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“Inside Job” อธิบายวิกฤตเศรษฐกิจโลก
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ใครทียงั รู้ สึกว่าตนเองไม่ชดั เจนเกี ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจครัง* สําคัญของโลกในปี
2008 โดยเฉพาะอย่างยิงสาเหตุของมันแล้ ว ต้ องไม่พลาดภาพยนตร์ สารคดีเรื อง Inside Job
(IJ) ทีได้ รับรางวัลใหญ่ของโลก ปั จจุบนั สามารถซื *อหาได้ ในรูปของ DVD
สารคดียาว 120 นาทีนี *อธิบายเรื องราวของวิกฤตเศรษฐกิจ 2008 ได้ อย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมาด้ วยภาษาง่าย ๆ ใครก็สามารถเข้ าใจได้

และเมือเข้ าใจแล้ วก็จะรู้ สึก “หนาว”

อยากกอดเงินของเราไว้ แน่น ๆ อย่างไม่ไว้ ใจใคร
สารคดีเรื องนี *ฉายครัง* แรกที Cannes Film Festival ในเดือนพฤษภาคม 2010
ถึงปั จจุบนั ได้ รับอีก 7 รางวัล เป็ นทีร้ ู จกั กันอย่างกว้ างขวางในโลกว่าเด่นทังบทเขี
*
ยนและเนื *อหา
โดยรวม
ผู้สร้ างคือ Charles H Ferguson นักเขียนบทความเศรษฐกิจในนิตยสารและ
ผู้สร้ างภาพยนตร์ สารคดีชาวอเมริ กนั ผู้ประสบความสําเร็ จมาหลายเรื อง

เขาบอกว่า IJ เป็ น

เรื องราวของ “การคอรัปชัน อย่างเป็ นระบบในสหรัฐอเมริ กาโดยภาคธุรกิจการเงินและผลพวงของ
มัน”
IJ ชี *ให้ เห็นว่าวิกฤตการเงินทีเกิดขึ *นไม่ใช่เรื องบังเอิญหรื อเกิดขึ *นมาสุม่ ๆ

หาก

หลีกเลียงได้ ถ้าผู้ควบคุมกฎกติกาทํางานอย่างจริ งจังโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว
ในช่วง ค.ศ. 1940-1980 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาเจริ ญเติบโตอย่างไม่หยุดยังโดย
*
ไม่มีวิกฤตการเงิ นแม้ แต่ครั ง* เดียว
แน่นแฟ้น

เพราะว่าภาคธุรกิ จการเงิ นถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ อย่าง

ในทศวรรษ 1980 ภาคธุรกิ จ การเงิ นขยายตัวอย่างรวดเร็ วแต่ปรากฏว่าในช่วง

1981-2011 กลับกลายเป็ นยุคเสรี ทีผ่อนปรนกฎเกณฑ์ควบคุม (deregulation) ภาคธุรกิจการเงิน
จนเกิดวิกฤตย่อยในปลายทศวรรษ 1980

ธุรกิจการเงินหลายแห่งรวมตัวกันกลายเป็ นยักษ์ ใหญ่

ไม่กีแห่ง
มี ก ารแก้ ไขกฎหมายเพื อ ผ่ อ นปรนกฎเกณฑ์ ค วบคุ ม
เศรษฐศาสตร์ ทีว่าการมีกฎเกณฑ์น้อยลงทําให้ เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ

เพราะเชื อ ทฤษฎี
ต้ นทุนจะตําลง

-2กลไกตลาดทีสาธารณชนเห็นการทํางานอย่างชัดเจนจะผลักดันให้ เกิดประสิทธิ ภาพ และผู้ได้ รับ
ประโยชน์คือประชาชน
การกู้ยื ม อย่ า งเสรี โ ดยธุ ร กิ จ การเงิ น นํ า ไปสู่ก ารผสมกัน ของธุ ร กิ จ ไฮเท็ ค และ
กฎเกณฑ์ทีหย่อนยานจนเกิดสิงทีเรี ยกว่าอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (derivatives)
โยงใยกันระหว่างหลายธุรกรรมเพื อการสร้ างกํ าไรของธุรกิจการเงิ น
ตราสารการเงิ นที มูล ค่า ขึน* อยู่กับปริ ม าณหิ ม ะตก
ดอกเบี ย*

