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การรัดเข็มขัดไม่ได้น าไปสู่การเตบิโตทางเศรษฐกิจ : มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐยังมีความจ าเป็น  

ผลลพัธ์เป็นไปตามสัญญาณเตอืนก่อนหน้า : เศรษฐกจิของประเทศก าลงัพฒันายงัคงอ่อนไหว จากนโยบายรัดเข็มขดั
ในภาคการคลงั และการปฏิรูปตลาดแรงงานของประเทศพฒันาแล้ว อนัเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

 
  เจนีวา, 12 กนัยายน 2555 – รายงานการคา้และการพฒันาขององัค์ถตั ปี 2555 ระบุว่า จากการคาดการณ์
ของนกัเศรษฐศาสตร์ขององัคถ์ตั นโยบายการคลงัแบบรัดเข็มขดัและแรงกดดนัของค่าแรงในตลาดแรงงาน เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีขดัขวางการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแลว้ ยิง่ไปกว่านั้น ยงัไม่ช่วยใหป้ระเทศสามารถลดการขาด
ดุลการคลงั เพ่ิมการจา้งงาน และสร้างความเช่ือมัน่ในตลาดการเงิน อยา่งท่ีคาดหวงัไวไ้ด ้
 
  ในวนัน้ี องัคถ์ตัไดท้ าการเผยแพร่รายงานการคา้และการพฒันา ประจ าปี 2555 ในช่ือว่า “นโยบายเพื่อการ
เติบโตอยา่งทัว่ถึงและสมดุล” โดยมีเน้ือหาท่ีเน้นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้ และย  ้าว่าการลดช่องว่างของ
รายไดแ้ละความมัง่คัง่ของประชาชนนั้น ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อสงัคม แต่จะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอีก
ดว้ย (ดูรายละเอียดในเอกสารแถลงข่าว UNCTAD/PRESS/PR/2012/31) 
 
  รายงานการคา้และการพฒันา ประจ าปี 2555 ยงัระบุว่า ประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศ พยายามกระตุน้
อุปสงค์ภายในประเทศ และสร้างการเติบโตโดยใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบ “ตรงข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ 
(countercyclical)” แต่ก็ยงัไม่สามารถท าใหป้ระเทศรอดพน้จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากยงัคงมีความอ่อนไหว
ต่อสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าในประเทศพฒันาแลว้อยู ่
 

ค าแปลอยา่งไม่เป็นทางการของ UNCTAD Press Release UNCTAD/PRESS/PR/2012/30 
“AUSTERITY DID NOT LEAD TO GROWTH; SUPPORTIVE GOVERNMENT 

POLICIES ARE STILL NEEDED, UNCTAD REPORT SAYS” 
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  ทั้งน้ี เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ องัค์ถตัไดเ้คยส่งสัญญาณเตือนประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศ ถึงผลเสียของการ
เปล่ียนนโยบายจากการกระตุน้เศรษฐกิจมาเป็นการรัดเข็มขดัและลดรายจ่ายภาคการคลงัอย่างรวดเร็วเกินไป ผลท่ี
ตามมาก็คือ เมื่อไม่มีการใช้จ่ายภาครัฐเพียงพอท่ีจะอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาด ท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการ
ภายในประเทศท่ีอ่อนแออยูแ่ลว้กลบัตกต ่าลงไปอีก มาตรการเหล่าน้ีจึงไม่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหภ้าคธุรกิจและตลาด
การเงิน แต่กลบัท าใหกิ้จการต่างๆมองอนาคตในภาพลบ ไม่เพ่ิมการลงทุนในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ หรือไม่
ว่าจา้งแรงงานเพ่ิมเติม 
 
  แนวโน้มโดยทั่วไป 
  จากการศึกษาแนวโนม้ต่างๆของเศรษฐกิจโลก พบว่าเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายรัฐเข็มขดัของประเทศพฒันาแลว้หลกัๆ ท าใหค้วามตอ้งการสินคา้บริการลดลง ส่งผลเสียต่ออนาคตการส่งออก
ของประเทศก าลงัพฒันา แมว้่าประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศจะพยายามด าเนินโยบายเศรษฐกิจแบบตรงขา้มกบัวฏั
จกัรเศรษฐกิจ (countercyclical policy) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้อุปสงคภ์ายในประเทศ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ หากปัญหา
ในประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
 
  การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 2.7 ในปี 2554 และคาดว่าจะ
ลดลงต่อเน่ืองเหลือต ่ากว่าร้อยละ 2.5 ในปี 2555 
 
  ทั้งน้ี องัค์ถตัคาดว่าการเติบโตของประเทศพฒันาแลว้จะเหลือเพียงร้อยละ 1 ในปีน้ี โดยยุโรปจะเขา้สู่
ภาวะถดถอยอีกคร้ัง ส่วนสหรัฐและญ่ีปุ่นน่าจะเติบโตไดป้ระมาณร้อยละ 2 
 
  ส าหรับกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและเขตเศรษฐกิจเปล่ียนผ่าน (transition economies) คาดว่าจะมีการ
เติบโตประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามล าดับ ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า การเติบโตของกลุ่มน้ีน าโดย
ประเทศก าลงัพฒันาขนาดใหญ่บางประเทศท่ีพึ่งพิงมหาอ านาจทางเศรษฐกิจน้อยลงและมีอุปสงค์ภายในประเทศท่ี
แข็งแกร่ง รายงานฉบบัน้ียงัระบุว่าในช่วงปี 2549 ถึง 2555 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมาจากประเทศก าลงัพฒันาถึง
ร้อยละ 74  เมื่อเทียบกบัในช่วงทศวรรษท่ี 1980s และ1990s ท่ีมาจากประเทศพฒันาแลว้ถึงร้อยละ 75 และลดลงมา
เหลือประมาณร้อยละ 50 ในช่วงปี 2543-2549 
 
  อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันายงัคงเปราะบาง เน่ืองจากการส่งออกท่ีข้ึนกบัอุปสงค์ของ
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้จะอ่อนแอต่อไปจากนโยบายรัดเข็มขดัของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีของยโุรป ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขการส่งออกไปยงัประเทศพฒันาแลว้ท่ีลดลงต่อเน่ือง และราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ี
มีแนวโนม้ตกต ่าลงตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปีท่ีแลว้ นอกจากน้ี ความไม่มีเสถียรภาพทางการเงินในประเทศพฒันาแลว้ยงั
ส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยเงินทุนไปยงัประเทศก าลงัพฒันา และเพ่ิมความผนัผวนในตลาดสินคา้โภคภณัฑอี์กดว้ย 
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  องัคถ์ตัไดเ้คยส่งสญัญาณเตือนเก่ียวกบัผลกระทบของนโยบายรัดเข็มขดัของประเทศพฒันาแลว้ตั้งแต่ปี 
2553 ดว้ยความกงัวลว่าจะมีการวินิจฉัยปัญหาท่ีคาดเคล่ือน ซ่ึงองัค์ถตัเช่ือว่า ความทา้ทายท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการฟ้ืนตวั
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภาครัฐ แต่เป็นความอ่อนแอของอุปสงคภ์ายในประเทศ ดงัท่ีระบุในรายงาน
เมื่อปี 2553 ว่า “มีความเส่ียงสูงมากว่าการยกเลิกมาตรการกระตุน้ทางการคลงัในเวลาท่ีการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศยงัไม่แข็งแรงเพียงพอ จะเป็นอนัตรายต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ” 
 
  ในรายงานฉบบัน้ี ไดย้  ้าวา่ความกลวันั้นไดเ้กิดข้ึนจริงตามท่ีคาดแลว้ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศมหาอ านาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก แรงกดดนัน้ีเกิดจากการปรับการใชจ่้ายในภาคเอกชน การ
ว่างงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อรายไดแ้ละการบริโภคของครัวเรือน และการท่ีรัฐเร่งรีบจดัการปัญหาหน้ีภาครัฐมาก
เกินไป  อยา่งไรก็ตาม การขาดดุลการคลงัจ านวนมากไม่ใช่สาเหตุ แต่เป็นผลท่ีเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายดงักล่าว
จึงไม่เพียงแต่จะวินิจฉยัตน้ตอของปัญหาผิดเท่านั้น แต่ยงัประเมินผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงเวลาของวิกฤติไวต้  ่าเกินไป ท่ีจริงแลว้การท่ีเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไม่ต่อเน่ืองนั้น ท าให้รายไดก้ารคลงัและดุล
การคลงัรวมของหลายๆประเทศต ่ากว่าท่ีคาดการณ์และไม่สามารถรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนโลกไวไ้ด ้รายงานยงั
ระบุว่า แมปั้ญหาหน้ีภาครัฐนั้นจะจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการ แต่ในระยะยาว หากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได ้รัฐก็จะมี
รายไดม้ากข้ึน ท าให้ปัญหาหน้ีสินค่อยๆเขา้สู่ภาวะสมดุลไปไดเ้อง นอกจากน้ี นโยบายส าคัญอีกประการหน่ึงของ
ประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจก็คือแรงกดดนัต่อค่าจา้ง ซ่ึงเพ่ิมอตัราการว่างงาน 
แทนท่ีจะกระตุน้การลงทุนให้เกิดการจ้างงาน และส าหรับประเทศท่ีพึ่งพิงการคา้ระหว่างประเทศมาก การมีค่าจา้ง
แรงงานถูกลงก็ไม่ได้ท าให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึนมากนัก แต่อาจกระทบต่ออุปสงค์
ภายในประเทศจนถึงกบัท าใหป้ระสิทธิภาพในการผลิตลดลงก็เป็นได ้
 
  ในสถานการณ์เช่นน้ี แมว้่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจยงัคงมีความจ าเป็นและไม่
อาจถกูแทนท่ีไดด้ว้ยการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง อยา่งไรก็ตาม การปฏิรูปเชิงโครงสร้างท่ีอาจมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืน
ตวัได ้ไดแ้ก่ การสร้างระบบสวสัดิการสังคม (social safety net)  และส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐใน
ประเทศก าลงัพฒันาต่างๆ และการปฏิรูปในหลายภาคส่วน เช่น ภาคการเงินซ่ึงช่วยจดัการมูลเหตุท่ีเป็นรากฐานของ
วิกฤตเศรษฐกิจ การลดช่องว่างการกระจายรายได้ท่ีเป็นปัญหาในหลายประเทศจตั้งแต่ทศวรรษ 1980s เป็นตน้มา 
อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศพัฒนาแลว้ก็ยงัคงมีมาตรการปฏิรูปท่ีส่งผลลบต่อค่าจ้างท่ีแท้จริง จ  ากัดอุปสงค์
ภายในประเทศ และสร้างช่องว่างของรายไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น นโยบายค่าแรงท่ียดืหยุน่ไม่อิงกลุ่มหรือเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
(labor flexibility policies) เป็นตน้ 
 
  


