการเงินไม่เกิดขึ้นหรือไม่ทําให้บรรลุผล
ตามที่ตั้งไว้
การยกเครื่องการจัดการกฎระเบียบเพื่อควบคุมดูแลตลาดการเงินและการปรับโครงสร้างทาง
การเงิน
ประการสุดท้าย รายงานโต้แย้งว่าการผ่อนคลายการควบคุมดูแลทางการเงิน เป็นสาเหตุหลักประการ
หนึ่งที่นําไปสู่วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกในปี 2008 เนื่องจากมีส่วนช่วยให้เกิดระบบการเงินการ
ธนาคารเงามืดขนาดใหญ่ที่ไม่มีการควบคุมและมีทุนต่ํากว่าที่ควร ในขณะที่การดําเนินกิจการใน
ธนาคารที่ยึดถือแบบแผนดั้งเดิมได้หันเหจากการพึ่งพาเงินฝากไปเป็นการจัดการสินเชื่อจากตลาดทุน
จากการให้ยืมไปเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ความหลากหลายของระบบการเงินที่สูญหายไป และ
พฤติกรรมของตัวแทนที่ไปในทางเดียวกันกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์เพื่อเก็งกําไร ซึ่งทําลายความมี
เสถียรภาพ และเน้นย้ําการเกิดแนวโน้มที่ผันไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และในที่สุด ก็จะนําไปสู่วิกฤต
เชิงระบบ การยกเครื่องการจัดการกฎระเบียบเพื่อควบคุมดูแลระบบการเงินเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกัน
การเกิดวิกฤตเหล่านี้ซ้ําแล้วซ้ําอีก อย่างไรก็ดี ความพยายามที่จะทําให้เกิดการยกเครื่องที่ว่านี้ยังคง
เชื่องช้าและไม่เพียงพอที่จะจัดการกับระบบธนาคารเงามืดนั้น รวมถึงไม่สามารถจะจัดการแก้ไข
สภาวะในภาคการเงินที่มีความแออัดไปด้วยการถือครองทรัพย์สินและการเป็นผู้นําตลาดโดยกลุ่ม
สถาบันการเงินขนาดยักษ์เพียงไม่กี่แห่ง
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การควบคุมดูแลจะต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นกับสถาบันที่ “ใหญ่เกินกว่าจะล้มได้” และจะต้องมีมิติที่เป็น
macro-prudential อยู่ด้วย ซึ่งรวมถึงข้อกําหนดเรื่องการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําที่สวนทางกับวัฎจักร
เศรษฐกิจ และการหันไปใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อจัดการกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่
ผันแปรง่าย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาคการเงินจะถูกควบคุมดูแลดีขึ้นแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความ
ว่ามันจะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือทําให้บริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อมหรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงสินเชื่อได้โดยทันที นอกจากการควบคุมดูแลที่ดีขึ้น ภาค
การเงินยังจําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเชิงระบบ และเพื่อ
ยกระดับอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับโครงสร้างทางการเงินควรมุ่งไปที่ระบบ
การเงินระดับชาติที่หลากหลาย ที่สถาบันมหาชนและสหกรณ์มีบทบาทมากขึ้น ขณะที่สถาบันยักษ์
ใหญ่ลดขนาดลง และมีการแยกกันชัดเจนระหว่างกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการธนาคารเชิง
พาณิชย์
รายงานยังเตือนให้ระวัง ข้อตกลงระหว่างประเทศบางข้อตกลงเช่น ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า
และการบริก าร (GATS) ข้อ ตกลงการค้า ทวิภ าคี (BTA) และข้อ ตกลงทวิภ าคีด้า นการลงทุน
(BITs) หลายข้อตกลงที่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระเงิน การโอน และบริการทางการเงิน ซึ่ง
อาจจะไม่ไ ด้จํ า กัด อยู ่เ พีย งการใช้ม าตรการควบคุม เงิน ทุน เคลื ่อ นย้า ย แต่ย ัง ครอบคลุม ถึง
มาตรการอื ่น ๆ ที่มุ ่ง ให้เ กิด การยกเครื่อ งการจัด การควบคุม ดูแ ลระบบการเงิน และการปรับ
โครงสร้า งทางการเงิน มาตรการทั้ง หลายเหล่า นั้น อาจถูก มองได้ว่า เป็น การละเมิด ข้อผูก พัน ว่า
ด้วยการเปิดเสรีทางการเงินที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้
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