ดัช นี ราคาหุ้น

ฯลฯ

ฝนตก

ซึงมีความซับซ้ อน

ตัวอย่างเช่นมี การออก

การเปลี ยนแปลงของอัตรา

พูดง่ าย ๆ ก็ คือสามารถเอาทุกสิ ง มาเล่นพนันได้ ผ่าน

ตราสารการเงินทีมีหลากหลายรูปแบบ
ต้ นทศวรรษ 2000 ภาคธุรกิ จการเงิ นถูกครอบงํ าโดย 5 ยักษ์ ใหญ่ Investment
Banks (วานิชธนกิ จ ซึงเป็ นธนาคารทีทําหลายธุรกรรมกว่าธนาคารธรรมดาทีเรารู้ จักกัน) คือ
Goldman Sachs/
Bear Stearns

Morgan Stanley/

Merrill Lynch/ และ

บวกสองยักษ์ ใหญ่ทางการเงินคือ Citigroup และ J.P. Morgan บวกสาม

บริ ษัทประกันคือ Aig/
Moody’s/

Lehman Brothers/

MBIA/

Standar Poors/

AMBAC

และสามผู้ประเมิน (rating agencies) คือ

Fitch

ทังหมดนี
*
*ร่ วมกันหากินคล้ ายการเป็ นวงจรอาหารของสัตว์

กล่าวคือธนาคาร

ทังหลายที
*
ปล่อยเงินกู้ให้ แก่ประชาชนอย่างไม่พิจารณาเข้ มข้ น (sub-prime loans) ขายหนี *ให้ แก่
วานิชธนกิจ

ซึง เอามารวมกันกับหนี *อืน ๆ ให้ เป็ นหลักทรัพย์คํ *าประกันการออกตราสารอนุพนั ธ์

ซึง เรี ยกว่า CDO’s (Collateralized Debt Obligations) แล้ วเอาไปขายให้ นกั ลงทุนทัว โลก
ประชาชนหรื อนักลงทุนหรื อกองทุนลงทุนก็ให้ เงินกู้แก่วานิชธนกิจซึงก็คือการซื *อ
อนุพนั ธ์นี *เพราะได้ ดอกเบี *ยในอัตราน่าสนใจและนักลงทุนเหล่านี *ก็มนั ใจในอนุพนั ธ์ นี *ว่าเป็ นการให้
กู้ทีเชือได้ ว่าจะได้ เงินคืนในอนาคตแน่นอนเพราะสามยักษ์ คือ Moody’s/

Standard & Poors

และ Fitch มักประเมินให้ ในระดับ AAA เสมอ
วานิ ช ธนกิ จ ยัก ษ์ ก็ ไ ด้ กํ า ไรจากการซื อ* หนี แ* ละหลัก ทรั พ ย์ ม าและเอามาเป็ น
หลักทรั พย์ และออกอนุพนั ธ์ ได้ เงินกู้มา

บริ ษัทประกันก็ได้ จากการทีวานิชธนกิ จเหล่านี เ* อา

CDO’s มาประกัน

สาม rating agencies ก็ได้ จากการประเมินอนุพนั ธ์

ถ้ าประเมินว่าดีก็

ได้ คา่ ธรรมเนียมสูง

ทุกคนได้ หมดยกเว้ นผู้ลงทุนปลายทางทีมีอยู่ทวั โลกโดยเฉพาะในยุโรปใน

ตอนท้ าย
เมื อต้ นนํ า* คือผู้ก้ ูเงิ นมาซื อ* บ้ านไม่มีปัญญาผ่อนส่งเพราะเศรษฐกิ จเกิ ดผันผวน
การสะดุดขึ *นเช่นนี *ก็ส่งผลกระทบต่อไปเป็ นลูกโซ่

