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สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ
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The International Union for Housing Finance 1914 - 2014 : A 100 - Year Perspective
บทปาฐกถาการจัดประชุมใหญ่ฉลองครบรอบ 100 ปี การจัดตั้ง IUHF
ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี วันที่ 11 กันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank

11

สหพั น ธ์ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ระหว่ า งประเทศ หรื อ International Union
for Housing Finance (IUHF) เป็นสมาคมระดับโลกเกี่ยวกับการเงินที่อยู่อาศัย
ที่ก่อตั้งมายาวนานครบ 100 ปี นับเป็นสมาคมที่มีบทบาทสำ�คัญที่สุดในแวดวง
ของสถาบั น การเงิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ระหว่ า งประเทศ ในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ทางวิ ช าการผ่า นระบบ Internet website วารสาร Housing Finance
International รวมทั้งการจัดประชุมใหญ่สินเชื่อที่อยู่อาศัยระดับโลกทุก 2 ปี
ที่เรียกว่า World Congress

ในการจัดประชุมใหญ่ฉลองครบรอบ 100 ปี การจัดตั้ง IUHF ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557
ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี มีวิทยากรหลายท่านบรรยาย แต่ที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง คือ บทปาฐกถาของ
Alex J. Pollock ซึ่งผมได้ขอท่านเรียบเรียงเป็นบทความเพื่อนำ�ลงวารสาร ธอส. ฉบับนี้โดยเฉพาะ จึงขอขอบคุณ
ท่านมา ณ โอกาสนี้
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1. ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน
		 (A Period of Transition)

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมโลก
		 (World Gross Product)

GPD of the World, 2013$ (PPP)
เมื่ อ หั น มาย้ อ นรำ�ลึ ก ในรอบหนึ่ ง ศตวรรษ นั บ แต่
การประชุมครั้งแรกของสหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง
1914 : $5 trillion
ประเทศ (IUHF) ในปี ค.ศ. 1914 เราจะต้องสะดุดใจ
2014 : $87 trillion
ในการเปลี่ ย นแปลงที่ ผ่ า นมา และที่ กำ�ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อี ก
2014 = 17.5 x 1914
ในแง่ นี้ เ ราควรพิ จ ารณาถึ ง คำ�นิ ย าม “ยุ ค สมั ย แห่ ง การ 		
Source : IMF, Maddison Project
เปลี่ยนผ่าน” (a period of transition โดยนักเศรษฐศาสตร์
ชื่อ Jacob Viner ที่ว่า “ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านก็คือ
ด้ ว ยขนาดเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายใหญ่ ม ากขึ้ น ทำ�ให้
เวลาของช่วงสมัยของการแปรเปลี่ยน.” (A period of
transition is a period between two periods of transition) การปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้
เกิด ขึ้นเนื่องจากการผลของการเปลี่ยนแปลงด้านระบบ
ซึ่งจากนิยามนี้ เราจึงอาจกล่าวได้ว่าเรากำ�ลังอยู่ในช่วง เศรษฐกิจแบบตลาด ความรู้และนวัตกรรมทางการเงินที่
สมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านและในอนาคต เราก็ยังอยู่ ในช่วง ทันสมัย ที่ทำ�ให้เกิดระบบการเงินการธนาคาร การกำ�กับของ
สมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านเช่นกัน ในช่วง 100 ปี ของ IUHF นั้น ธนาคารกลาง และการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายไป
เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านมากมาย ขอให้เราหันกลับมาดู ทั่วโลก หากประมาณการเป็นค่าเงินเหรียญสหรัฐด้วยค่าคงที่
ในบางประเด็นต่อไปนี้
ในปี 2013 จะพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมโลกในปัจจุบัน
สูงกว่าปี 1914 ราว 17.5 เท่า

2. ประชากรโลก
		 (World Population)
Population of the World

		

1914 : 1.8 billion
2014 : 7.1 billion
2014 = 4 x 1914

Source : U.S. Census Bureau, Maddison Project

4. มูลค่า GDP ต่อหัว ประชากรของโลก
		 (World Per Capita GDP)
Per Capital GPD of the World, 2013$ (PPP)

		

1914 : $5 trillion
2014 : $87 trillion
2014 = 17.5 x 1914

Source : IMF, Maddison Project

ประชากรของโลกได้ ข ยายตั ว มากขึ้ น จากประมาณ
1,900 ล้านคน ในปี 1914 เป็น ประมาณ 7,100 ล้าน
หากประเมินมูลค่าเป็น GDP ต่อหัวประชากรของโลก
ในปัจจุบันเพิ่มสูงราว 4 เท่าตัว นี่แปลว่ามีการเพิ่มที่อยู่อาศัย จะพบว่าได้เพิ่มขึ้นจาก $2,800 ในปี 1914 เป็น ประมาณ
มากขึ้น และมีปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก $12,300 หรือคิดเป็น 4.5 เท่า การเพิ่มขึ้นของ GDP ต่อหัว
ประชากรของโลกนี้ หากคำ�นวณเป็นอัตราการขยายตัวต่อปี
จะพบว่าขยายประมาณ 1.5 % ต่อปี ซึ่งดูว่าไม่มากนัก
แต่หากพิจารณาถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในรอบ 100 ปี
ก็นับว่าสูงมากพอควร
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5. ยุโรป ในปี ค.ศ. 1914
		 (Europe in 1914)
เมื่อมีการประชุมจัดตั้ง IUHF ในกรุงลอนดอนเมื่อ
เดื อ นสิ ง หาคม ปี 1914, ภาพนี้ คื อ แผนที่ ยุ โ รปที่ แ สดง
อาณาจักรของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ the Austro - Hungarian
Empire, the German Empire, the Russian Empire, the
Ottoman Empire แต่ที่ไม่ได้แสดงในแผนที่นี้คือ the British
Empire ซึ่งนับว่าสำ�คัญที่สุด

หลายประเทศเหล่ า นี้ จะใช้ เ งิ น ตราร่ ว มกั น คื อ เงิ น ยู โ ร
แต่ ก ระนั้ น สกุ ล เงิ น ตราทั้ ง หมดในปั จ จุ บั น เป็ น เงิ น ตรา
ที่ เ รี ย กว่ า “fiat currencies” ที่ ขึ้ น กั บ ทฤษฎี ก ารพิ ม พ์
ธนบัตรของแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศ และ
ธนาคารกลางเหล่านี้ ต่างก็คำ�นึงถึงภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น
และภาวะเงิ น เฟ้ อ ของโลกนี้ มี บ่ อ ยครั้ ง ที่ นำ�ไปสู่ ส ภาวะ
ฟองสบู่ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ประเด็ น สำ�คั ญ ในเรื่ อ งการเงิ น
ที่อยู่อาศัยด้วย
นับว่าการประชุมของ IUHF ครั้งแรกที่กรุงลอนดอนนั้น
สมเหตุสมผลมาก เพราะลอนดอนคือเมืองหลวงทางการเงิน 7. ใครเข้าร่วมการประชุมในปี ค.ศ. 1914
		 (Who Was There in 1914?)
ของโลกในเวลานั้น โดยที่เงินตราระหว่างประเทศที่สำ�คัญ
ที่สุดในช่วงนั้นคือเงินปอนด์ โดยธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank
Countries Attending the Opening
Conference
in London, August 1914
of England) ทำ�หน้าที่เป็นธนาคารกลาง และทุกประเทศ
Delegates
ในโลกที่ก้าวหน้าต่างก็มีเงินตราที่อิงกับมาตรฐานทองคำ� 		
ระหว่ า งประเทศแต่ ภ ายหลั ง สงครามโลก ภาวะนี้ ไ ด้
United Kingdom
19
United
States
18
เปลี่ยนแปลงไป

6. ยุโรป ในปี ค.ศ. 2014 			
		 (Europe in 2014)
แผนที่ยุโรปในปี 2014 ที่พวกเรามาประชุมกันในเมือง
มิวนิกนี้ แตกต่างกัน มากจากปี 1914 โดยที่มีรัฐต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้นเกือบสองเท่าตัวในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา โดย
เพิ่ ม เป็ น 46 ประเทศจากเดิ ม ที่ มี 26 ประเทศ แม้ ว่ า

South Africa
		

2
39

ในปี 2014 นี้ มีสมาชิกจาก 40 ประเทศที่เข้าร่วม
การประชุมที่เมืองมิวนิก แต่ในปี 1914 มีเพียง 3 ประเทศ
เท่านั้น คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ โดยผู้แทน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ ต้องเดินทางไกล
โดยอาศัยเรือโดยสาร

14

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank

8. สองแนวความคิดหลักในการประชุม
		 IUHF (Two Key Ideas)
From the Constitution Adopted for the
International Congress, 1914
“To disseminate knowledge concerning the
best methods of conducting our financial
organizations”
“To encourage thrift and stimulate the
building and owning of homes by people
throughout the world”

ผมขอเน้ น ว่ า การอภิ ป รายในปี ค.ศ. 1914 มี ส อง
ความคิดหลัก ประการแรกคือ พวกเขาตั้งใจจะแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเป้าหมายสำ�คัญของ IUHF จนถึงเวลานี้
ประการที่ ส อง คื อ การมุ่ ง ส่ ง เสริ ม การออมของ
ประชาชน โดยผู้ก่อตั้ง IUHF คิดว่าการออมและการกู้เงิน
จะต้องไปด้วยกัน พวกเขาคิดว่าตนเองนั้นเป็น “movement”
คือเป็นขบวนการ มิใช่เพียงทำ�ธุรกิจเท่านั้น ด้วยการสื่อสาร
เรื่องการออม

เก็บออม การขอสินเชื่อ และการเป็นเจ้าของบ้าน รวมทั้ง
การทำ�หน้าที่ “movement” เป็นขบวนการในการส่งเสริม
การออม น่าเสียดายว่าได้สูญหายไปจากระบบสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยของสหรัฐ

9. ชื่อนี้..ซ่อนความหมายอะไรไว้
		 (What’s in a Name?)
What’s in a Name?
International Union of Building Societies and
Savings Associations
International Union of Housing Finance
Institutions
International Union for Housing Finance

ชื่อเดิมของ IUHF แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของผู้ก่อตั้ง
นั้นคือชื่อว่า “the International Union of Building
Societies and Savings Associations” ชื่อย่อว่า “IUBSSA”
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดแบบเก่าที่เรียกว่า “special
circuit” หรือวงจรของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มุ่งสร้างช่องทาง
การออมและการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่แยกออกจาก
ในการประชุ ม ใหญ่ ใ นสองศตวรรษต่ อ มาที่ เ มื อ ง
ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ง ณ บัดนี้ ความคิดนี้ได้สูญสลายไป
Salzburg ในปี 1935 พวกเขาได้ประกาศแถลงการณ์โลก
“World Manifesto” ด้วยเป้าหมายว่า “To every thrifty
ต่ อ มา IUBSSA ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “IUHFI - the
family its own home.” ทุกครอบครัวที่เก็บออม ย่อมมีบ้าน International Union of Housing Finance
เป็นของตน “to deserve your own home, you had to be Institutions ซึ่งชื่อนี้มีความคิดที่กว้างขึ้น แต่ยังคงรักษา
thrifty” หากต้องการจะมีบ้านเป็นของตน คุณต้องรู้จัก คำ�ว่า “Institutions” หรือสถาบันการเงินที่อยู่อาศัยเอาไว้
ประหยัดและเก็บออม
ในช่วงทศวรรษ 1990s, ผมได้รับเกียรติเป็นประธาน
ในการประชุมใหญ่ที่กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1965 คณะกรรมการในการพิจารณาชื่อใหม่ที่สั้นลง โดยใช้ชื่อว่า
โดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท่านได้เน้นเรื่อง “twin causes “International Union for Housing Finance” หรือ
of thrift and home ownership.” ปัจจัยคู่ของการออมและ “IUHF” ที่ครอบคลุมความหมายที่กว้างขึ้น
การเป็นเจ้าของบ้าน ทั้งนี้ การเชื่อมโยงระหว่างการประหยัด
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10. 100 ปี แห่งการส่งเสริมกรรมสิทธิ์
		 ในที่อยู่อาศัย
		 (100 Years of Home Ownership)
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อัตราการมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยของอังกฤษ เมื่อ
100 ปีมานี้ อยู่ ในระดับที่ต�่ำกว่าของสหรัฐ โดยมีเพียง
23% ในปี 1918 แต่ได้เพิ่มอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทศวรรษที่
1950s - 1980s และเพิ่มสูงถึง 68% ในปี 1990 แต่เมื่อ
เผชิญกับภาวะตลาดที่อยู่อาศัยตกต�่ำในช่วงทศวรรษ 2000s
อัตราการมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยของอังกฤษได้ลดลง
เหลือ 64% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเช่นเดียวกับของสหรัฐ
แม้ว่าทั้งสองประเทศนี้ มีระบบโครงสร้างสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่แตกต่างกันมาก

11. การสาปแช่งฟองสบู่ที่อยู่อาศัย
		 (The Curse of Bubbles)

