ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอ 5 เรื่องที่รฐั ควรทาเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระหนี้ เน้ น
การลงทุน 2 ล้านล้านต้องตอบคาถามเรื่อง “ถูกที่” และ “ถูกวิ ธี”
สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โครงการ 2
ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย” นาเสนอความเห็นต่อการกูเ้ งิน 2 ล้านล้านเพือ่ ใช้ในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานว่า
ก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อภาระหนี้ของประเทศหรือไม่ โครงการนี้ตอบคาถามในเรือ่ งของการลงทุนที่ “ถูกที”่ และ “ถูก
วิธ”ี หรือไม่ ภาคส่วนต่างๆ มีความเห็นต่อโครงการนี้อย่างไร พร้อมเสนอ 5 สิง่ ทีร่ ฐั ควรทาเพือ่ ลดความเสีย่ งทางการ
คลังของประเทศในอนาคต
24 เมษายน 2556 –

ในงานสัมมนานี้ นอกเหนือจากการบรรยายในหัวข้อ “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย : ความเสีย่ งต่อ
ภาระหนี้” แล้ว สถาบันฯ ยังจัดให้มเี วทีเสวนาเพือ่ ร่วมแสดงความเห็นในเรือ่ งนี้ โดยได้รบั เกียรติจากศาสตราภิชาน
ดร. ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณบรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร
และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษทั น้าตาลมิตรผล จากัดบนเวทีดงั กล่าว
ดร. เศรษฐพุฒ ิ สุทธิวาทนฤพุฒ ิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวบรรยายว่า “โครงการ 2
ล้านล้านเป็ นเรือ่ งทีส่ งั คมและสาธารณชนให้ความสนใจมากในปจั จุบนั
เนื่องจากเป็ นโครงการทีใ่ ช้เงินลงทุนมูลค่า
มหาศาล เป็ นหนี้สาธารณะทีจ่ ะเป็ นภาระต่องบประมาณของประเทศในอนาคต แต่การทีจ่ ะบอกว่าประเทศมีความ
เสีย่ งจากหนี้สาธารณะทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการนี้หรือไม่
เราควรต้องทาความรูจ้ กั กับเรือ่ งของหนี้สาธารณะให้มากขึน้
จากข่าวทีร่ ายงานเรือ่ งหนี้สาธารณะมักจะเป็ นกรนาเสนอตัวเลขตามขอบเขตทีก่ ระทรวงการคลังรายงาน แต่ไม่ได้รวม
หนี้อกี หลายประเภททีอ่ าจจะเป็ นภาระต่องบประมาณ บ่อยครัง้ มีการกล่าวว่าหากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูง
เกิน 60% ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการคลัง แต่ในความเป็ นจริงแล้ว สัดส่วนนี้จะเป็ นอย่างไร อาจไม่ใช่เรือ่ ง
สาคัญนัก หากประเทศยังมีความสามารถในการชาระหนี้ได้ สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องดูควรเป็ นภาระหนี้ต่อรายได้สทุ ธิของ
รัฐบาลมากกว่า ”
อยากกจะยกตัวอย่างของญีป่ ุ่นทีม่ สี ดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 224% ซึง่ สูงกว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ของกรีซ แต่ทญ
่ี ป่ี นุ่ ยังไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังอย่างกรีซ เนื่องจากภาระในการชาระหนี้ของญีป่ นุ่ ยังไม่มาก
นัก ญีป่ นุ่ มีภาระดอกเบีย้ ต่อรายได้รฐั บาลที่ 11% ในขณะทีก่ รีซมีภาระดอกเบีย้ ต่อรายได้รฐั บาลสูงถึง 31% สาเหตุท่ี
ภาระการชาระดอกเบีย้ ของญีป่ นุ่ ต่ากว่ากรีซ เป็ นพราะว่ารัฐบาลญีป่ นุ่ เน้นการกูเ้ งินภายในประเทศซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้
ต่า ในขณะทีก่ รีซกลับเน้นการกูย้ มื จากต่างประเทศในอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่า
กรีซจึงมีภาระหนี้ทส่ี งู และนาไปสู่
วิกฤตการณ์ทางการคลัง
ั บนั ยังไม่น่าห่วง
สาหรับประเทศไทย ภาระหนี้ในปจจุ
แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระวังก็คอื ภาระการคลังทีอ่ าจเพิม่ สูงขึน้ จากการ
