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การรัดเข็มขัดไม่ ได้นาไปสู่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ : มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐยังมีความจาเป็ น
ผลลัพธ์ เป็ นไปตามสัญญาณเตือนก่อนหน้ า : เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนายังคงอ่อนไหว จากนโยบายรัดเข็มขัด
ในภาคการคลัง และการปฏิรูปตลาดแรงงานของประเทศพัฒนาแล้ว อันเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
เจนีวา, 12 กันยายน 2555 – รายงานการค้าและการพัฒนาของอังค์ถตั ปี 2555 ระบุว่า จากการคาดการณ์
ของนักเศรษฐศาสตร์ของอังค์ถตั นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดและแรงกดดันของค่าแรงในตลาดแรงงาน เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ขดั ขวางการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น ยังไม่ช่วยให้ประเทศสามารถลดการขาด
ดุลการคลัง เพิ่มการจ้างงาน และสร้างความเชื่อมัน่ ในตลาดการเงิน อย่างที่คาดหวังไว้ได้
ในวันนี้ อังค์ถตั ได้ทาการเผยแพร่ รายงานการค้าและการพัฒนา ประจาปี 2555 ในชื่อว่า “นโยบายเพื่อการ
เติบโตอย่างทัว่ ถึงและสมดุล” โดยมีเนื้ อหาที่เน้นถึงปั ญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้ และย้าว่าการลดช่องว่างของ
รายได้และความมัง่ คัง่ ของประชาชนนั้น ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่จะนาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอีก
ด้วย (ดูรายละเอียดในเอกสารแถลงข่าว UNCTAD/PRESS/PR/2012/31)
รายงานการค้าและการพัฒนา ประจาปี 2555 ยังระบุว่า ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศ พยายามกระตุน้
อุป สงค์ภ ายในประเทศ และสร้ างการเติ บโตโดยใช้น โยบายทางเศรษฐกิ จ แบบ “ตรงข้า มกับวัฏ จัก รเศรษฐกิ จ
(countercyclical)” แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ประเทศรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่ องจากยังคงมีความอ่อนไหว
ต่อสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าในประเทศพัฒนาแล้วอยู่
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ทั้งนี้ เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว อังค์ถตั ได้เคยส่ งสัญญาณเตือนประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ถึง ผลเสี ยของการ
เปลี่ยนนโยบายจากการกระตุน้ เศรษฐกิจมาเป็ นการรั ดเข็มขัดและลดรายจ่ายภาคการคลังอย่างรวดเร็ วเกิ นไป ผ ลที่
ตามมาก็คื อ เมื่อไม่มีก ารใช้จ่ ายภาครั ฐ เพียงพอที่ จ ะอัด ฉี ด เม็ด เงิ น เข้าสู่ ต ลาด ทาให้อุปสงค์ต่ อสิ น ค้าและบริ ก าร
ภายในประเทศที่อ่อนแออยูแ่ ล้วกลับตกต่าลงไปอีก มาตรการเหล่านี้จึงไม่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้ภาคธุรกิจและตลาด
การเงิน แต่กลับทาให้กิจการต่างๆมองอนาคตในภาพลบ ไม่เพิ่มการลงทุนในการผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ หรื อไม่
ว่าจ้างแรงงานเพิ่มเติม
แนวโน้ มโดยทั่วไป
จากการศึกษาแนวโน้มต่างๆของเศรษฐกิจโลก พบว่าเศรษฐกิจทัว่ โลกชะลอตัว ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจาก
นโยบายรัฐเข็มขัดของประเทศพัฒนาแล้วหลักๆ ทาให้ความต้องการสินค้าบริ ก ารลดลง ส่งผลเสียต่ออนาคตการส่งออก
ของประเทศกาลังพัฒนา แม้ว่าประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศจะพยายามดาเนินโยบายเศรษฐกิจแบบตรงข้ามกับวัฏ
จักรเศรษฐกิจ (countercyclical policy) อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ อุปสงค์ภายในประเทศ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ หากปั ญหา
ในประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไข
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 2.7 ในปี 2554 และคาดว่าจะ
ลดลงต่อเนื่องเหลือต่ากว่าร้อยละ 2.5 ในปี 2555
ทั้งนี้ อังค์ถตั คาดว่าการเติ บโตของประเทศพัฒนาแล้วจะเหลือเพียงร้อยละ 1 ในปี นี้ โดยยุโรปจะเข้าสู่
ภาวะถดถอยอีกครั้ง ส่วนสหรัฐและญี่ปุ่นน่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 2
สาหรับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาและเขตเศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่าน (transition economies) คาดว่าจะมีการ
เติ บโตประมาณร้ อยละ 5 และร้ อยละ 4 ตามลาดับ ซึ่ งลดลงเล็กน้อยจากปี ก่ อนหน้า การเติ บโตของกลุ่มนี้ นาโดย
ประเทศก าลังพัฒนาขนาดใหญ่บางประเทศที่พ่ ึงพิงมหาอานาจทางเศรษฐกิ จน้อยลงและมีอุปสงค์ภายในประเทศที่
แข็งแกร่ ง รายงานฉบับนี้ยงั ระบุว่าในช่วงปี 2549 ถึง 2555 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมาจากประเทศกาลังพัฒนาถึง
