การบริหารความเสีย่ งทางการเงินในทศวรรษหนา
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Managing Financial Risks for the Coming Decade

 ความทาทายในการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในบริบทของประเทศตลาดเกิดใหม
– ปติ ดิษยทัต และ ชญาวดี ชัยอนันต

 ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยไทย : มุมมองจากการวิเคราะหโครงสรางสินเชื่อธุรกิจ
– ดอน นาครทรรพ กรองแกว กฤตยากีรณ และ สุคนธพัฒน จันทพันธ

 การประเมินความเปราะบางทางการคลัง : ความเสี่ยงทางการคลัง และนัยเชิงนโยบาย
– ทรงธรรม ปนโต บุณยวรรณ หมั่นวิชาชัย และ ฐิตมิ า ชูเชิด

 ทางรอดของระบบประกันสังคมไทย : แนวทางการปฏิรูปสูความยั่งยืน
– กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ
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ความทาทายในการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในบริบทของ
ประเทศตลาดเกิดใหม
ปติ ดิษยทัต และ ชญาวดี ชัยอนันต

รายไดและการบริโภคของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนามีความผันผวนมากวาประเทศ
ทีพ
่ ฒ
ั นาแลว ความไมแนนอนนีส้ ง ผลกระทบตอความกินดีอยูด ขี องประชาชน
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ความผันผวนของรายได

ประเทศพัฒนาแลว

ความผันผวนของการบริโภค ความผันผวนของการบริโภคตอรายได

ประเทศกําลังพัฒนา

ประเทศไทย

ที่มา: Aguiar and Gopinath (2007), “Emerging Market Business Cycles: The Cycle Is the Trend,” Journal
of Political Economy, Vol. 115, No. 1. ขอมูลเปนคาเฉลีย่ ของความผันผวนในวัฏจักรเศรษฐกิจและการบริโภค
ของประเทศกําลังพัฒนา 13 ประเทศและประเทศพัฒนาแลวทีม่ เี ศรษฐกิจขนาดเล็ก 13 ประเทศ

ลักษณะและความเปราะบางของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาทําใหความผัน
ผวนนัน้ รุนแรงกวาประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาแลว
ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยาย
ความไมแนนอนทางการเมือง
ปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลตอความ
ผันผวนของการบริโภคและรายได
โครงสรางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุนนอย
ตลาดการเงินที่เปราะบาง

นอกจากนี้ วิธีรับมือและการจัดการกับปจจัยเสี่ยงตางๆของประเทศกําลัง
พัฒนายังลาหลังกวาประเทศพัฒนาแลว
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ตองเตรียมความพรอมและแนวทางในการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจให
มีความตานทานตอปจจัยเสีย่ งตางๆ ไปสูก ารมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึน้
ลดความผันผวนของรายได
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นโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

แมวารายไดยังคงมีความผันผวนแตเราสามารถบรรเทาความผันผวนของการ
บริโภคได
พัฒนาตลาดเงินและเครื่องมือทางการเงิน
เพิม่ เสถียรภาพของการบริโภค

ขยายโอกาสทางการเงินแกภาคครัวเรือน
การใหสวัสดิการทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยไทย :
มุมมองจากการวิเคราะหโครงสรางสินเชื่อธุรกิจ
ดอน นาครทรรพ กรองแกว กฤตยากีรณ และ สุคนธพัฒน จันทพันธ
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ความเขมแข็งของ ธพ. ดูแคจากผลกําไรและคุณภาพสินทรัพยไมเพียงพอ
เราตองมองความเสีย่ งในอนาคตดวย บทความนีป้ ระกอบดวยการวิเคราะห 3 สวน
1. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

ปรับตัวดีขึ้น
อัตราการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ส ินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
มีแนวโนมลดลง ตั้งแตป 2543 เปนตนมา

2. ความเสี่ยงจากการผิดชําระหนี้
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อัตราการผิดชําระหนี้มีแนวโนมลดลง

3. การกําหนดผลตอบแทนตามความ
เสี่ยงของลูกหนี้
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ธนาคารสามารถแยกกลุมลูกหนี้ตาม
ความเสี่ยงและกําหนดราคาให
สอดคลองกันไดดรี ะดับหนึง่

การจะใหระบบธนาคารพาณิชยืไทยมีความเขมแข็งอยางยัง่ ยืน
ตองอาศัยความรวมมือกันระหวาง บริษทั ผูก ู ธนาคาร และผูก ํากับดูแล
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ธนาคาร – มองระยะยาว / พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง / เปนคูคิดของลูกคา
ผูกํากับดูแล – พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความเสี่ยง ธพ. / ผลักดัน ธพ. ที่ลาหลัง
ผูกู – มืออาชีพ / โปรงใส / มีวินัยทางการเงิน
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การประเมินความเปราะบางทางการคลัง : ความเสี่ยงทางการคลัง
และนัยเชิงนโยบาย
ทรงธรรม ปนโต บุณยวรรณ หมั่นวิชาชัย และ ฐิตมิ า ชูเชิด

