
ความเหน็ของนักเศรษฐศาสตร์ชัน้น าต่อนโยบายเศรษฐกิจและการเงนิของแอฟริกาใต้ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พ.ย. 2557 นสพ. Mail and Guardian อฟต. รายงานค ากลา่วของศาสตราจารย์ Joseph 
Stiglitz ผู้ได้รับรางวลัโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ในงาน Economic Policy Dialogue ท่ีจดัโดยกระทรวง
การค้าและอตุสาหกรรมแอฟริกาใต้ เม่ือวนัท่ี 6 พ.ย. 2557 และนกัเศรษฐศาสตร์ชัน้น าในการประชมุด้าน
เศรษฐกิจตา่ง ๆ ของแอฟริกาใต้ (เอกสารแนบ) สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ Stiglitz แนะน ารัฐบาลแอฟริกาใต้วา่ แทนท่ีจะด าเนินนโยบายการเงินตาม
เป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting) เพียงอยา่งเดียว ควรหนัมาเน้นจดุสนใจมากขึน้ในการด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคด้านการจ้างงาน การเตบิโต และเสถียรภาพทางการเงิน ท่ีผ่านมา South 
African Reserve Bank (SARB) ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นธนาคารกลางแอฟริกาใต้ ได้ใช้นโยบายการเงินตาม
เป้าหมายเงินเฟ้อมาเป็นเวลา 14 ปี และปล่อยให้อตัราแลกเปล่ียนท าหน้าท่ีป้องกนัตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลง (shock absorber) อยา่งไรก็ดี ศาสตราจารย์ Stiglitz เห็นวา่ แอฟริกาใต้ยงัคงปลอ่ย
ให้ตลาดเป็นผู้ตดัสินใจอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากนโยบายการแทรกแซงนอกตลาดของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ท่ีทุม่เงิน 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซือ้พนัธบตัรโดยหวงัผลทางการเมือง สง่ผลกระทบตอ่
อตัราแลกเปล่ียนของประเทศตา่ง ๆ รวมแอฟริกาใต้  

2. ความเห็นด้านทิศทางนโยบายตา่ง ๆ ของหน่วยงานตา่ง ๆ ในแอฟริกาใต้ มีความแตกตา่งกนั
โดยธนาคารกลางแอฟริกาใต้และกระทรวงการคลงัแอฟริกาใต้ มกัมีความเห็นในทางเดียวกนั ในขณะท่ี
กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม และกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ มีความเห็นท่ีตา่งออกไป 
ส าหรับกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมแอฟริกาใต้จะเห็นวา่ คา่เงินท่ีผนัผวนมากและอตัราแลกเปล่ียนท่ี
สงูเป็นข้อจ ากดัร้ายแรงตอ่อตุสาหกรรมการผลิตและการสง่ออกของแอฟริกาใต้ 

3. การท่ีสหรัฐฯ จะสิน้สดุด าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) 
ในสิน้เดือน พ.ย. 2557 ซึง่จะสง่ผลกระทบไปทัว่โลก รวมทัง้แอฟริกาใต้ท่ีจะท าให้คา่เงินแรนด์ผนัผวนและ
สง่ผลตอ่การลงทนุในภาคเศรษฐกิจท่ีมีการสร้างงาน ศาสตราจารย์ Stiglitz แนะน าว่า มีเคร่ืองมือหลาย
อยา่งให้แอฟริกาใต้เลือกใช้ ตัง้แตก่ารเก็บภาษีเงินทนุท่ีไหลเข้าหรือไหลออกจากประเทศ และการเข้า
แทรกแซงโดยตรงของรัฐบาลแอฟริกาใต้โดยการพิมพ์ธนบตัรท้องถ่ินเพ่ือใช้ ซือ้ดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเงิน
ส ารองของประเทศ ปัจจยัอีกด้านท่ีก่อให้เกิดความผนัผวนคือราคาของทรัพยากรธรรมชาต ิบางประเทศ 
อาทิ ชิลี และนอร์เวย์ ได้จดัการกบัความผนัผวนดงักลา่วโดยการตัง้กองทนุเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดบั
อตัราแลกเปล่ียน 

4. ในรายงานของ IMF หวัข้อ ‘Money Policy in the New Normal’ ได้เห็นพ้องวา่ การให้
ความส าคญักบัเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคมีความจ าเป็นยิ่ง โดย ศาสตราจารย์ Stiglitz กลา่ววา่ ได้มี
การเปล่ียนแปลงทา่ทีทัว่โลกและมีการตัง้ค าถามเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมกนัและการสร้างงานซึง่ไมเ่คยมีการ



ตรวจสอบมาก่อนโดยธนาคารกลางของแตล่ะประเทศ โดยเร่ืองดงักล่าวได้กลายเป็นศนูย์กลางการหารือ
เก่ียวกบัการด าเนินการด้านมหภาคของรัฐบาล  