ร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่ 1980s และ1990s ที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วถึงร้อยละ 75 และลดลงมา
เหลือประมาณร้อยละ 50 ในช่วงปี 2543-2549
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนายังคงเปราะบาง เนื่องจากการส่งออกที่ข้ ึนกับอุปสงค์ของ
ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะอ่อนแอต่อไปจากนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณี ของยุโรป ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วที่ลดลงต่อเนื่อง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่
มีแนวโน้มตกต่าลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี ที่แล้ว นอกจากนี้ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเงินในประเทศพัฒนาแล้วยัง
ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศกาลังพัฒนา และเพิ่มความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย
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อังค์ถตั ได้เคยส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายรัดเข็มขัดของประเทศพัฒนาแล้วตั้งแต่ปี
2553 ด้วยความกังวลว่าจะมีการวินิจฉัยปั ญหาที่คาดเคลื่อน ซึ่งอังค์ ถตั เชื่อว่า ความท้าทายที่สาคัญที่สุดต่อการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเพิม่ ขึ้นของหนี้สินภาครัฐ แต่เป็ นความอ่อนแอของอุปสงค์ภายในประเทศ ดังที่ระบุในรายงาน
เมื่อปี 2553 ว่า “มีความเสี่ ยงสูงมากว่าการยกเลิก มาตรการกระตุน้ ทางการคลังในเวลาที่การบริ โภคและการลงทุ น
ภายในประเทศยังไม่แข็งแรงเพียงพอ จะเป็ นอันตรายต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ”
ในรายงานฉบับนี้ ได้ย้าว่าความกลัวนั้นได้เกิดขึ้นจริ งตามที่คาดแล้ว ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศมหาอานาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงกดดันนี้ เกิดจากการปรับการใช้จ่ายในภาคเอกชน การ
ว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อรายได้และการบริ โภคของครัวเรื อน และการที่รัฐเร่ งรี บจัดการปั ญหาหนี้ ภาครัฐมาก
เกินไป อย่างไรก็ตาม การขาดดุลการคลังจานวนมากไม่ใช่สาเหตุ แต่เป็ นผลที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าว
จึงไม่เพียงแต่จะวินิจฉัยต้นตอของปัญหาผิดเท่านั้น แต่ยงั ประเมินผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงเวลาของวิกฤติไว้ต่าเกินไป ที่จริ งแล้วการที่เศรษฐกิจฟื้ นตัวไม่ต่อเนื่ องนั้น ทาให้รายได้การคลังและดุล
การคลังรวมของหลายๆประเทศต่ากว่าที่คาดการณ์และไม่สามารถรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนโลกไว้ได้ รายงานยัง
ระบุว่า แม้ปัญหาหนี้ภาครัฐนั้นจะจาเป็ นต้องได้รับการจัดการ แต่ในระยะยาว หากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ รัฐก็จะมี
รายได้มากขึ้น ทาให้ปัญหาหนี้ สิน ค่อยๆเข้าสู่ภาวะสมดุ ลไปได้เอง นอกจากนี้ นโยบายสาคัญอีก ประการหนึ่ งของ
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งส่ งผลอย่างมากต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจก็คือแรงกดดันต่อค่าจ้าง ซึ่งเพิ่มอัตราการว่างงาน
แทนที่จะกระตุน้ การลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน และสาหรับประเทศที่พ่ ึงพิงการค้าระหว่างประเทศมาก การมีค่าจ้าง
แรงงานถูก ลงก็ ไ ม่ ไ ด้ท าให้ ป ระเทศมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน เพิ่ ม ขึ้ นมากนั ก แต่ อ าจกระทบต่ อ อุ ป สงค์
ภายในประเทศจนถึงกับทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงก็เป็ นได้
ในสถานการณ์เช่นนี้ แม้ว่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจยังคงมีความจาเป็ นและไม่
อาจถูกแทนที่ได้ดว้ ยการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่อาจมีส่วนช่ว ยให้เศรษฐกิจฟื้ น
ตัวได้ ได้แก่ การสร้างระบบสวัสดิการสังคม (social safety net) และส่ งเสริ มบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐใน
ประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ และการปฏิรูปในหลายภาคส่ วน เช่น ภาคการเงินซึ่งช่วยจัดการมูลเหตุที่เป็ นรากฐานของ
วิกฤตเศรษฐกิ จ การลดช่องว่างการกระจายรายได้ที่เป็ นปั ญ หาในหลายประเทศจตั้งแต่ทศวรรษ 1980s เป็ นต้นมา
อย่างไรก็ต าม ในหลายประเทศพัฒ นาแล้ว ก็ย งั คงมี มาตรการปฏิรู ปที่ ส่งผลลบต่ อ ค่ าจ้า งที่ แท้จ ริ ง จ ากัด อุปสงค์
ภายในประเทศ และสร้างช่องว่างของรายได้เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายค่าแรงที่ยดื หยุน่ ไม่อิงกลุ่มหรื อเกณฑ์มาตรฐานกลาง
(labor flexibility policies) เป็ นต้น

