
มตชินรายวัน 
พฤ. 28 ก.ค. 54 
 

“Inside Job” อธิบายวิกฤตเศรษฐกจิโลก 
 

 

วรากรณ์  สามโกเศศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

  
 

   ใครที�ยงัรู้สึกว่าตนเองไม่ชดัเจนเกี�ยวกบัวิกฤตเศรษฐกิจครั *งสําคญัของโลกในปี 

2008     โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสาเหตขุองมนัแล้ว     ต้องไม่พลาดภาพยนตร์สารคดีเรื�อง Inside Job 

(IJ)  ที�ได้รับรางวลัใหญ่ของโลก    ปัจจบุนัสามารถซื *อหาได้ในรูปของ DVD 

  สารคดียาว 120 นาทีนี *อธิบายเรื�องราวของวิกฤตเศรษฐกิจ 2008  ได้อย่างชดัเจน

ตรงไปตรงมาด้วยภาษาง่าย ๆ ใครก็สามารถเข้าใจได้        และเมื�อเข้าใจแล้วก็จะรู้สึก “หนาว” 

อยากกอดเงินของเราไว้แนน่ ๆ อยา่งไมไ่ว้ใจใคร 

  สารคดีเรื�องนี *ฉายครั *งแรกที� Cannes Film Festival ในเดือนพฤษภาคม 2010   

ถึงปัจจบุนัได้รับอีก 7 รางวลั     เป็นที�รู้จกักนัอย่างกว้างขวางในโลกว่าเดน่ทั *งบทเขียนและเนื *อหา

โดยรวม 

  ผู้สร้างคือ Charles H Ferguson   นกัเขียนบทความเศรษฐกิจในนิตยสารและ

ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีชาวอเมริกนัผู้ประสบความสําเร็จมาหลายเรื�อง       เขาบอกว่า IJ เป็น

เรื�องราวของ “การคอรัปชั�นอย่างเป็นระบบในสหรัฐอเมริกาโดยภาคธุรกิจการเงินและผลพวงของ

มนั”      

  IJ ชี *ให้เห็นวา่วิกฤตการเงินที�เกิดขึ *นไมใ่ชเ่รื�องบงัเอิญหรือเกิดขึ *นมาสุม่ ๆ       หาก

หลีกเลี�ยงได้ถ้าผู้ควบคมุกฎกตกิาทํางานอยา่งจริงจงัโดยไมเ่ห็นแก่ประโยชน์สว่นตวั 

  ในชว่ง ค.ศ. 1940-1980 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตอย่างไม่หยดุยั *งโดย

ไม่มีวิกฤตการเงินแม้แต่ครั *งเดียว     เพราะว่าภาคธุรกิจการเงินถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์อย่าง            

แน่นแฟ้น         ในทศวรรษ 1980 ภาคธุรกิจการเงินขยายตวัอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าในช่วง 

1981-2011 กลบักลายเป็นยุคเสรีที�ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ควบคมุ (deregulation) ภาคธุรกิจการเงิน      

จนเกิดวิกฤตยอ่ยในปลายทศวรรษ 1980      ธุรกิจการเงินหลายแห่งรวมตวักนักลายเป็นยกัษ์ใหญ่

ไมกี่�แหง่ 

  มีการแก้ไขกฎหมายเพื�อผ่อนปรนกฎเกณฑ์ควบคุม     เพราะเชื�อทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ที�ว่าการมีกฎเกณฑ์น้อยลงทําให้เกิดความคล่องตวัทางธุรกิจ        ต้นทุนจะตํ�าลง      
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กลไกตลาดที�สาธารณชนเห็นการทํางานอย่างชดัเจนจะผลกัดนัให้เกิดประสิทธิภาพ   และผู้ ได้รับ

ประโยชน์คือประชาชน 

  การกู้ ยืมอย่างเสรีโดยธุรกิจการเงินนําไปสู่การผสมกันของธุรกิจไฮเท็คและ

กฎเกณฑ์ที�หย่อนยานจนเกิดสิ�งที�เรียกว่าอนพุนัธ์ทางการเงิน (derivatives)      ซึ�งมีความซบัซ้อน

โยงใยกันระหว่างหลายธุรกรรมเพื�อการสร้างกําไรของธุรกิจการเงิน      ตวัอย่างเช่นมีการออก           

ตราสารการเงินที�มูลค่าขึ *นอยู่กับปริมาณหิมะตก      ฝนตก       การเปลี�ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี *ย       ดัชนีราคาหุ้ น      ฯลฯ      พูดง่าย ๆ ก็คือสามารถเอาทุกสิ�งมาเล่นพนันได้ผ่าน                 

ตราสารการเงินที�มีหลากหลายรูปแบบ 

  ต้นทศวรรษ 2000 ภาคธุรกิจการเงินถูกครอบงําโดย 5 ยักษ์ใหญ่ Investment 

Banks (วานิชธนกิจ ซึ�งเป็นธนาคารที�ทําหลายธุรกรรมกว่าธนาคารธรรมดาที�เรารู้จกักัน)  คือ  

Goldman Sachs/        Morgan Stanley/          Lehman Brothers/         Merrill Lynch/     และ 

Bear Stearns         บวกสองยกัษ์ใหญ่ทางการเงินคือ Citigroup  และ J.P. Morgan     บวกสาม

บริษัทประกนัคือ Aig/       MBIA/      AMBAC     และสามผู้ประเมิน (rating agencies) คือ 

Moody’s/       Standar Poors/       Fitch 

  ทั *งหมดนี *ร่วมกันหากินคล้ายการเป็นวงจรอาหารของสัตว์      กล่าวคือธนาคาร

ทั *งหลายที�ปล่อยเงินกู้ ให้แก่ประชาชนอย่างไม่พิจารณาเข้มข้น (sub-prime loans)  ขายหนี *ให้แก่

วานิชธนกิจ       ซึ�งเอามารวมกนักบัหนี *อื�น ๆ ให้เป็นหลกัทรัพย์คํ *าประกนัการออกตราสารอนพุนัธ์

ซึ�งเรียกวา่ CDO’s (Collateralized Debt Obligations) แล้วเอาไปขายให้นกัลงทนุทั�วโลก 

  ประชาชนหรือนกัลงทุนหรือกองทุนลงทุนก็ให้เงินกู้ แก่วานิชธนกิจซึ�งก็คือการซื *อ

อนพุนัธ์นี *เพราะได้ดอกเบี *ยในอตัราน่าสนใจและนกัลงทนุเหล่านี *ก็มั�นใจในอนพุนัธ์นี *ว่าเป็นการให้

กู้ ที�เชื�อได้ว่าจะได้เงินคืนในอนาคตแน่นอนเพราะสามยกัษ์คือ Moody’s/        Standard & Poors    

และ Fitch  มกัประเมินให้ในระดบั AAA เสมอ 

  วานิชธนกิจยักษ์ก็ได้กําไรจากการซื *อหนี *และหลักทรัพย์มาและเอามาเป็น

หลกัทรัพย์และออกอนุพนัธ์ได้เงินกู้มา         บริษัทประกันก็ได้จากการที�วานิชธนกิจเหล่านี *เอา 

CDO’s มาประกนั        สาม rating agencies ก็ได้จากการประเมินอนพุนัธ์      ถ้าประเมินว่าดีก็

ได้คา่ธรรมเนียมสงู        ทกุคนได้หมดยกเว้นผู้ลงทนุปลายทางที�มีอยู่ทั�วโลกโดยเฉพาะในยโุรปใน

ตอนท้าย 

  เมื�อต้นนํ *าคือผู้ กู้ เงินมาซื *อบ้านไม่มีปัญญาผ่อนส่งเพราะเศรษฐกิจเกิดผันผวน       

การสะดดุขึ *นเช่นนี *ก็ส่งผลกระทบตอ่ไปเป็นลกูโซ่         เมื�อบ้านถกูยึดและปล่อยเข้าตลาดมากขึ *น       
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ราคาหลกัทรัพย์ก็ตกลง       หลกัทรัพย์คํ *าประกนั CDO’s ก็มีคา่ลดลง       ส่งผลให้มลูคา่อนพุนัธ์