เมือบ้ านถูกยึดและปล่อยเข้ าตลาดมากขึ *น

-3ราคาหลักทรัพย์ก็ตกลง
มี ค่ า ลดลง

หลักทรัพย์คํ *าประกัน CDO’s ก็มีคา่ ลดลง

ใครซื อ* ไว้ ก็ มี มู ล ค่ า ลดลงจนเป็ นศู น ย์

ส่งผลให้ มลู ค่าอนุพนั ธ์

วานิ ช ธนกิ จ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ก ารเงิ น

ตลอดจนบริ ษัทประกันก็ถกู กระทบเพราะหลักทรัพย์ทีตนถือไว้ มีคา่ ลดลง
กันขาย CDO’s แต่หาคนซื *อไม่ได้

สถานการณ์ก็เลวร้ ายลงทุกที

ผู้คนตืนตระหนักพา
ผู้ซื *ออนุพนั ธ์ ตา่ งสูญเงิน

กันยับเยิน
คําถามก็คือ แล้ วทางการสหรัฐปล่อยให้ เกิดขึ *นได้ อย่างไร
ว่าวิ กฤตกํ าลังมาเยื อน
CDO’s

มองไม่เห็นหรื อ

คําตอบก็ คือมี คนเห็ นว่าการขาดการควบคุม การออกอนุพัน ธ์ แ ละ

ตลอดจนการขาดกฎเกณฑ์กําหนดต่าง ๆ ทีเหมาะสมคือจุดเริ มต้ นของความหายนะ

แต่ไม่มีการฟั งกัน

ทางการสหรัฐก็เดินหน้ าผ่อนปรนกฎเกณฑ์ตอ่ ไป

ภาพยนตร์ เ รื อ งนี ช* ี ใ* ห้ เ ห็ น ว่ า ภาคธุ ร กิ จ การเงิ น เป็ นตัว พยายามปิ ดกั น* มิ ใ ห้ มี
กฎเกณฑ์ ทีแน่นแฟ้นเพราะทํ ากํ าไรให้ ทุกฝ่ ายอย่างมหาศาล

บาง CEO ของยักษ์ ทัง* ห้ าก็

หมุนเวี ยนเปลียนกันมาเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

ที ปรึ กษาทางเศรษฐกิจของ

ประธานาธิ บดีบางคนก็เป็ นกรรมการบริ ษัทเหล่านี *
หลายคนเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ มี ชื อของโลก)

อาจารย์มหาวิทยาลัย (อายทีจะบอกว่า

ก็ เ ชี ยร์ การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ แ ละตัวเองก็ ไ ด้

ประโยชน์มหาศาลจากนโยบายเหล่านี *ด้ วย
IJ ใช้ การสัมภาษณ์ บุคคลที เกี ยวพัน
บรรยายเป็ นตัวเดินเรื องอย่างน่าตืนเต้ น

ใช้ กราฟ

ข้ อความ และการ

ชี *ให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของระบบทีมีความโลภเป็ น

ตัวขับเคลือน
ดูแล้ วอดโกรธแค้ นไม่ได้ เพราะ CEO และผู้เกียวพันในภาคธุรกิจเหล่านี *ล้ วนได้ เงิน
กันไปคนละหลายร้ อยล้ านเหรี ยญถึงแม้ บริ ษัทจะล้ มระเนระนาดก็ ตาม

และไม่มีใครติดคุก

สักหนึง คน
IJ ชี *ว่าถึงแม้ จะมีประธานาธิบดีคนใหม่คือ Obama
กลับมาอีก

Wall Street (สัญลักษณ์ตวั แทนของยักษ์ ใหญ่ธุรกิจการเงิน)

อิทธิพลเก่าก็ยงั คง
ยังทรงอํานาจ

มหาศาลในการเมืองอย่างไม่หายไปไหน
ต้ องดู IJ ให้ ได้ นะครับ แล้ วจะไว้ ใจสถาบันเกี ยวพันกับเงินทองในระดับโลก
น้ อยลง และสําคัญทีสดุ จะไม่ไว้ ใจทีปรึ กษาผู้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินทังหลายที
*
ล้วน
เป็ นอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยชือดัง และอดไม่ได้ ทีจะคลางแคลงใจบางส่วนของเนื *อหาตํารา
เศรษฐศาสตร์ ทีเคยเล่าเรี ยนกันมา
--------------------------------------------