ดาเนินนโยบายประชานิยม เราอาจจะไม่ประสบวิกฤติทางการคลังเหมือนอย่างกรีซ แต่กจ็ ะมีฐานะทางการเงินที่
หน้า 1

อ่อนแอลง เนื่องจากมีภาระหนี้ทส่ี งู ขึน้ ส่งผลให้เหลืองบประมาณทีจ่ ะนาไปใช้ในเรือ่ งอื่นๆ น้อยลง นอกจากนี้ เรา
จะอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง หากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในอนาคตสูงขึน้
และหากเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝนั เราก็อาจจะไม่
สามารถรับมือได้” ดร. เศรษฐพุฒ ิ กล่าวเพิม่ เติม
ดังนัน้ ถ้าเราจะต้องกูเ้ งิน 2 ล้านล้านบาท เราต้องตอบคาถาม 2 ข้อซึง่ ได้แก่ หนึ่ง เราลงทุนได้ “ถูกที”่ และสอง เรา
ลงทุนได้ “ถูกวิธ”ี หรือไม่ การลงทุนให้ “ถูกที”่ หมายถึงการลงทุนในด้านทีป่ ระเทศต้องการ ซึง่ ถ้าดูจากอันดับขีด
ความสามารถทีไ่ ทยได้รบั เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยก็ไม่ได้ดแู ย่นกั แต่ดา้ นทีป่ ระเทศต้องการ เช่นเรือ่ งนวัตกรรม
และพลังงาน กลับไม่ได้รบั ความสาคัญเท่าใดนัก นอกจากนี้ เรายังต้องลงทุนอย่างคุม้ ค่าในโครงการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
หรือมีคณ
ุ ค่ามากกว่า โครงการ Airport Link เป็ นหนึ่งในบทเรียนทีท่ าให้เราเห็นถึงการดาเนินโครงการทีค่ าดการณ์ว่า
จะได้ผโู้ ดยสารจานวนมาก แต่ในความเป็ นจริง ตัวเลขผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการกลับน้อยกว่าจานวนผูโ้ ดยสารคาดการณ์
ถึง 10 เท่า
ส่วนการลงทุนให้ “ถูกวิธ”ี จะหมายถึง 3 กระบวนการสาคัญในการดาเนินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์เพือ่ จัดสรร
งบประมาณ การติดตาม และการประเมินผล ทัง้ นี้ หากดูแผนงานของโครงการใหญ่ๆ แบบ 2 ล้านล้าน เรากลับไม่
พบรายละเอียดทีเ่ ปิ ดเผยแก่สาธารณชนเท่าใดนัก หากเป็ นโครงการแบบเดียวกันในต่างประเทศ เราจะเห็นการ
วิเคราะห์โครงการทีม่ รี ายละเอียดอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้
ระบบการติดตามทีเ่ ห็นก็เป็ นเพียงสิง่ ทีบ่ อก
ความก้าวหน้าของโครงการเท่านัน้ แต่ไม่มกี ารระบุชอ่ื ผูร้ บั ผิดชอบ สาเหตุของความล่าช้า และกระบวนการตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกแต่อย่างใด อีกทัง้ ยังไม่มกี ารระบุถงึ ผูร้ บั ผิดชอบการประเมินหลังโครงการเสร็จสิน้ อีกด้วย
ดังนัน้ 5 เรือ่ งทีร่ ฐั บาลควรทาเพือ่ ลดความเสีย่ งทางการคลังของประเทศ คือ 1) ควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบ
ทีไ่ ม่จากัดวงเงินงบประมาณ 2) ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรัฐควรจะลดขนาดการกูย้ มื ลงและชาระเงินต้นให้มากขึน้ 3) ควรมีการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน ต้อง
กาหนดว่าหน่วยงานใดจะทาหน้าทีบ่ ริหาร และมีวธิ กี ารบริหารอย่างไร 4) ต้องมีระบบตรวจสอบและประเมินผล
สาหรับโครงการภาครัฐทีม่ กี ารลงทุนขนาดใหญ่ และ 5) ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบทีช่ ดั เจน มีผรู้ บั ผิดรับ
ชอบและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการนาผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมาลงโทษ เมือ่ เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะจากเจตนาทุจริตหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ดร. เศรษฐพุฒ ิ กล่าวสรุป
สาหรับท่านทีส่ นใจ สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายงานทีเ่ กีย่ วกับหนี้สาธารณะ และ
เอกสารนาเสนอประกอบการสัมมนา จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)
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