ในช่วงที่มีการจัดตั้ง IUHF ในปี 1914 อัตราการมี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสหรั ฐ มี ป ระมาณ 46%
แต่สัดส่วนนี้ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองในปี 1945 โดยเพิ่มจากประมาณ 50% เป็น 62%
ในปี 1960 และเพิ่มเป็น 64% ในปี 1980 ทั้งนี้ อัตราการมี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของสหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างจอมปลอม
ในช่วงตลาดที่อยู่อาศัยฟองสบู่ ในทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อ
รั ฐ บาลและสถาบั น การเงิ น ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ภายใต้ชื่อ “innovative mortgage lending” นวัตกรรม
ในการประชุมใหญ่ IUHF World Congress ที่เมือง
การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
Vancouver ในเดือนกันยายน 2006 การประชุมเริ่มที่
ทั้ ง นี้ อั ต ราการมี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสหรั ฐ
การตั้งคำ�ถามว่าเราอยู่ ในภาวะที่อยู่อาศัยฟองสบู่หรือไม่
ได้ตกลงมาอยู่ในระดับเมื่อปี 1980 หรือเมื่อ 34 ปีที่ผ่านมา
(housing bubble) ซึ่งชัดเจนว่าในหลายประเทศอยู่ ใน
(1980 : 64.4%, 2014 : 64.7%).
ภาวะที่อยู่อาศัยฟองสบู่จริง แต่ความจริงนี้ปรากฏชัดมากขึ้น
เมื่อเราได้ย้อนหลังกลับไปทบทวนดู
แผนภูมินี้ แสดงให้ให้เห็น หายนะจากปัญหาฟองสบู่
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในช่ ว งปี 1999 - 2006 ที่ ติ ด ตามมาด้ ว ย
วิ ก ฤตการณ์ ก ารเงิ น และการล้ ม ลงของสถาบั น การเงิ น
จำ�นวนมาก เส้นประในแผนภูมิเป็นแนวโน้มปกติของราคา
ที่อยู่อาศัย แต่การขยายตัวแบบโป่งพองมากกว่ามูลค่า
ที่เป็นจริง ทำ�ให้ต้องตกลงมาเร็วกว่าที่คาดมากนัก กำ�ดิ่งลง
ไปหลายปี และเริ่มฟื้นตัวในปี 2012 ราคาที่อยู่อาศัยของสหรัฐ
ณ เวลานี้ ได้กลับมาสู่ภาวะแนวโน้มระยะยาวปกติมากขึ้น
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ความจริงฟองสบู่มิใช่เกิดขึ้นเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น
แต่การกู้เงินในสัดส่วนที่สูงมากเกินไป ย่อมสร้างความเสีย
หายได้ ม าก ตามแผนภู มิ นี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ฟองสบู่ ข อง
ตลาดหุ้น “NASDAQ” ของสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ
1990s เปรียบเทียบกับฟองสบู่ที่อยู่อาศัย โดยจัดให้จุดราคา
สูงสุดเป็นปี 0 จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นและลงของราคา
ตลาดหุ้น NASDAQ สูงกว่าภาวะขึ้นลงขอนที่อยู่อาศัยมาก
กระนั้ น ฟองสบู่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย กลั บ สร้ า งความเสี ย หายแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากกว่า เนื่องจากจำ�นวนหนี้ที่สูงกว่า
และการใช้เงินออมที่น้อยจากการขอสินเชื่อ
แผนภูมินี้ แสดงการเปรียบเทียบภาวะฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 12. ยุคสมัยแห่งระบบการเงิน			
ในบางประเทศ เส้นกราฟที่สูงสุดนับเป็นปีที่ 0 และแสดง 		 เพือ่ ที่อยู่อาศัยของสหรัฐ
ปีที่ก่อนและหลังจุดสูงสุด โดยแสดงฟองสบู่ราคาที่อยู่อาศัย 		 (U.S. Housing Finance Eras)
ใน Ireland, Spain, the U.K., Denmark, และ the U.S.
และแสดงราคาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ยั ง ไปตกต�่ ำ ของแคนาดา
นักเศรษฐศาสตร์ชื่อ Nouriel Roubini ที่เคยคาดการณ์
วิกฤตที่อยู่อาศัยในปี 2007 - 2009 ได้ให้ความเห็นเมื่อไม่
นานมานี้ว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ใน Australia, Belgium,
Canada, France, New Zealand, Norway, Sweden,
the U.K., China, Hong Kong, Singapore, และ Turkey
ก�ำลังอยู่ในภาวะที่ร้อนแรง
การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมีเงินออมแต่น้อยนั้น นับว่า
น่าอันตราย ซึ่งเป็นบทเรียนมานานแล้ว ทั้งนี้ ฟองสบู่ราคา
ที่ อ ยู่ อ าศั ย มั ก เป็ น ปั ญ หาที่ ม าจากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
เมื่อเราพิจารณาถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบิดเบือนด้านอัตราดอกเบี้ยของ สหรัฐในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา เราอาจแบ่งเป็นยุคสมัย
ธนาคารกลาง
ต่าง ๆ ดังนี้
ยุคแรกในช่วงปี 1914 - 1980 เป็นยุคสมัยของสถาบัน
เงินออมเพื่อที่อยู่อาศัย (the Age of Savings and Loan
Institutions) โดยเฉพาะในปี 1945 - 1980 นับว่าเป็นช่วง
ยุ ค ทอง เพราะมี ภ าวะรุ่ ง เรื อ งของที่ อ ยู่ อ าศั ย ภายหลั ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ในช่ ว งปลายทศวรรษที่ 1970s
มีสถาบัน savings and loans กว่า 400 แห่ง ที่เป็นสมาชิก
ของ IUHF แต่ในที่สุดก็มาถึงการล่มสลายของอุตสาหกรรม
savings and loan ในช่วงทศวรรษ 1980s จากนั้น จึงมาถึง
ยุคของแฟนนี่เม และเฟรดดี้แมค (the Age of Fannie Mae
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and Freddie Mac) ซึ่งเป็นสมาชิกสำ�คัญของ IUHF ยุคนี้
เจริญมานานหลายสิบปี ตั้งแต่ปี 1980 จนมาล่มสลายในปี
2008 จากนั้น จึงมาถึงยุคหลังฟองสบู่ (the post-bubble
doldrums) เวลานี้ไม่มีสถาบัน savings and loan institution
และ Fannie หรือ Freddie มาเป็นสมาชิกของ IUHF ต่อไป
ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐมาถึงจุดของการ
ตั้งคำ�ถามใหญ่ (a time of the big Question Mark) มาถึง
ยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่าน (a period of transition)
ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในอนาคตข้างหน้า

13. ราคาที่อยู่อาศัย
		 (Prices)
Countercyclical Ideas
What is the collateral for a mortgage loan?
How much can a price change?

สถาบันการเงินไม่ควรจะมองโลกแง่ดีเกินไป แต่ควร
มองทางร้ายมากกว่า หากเมื่อใดที่ราคาได้ถีบตัวสูงขึ้นกว่า
แนวโน้ ม ที่ ค วรจะเป็ น ในอนาคตการจะประเมิ น ความ
เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงด้านราคา จึงเป็นประเด็น
ท้าทายในเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยทุกหนแห่ง

14. พันธกิจของ IUHF
		
(The IUHF Mission)
เมื่อคำ�นึงถึงภาวะฟองสบู่และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

จึงนำ�ไปสู่คำ�ถามเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของ
IUHF มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการพัฒนา การแบ่งปัน
สหรัฐ “What is the collateral for a mortgage loan?”
อะไรคือหลักประกันเงินกู้ที่อยู่อาศัย คนส่วนใหญ่จะตอบว่า ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
“the house” ที่อยู่อาศัยนะสิ แต่คำ�ตอบนี้หาถูกต้องไม่ ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะทำ�ให้
เราสามารถเปรียบเทียบความคิดในกรอบที่แคบของตน
ที่แท้แล้วมันคือราคาที่อยู่อาศัยต่างหาก
ที่มาจากประสบการณ์ที่จำ�กัด ไปสู่มุมมองใหม่ ๆ จากนานา
คำ�ถามสำ�คัญต่อไปคือ “How much can a price ประเทศ (a broader international perspective) ด้วยวิธีการ
change?” ราคาที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปมากเท่าใด คำ�ตอบคือ เช่น นี้ เราจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
“A lot more than you think!” มากกว่าที่คุณคิดไว้มาก รวมทั้งปัญหานวัตกรรม การทดลองใหม่ การออกแบบ
นี่คือความเสี่ยงที่มีการกล่าวว่า “the price you thought ด้านองค์กร หายนะ และความสำ�เร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้น
you would never have to pay” ราคาที่คุณคิดว่าคุณไม่มีทาง ทั่วโลก ขอให้การเรียนรู้ระหว่างกันดำ�เนินต่อไป - May this
ที่ จ ะจ่ า ยได้ เ มื่ อ สิ่ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น มั น จะมี ภ าวะที่ เ ลวร้ า ยอย่ า ง mutual learning continue ขอให้ 100 ปี IUHF จงเจริญ !!
ที่คุณคาดไม่ถึง
Happy 100th Birthday, IUHF!
นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ว่ า ทำ�ไมระบบการเงิ น เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ควรจะต้องวางอยู่บนมาตรฐานแห่งเครดิต (credit standards)
โดยเฉพาะในเรื่องเงินดาวน์ (down payments) และ หมายเหตุ : * Alex J. Pollock is a resident fellow at the
อัตราส่วนของวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (loan-to-value
American Enterprise Institute, Washington DC,
USA. He was President and CEO of the Federal
ratios) ซึ่งจะเป็นตัวต้านภาวะความผันผวนของราคาที่อยู่อาศัย
Home Loan Bank of Chicago 1991-2004, and
President of the IUHF 1999-2001.