มีค่าลดลง       ใครซื *อไว้ก็มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์      วานิชธนกิจยักษ์ใหญ่การเงิน       

ตลอดจนบริษัทประกนัก็ถกูกระทบเพราะหลกัทรัพย์ที�ตนถือไว้มีคา่ลดลง       ผู้คนตื�นตระหนกัพา

กนัขาย CDO’s    แตห่าคนซื *อไมไ่ด้       สถานการณ์ก็เลวร้ายลงทกุที       ผู้ ซื *ออนพุนัธ์ตา่งสญูเงิน

กนัยบัเยิน 

  คําถามก็คือ     แล้วทางการสหรัฐปล่อยให้เกิดขึ *นได้อย่างไร        มองไม่เห็นหรือ

ว่าวิกฤตกําลังมาเยือน       คําตอบก็คือมีคนเห็นว่าการขาดการควบคุมการออกอนุพันธ์และ 

CDO’s       ตลอดจนการขาดกฎเกณฑ์กําหนดตา่ง ๆ ที�เหมาะสมคือจดุเริ�มต้นของความหายนะ      

แตไ่มมี่การฟังกนั       ทางการสหรัฐก็เดนิหน้าผอ่นปรนกฎเกณฑ์ตอ่ไป 

  ภาพยนตร์เรื� องนี *ชี *ให้เห็นว่าภาคธุรกิจการเงินเป็นตัวพยายามปิดกั *นมิให้มี

กฎเกณฑ์ที�แน่นแฟ้นเพราะทํากําไรให้ทุกฝ่ายอย่างมหาศาล       บาง CEO ของยักษ์ทั *งห้าก็

หมุนเวียนเปลี�ยนกันมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั         ที�ปรึกษาทางเศรษฐกิจของ

ประธานาธิบดีบางคนก็เป็นกรรมการบริษัทเหล่านี *        อาจารย์มหาวิทยาลยั (อายที�จะบอกว่า

หลายคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีชื�อของโลก)     ก็เชียร์การผ่อนปรนกฎเกณฑ์และตัวเองก็ได้

ประโยชน์มหาศาลจากนโยบายเหลา่นี *ด้วย 

  IJ  ใช้การสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวพัน        ใช้กราฟ       ข้อความ    และการ

บรรยายเป็นตวัเดินเรื�องอย่างน่าตื�นเต้น       ชี *ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบบที�มีความโลภเป็น

ตวัขบัเคลื�อน 

  ดแูล้วอดโกรธแค้นไมไ่ด้เพราะ CEO และผู้ เกี�ยวพนัในภาคธุรกิจเหล่านี *ล้วนได้เงิน

กันไปคนละหลายร้อยล้านเหรียญถึงแม้บริษัทจะล้มระเนระนาดก็ตาม      และไม่มีใครติดคุก             

สกัหนึ�งคน 

  IJ ชี *ว่าถึงแม้จะมีประธานาธิบดีคนใหม่คือ Obama         อิทธิพลเก่าก็ยงัคง

กลบัมาอีก      Wall Street (สญัลกัษณ์ตวัแทนของยกัษ์ใหญ่ธุรกิจการเงิน)       ยงัทรงอํานาจ

มหาศาลในการเมืองอยา่งไมห่ายไปไหน 

  ต้องด ูIJ ให้ได้นะครับ     แล้วจะไว้ใจสถาบนัเกี�ยวพนักับเงินทองในระดบัโลก

น้อยลง     และสําคญัที�สดุจะไม่ไว้ใจที�ปรึกษาผู้ กําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั *งหลายที�ล้วน

เป็นอาจารย์มาจากมหาวิทยาลยัชื�อดงั     และอดไมไ่ด้ที�จะคลางแคลงใจบางส่วนของเนื *อหาตํารา

เศรษฐศาสตร์ที�เคยเลา่เรียนกนัมา 

-------------------------------------------- 