5. ศาสตราจารย์ John B. Taylor จากมหาวิทยาลยั Stanford ได้กลา่วถ้อยแถลงในการประชมุ 
South African Reserve Bank (SARB) เม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยมีความเห็นตา่งจากศาสตราจารย์ 
Stiglitz คือ (ก) เรียกร้องให้ประเทศตา่ง ๆ ใช้นโยบายดัง้เดมิ เน่ืองจากในปัจจบุนั มีการเบี่ยงเบนของโลก
จากนโยบายการเงินดัง้เดมิทัง้ก่อนและหลงัการเกิดวิกฤตทางการเงิน ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่
ไมเ่ป็นประโยชน์และจะท าให้มีการเบ่ียงเบนจากการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมามาก
ขึน้ การใช้นโยบายการเงินตามเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีเร่ิมใช้ตัง้แตต้่นศตวรรษท่ี 21 มีประโยชน์ยิ่งในการท าให้
เกิดสภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีเสถียรภาพถึงแม้จะมีปัจจยัมากระทบจากภายนอกประเทศก็ตาม (ข) ควร
มีการปรับสภาวะปกตใิห้กบันโยบายการเงิน ส าหรับประเทศเศรษฐกิจตลาดใหม ่เชน่ แอฟริกาใต้ควรยึด
กบันโยบายการเงินตามเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีใช้ภายในประเทศมานานนบัทศวรรษ และส าหรับสหรัฐฯ 
หมายถึงการกลบัไปใช้นโยบายการเงินท่ีมีกฎระเบียบเป็นพืน้ฐาน (Rule-based Monetary Policy) ท่ีเคย
ใช้ได้ผลในชว่งทศวรรษ 1980 และ1990 และ (ค) การควบคมุกระแสเงินทนุเคล่ือนย้าย (Capital Control) ซึง่
เป็นมาตรการของรัฐบาลมาเลเซีย ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาดและการไร้เสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี ้
การแทรกแซงด้านเงินตราก่อให้เกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงเน่ืองจากการสะสมเงินทนุส ารองระหวา่งประเทศ
มากเกินไปทัง้ ๆ ท่ีสามารถเอาไปลงทนุเพ่ือท าก าไรท่ีอ่ืนได้ 

6. นาย John Williams ประธานและผู้บริหารสงูสดุของ Federal Reserve Bank of San 
Francisco กลา่วใน การประชมุ SARB วา่ การเรียกร้องให้มีเสถียรภาพทางการเงินก่อให้เกิดประเดน็
ส าคญัวา่จะท าอยา่งไรให้สามารถรักษาเป้าหมายเสถียรภาพทางการเงินในขณะท่ียงัคงต้องรักษา
เป้าหมายการก าหนดปริมาณเงินภายในประเทศ (nominal anchor) ซึง่หากทัง้สองเป้าหมายขดัแย้งกนั จะ
เกิดความเส่ียงท่ีเสถียรภาพด้านราคาตกเป็นรองเป้าหมายด้านเสถียรภาพทางการเงิน ก่อให้เกิดผล
สืบเน่ืองตอ่การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

7. ศาสตราจารย์ Stiglitz โต้แย้งวา่ เม่ือมีการพฒันานโยบายอตัราแลกเปล่ียนและด าเนินการได้
อยา่งประสบผลส าเร็จ จะก่อให้เกิดผลดีตอ่ภาคการผลิตหลกั ๆ ปัจจบุนั ภาคการผลิตหลกัของแอฟริกาใต้
มีความอ่อนไหวตอ่การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน และแอฟริกาใต้ก าลงัประสบกบัภาวะการสลายตวั
ของอตุสาหกรรม (de-industrialization) คือ ภาคการผลิตและอตุสาหกรรมมีสดัส่วนตอ่ GDP ต ่าลงเร่ือย ๆ 
หากนกัลงทนุมีความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัขิองความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียนของแอฟริกาใต้ และท่าที
นโยบายแอฟริกาใต้ นกัลงทนุจะยอมรับได้แม้มีอะไรเกิดขึน้กบัอตัราแลกเปล่ียน  

8. นโยบายอตัราแลกเปล่ียนมิได้เป็นหนทางแก้ไขได้ทกุปัญหา หลายประเทศได้ด าเนินการ
ควบคมุอตัราแลกเปล่ียนโดยมิได้มีเง่ือนไขอ่ืนท่ีเหมาะสม อาทิ โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพียงพอ ไฟฟ้า และการ
เข้าถึงแหลง่เงินทนุ ในขณะท่ีหลายประเทศมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีเหมาะสม แตม่ิได้มีการควบคมุอตัราแลกเปล่ียน 



ดงันัน้ จงึต้องมีการด าเนินนโยบายทัง้สองด้านเตมิเตม็ซึง่กนัและกนัเพ่ือท าให้ภาคการผลิตในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมมี่ความน่าดงึดดูใจ ทัง้นี ้นาย Kevin Lings, Chief Economist, Stanlib แอฟริกาใต้ 
กลา่ววา่ ตนไมเ่ช่ือวา่หนทางในการแก้ไขปัญหาคา่เงินแรนด์คือ การตัง้เป้าควบคมุอตัราแลกเปล่ียน และ
ควรมีการระบปุระเดน็ด้านโครงสร้างอยา่งเป็นระบบและตลอดเวลา  

9. นาย Dennis Dyke, Chief Economist, Nedbank แอฟริกาใต้ กลา่ววา่ ธนาคารกลางจะต้อง
สร้างความเช่ือมัน่วา่จะมีการควบคมุอตัราเงินเฟ้อได้ หากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึน้มา จ าเป็นต้องมี
มาตรการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหา  
 

*************************************** 
 
 
 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
พฤศจิกายน 2557 