แมวา วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ไมไดมาจากความออนแอดานการคลัง แต
ผลกระทบจากวิกฤตดังกลาวทําใหภาคการคลังมีความเสีย่ งในเวลาตอมา
ความออนแอของภาคการเงินและ
ภาคธุรกิจ

หนีส้ าธารณะตอ GDP เพิม่ ขึน้

รอยละ
สัดสวนหนี้
สาธารณะตอ GDP

วิกฤตเศรษฐกิจ

รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบ
ขาดดุลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ +
รับภาระจากกองทุนฟน ฟู

ป 2539

ป 2544

ป 2549

11.9

57.2

41.3
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เมือ่ มองไปขางหนา ภาคการคลังมีแนวโนมจัดเก็บภาษีไดไมทนั รายจายทีม่ ี
แนวโนมสูงขึน้ ทําใหมคี วามเสีย่ งตอความยัง่ ยืนของภาคการคลัง

รายรับ

+

รายจายภาครัฐ
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ความเสี่ยงตอภาคการคลัง

ตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให
ความสําคัญแกการบริการสังคมและ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
- จากการทําขอตกลงทางการคา

มีแนวโนมตองกูยืมมากขึ้น

- จากการพึ่งภาษีที่มีความผันผวนตอเศรษฐกิจสูง
- จากการลดหยอนภาษีในรูปแบบตางๆ
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แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการคลังเพือ่ เสถียรภาพในอนาคต

3 แนวทางเพื่อลดความเปราะบางภาคการคลัง
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบภาษีเพื่อใหรัฐมีรายไดมากขึ้น
2. ระวังการดําเนินนโยบายประชานิยมที่จะทําใหเกิดภาระการคลังใน
อนาคต
3. ดําเนินนโยบายการคลังแบบ Counter Cyclical เพื่อลดความผัน
ผวนของเศรษฐกิจ
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ทางรอดของระบบประกันสังคมไทย : แนวทางการปฏิรูปสูความยั่งยืน
กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ
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ปญหาของระบบประกันสังคมคือมีเงินไมพอจายในอนาคต
จํานวนประชากร
(พันลานคน)
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ชวงอายุ

สัดสวนผูส งู อายุ
ในประชากร
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

ประกันสังคมจะมี
เงินจายแคประมาณ
40 - 50 ปขางหนา

เมื่อเงินไมพอ ภาระ
จึงตกอยูท ภ่ี าคการ
คลังในอนาคต

เราจะทําอยางไรเพื่อใหระบบประกันสังคมนั้นอยูรอด? พรอมๆกับชวย
ผูสูงอายุตอสูกับปญหาความยากจน
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ประกันสังคมเปนแหลงทีพ
่ ง่ึ ทีส่ าํ คัญสําหรับผูส งู อายุ

4 รายไดเสาหลักของผูสูงอายุ
1. รายไดจากการทํางาน

สวนใหญต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา

2. เงินออม

สวนใหญมพ
ี อใชจา ยแค 5 ป ในขณะที่
ผูสูงอายุโดยเฉลี่ยนั้นมีชีวิตอยูตอ
ประมาณ 20 ปหลังเกษียณ

3. เงินชวยเหลือจาก
ครอบครัว

รายไดของผูสูงอายุสวนใหญมาจากสวน
นี้ แตมีแนวโนมลดลงเนื่องจากสัดสวน
กําลังแรงงานตอผูสูงอายุลดลง

4. เงินชวยเหลือจาก
ประกันสังคม

จึงเปนที่พึ่งที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุ
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แนวทางแกไขปญหาระบบประกันสังคมและความยากจนของผูส งู อายุ

ระยะสัน้

ขจัดปญหาขาดทุนกอนแลวคอยเพิ่มสมาชิก
1. เพิม่ อายุเกษียณ
2. เพิ่มอัตราสมทบและเพิ่มอัตราการจาย
ผลประโยชนอยางเหมาะสม
3. เพิ่มผลตอบแทนของกองทุนประกันสังคม

ระยะยาว

ใหระบบประกันสังคมชวยผูสูงอายุที่ยากจนมากขึ้น
1. ปรับการจายสิทธิประโยชนใหสอดคลองกับเงิน
เฟอและคาจางที่สูงขึ้น
2. เนนความชวยเหลือไปที่ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว

