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รายงานระบุว่าความเหลื่อมล้าของรายได้ เป็ นปัญหาที่แก้ ไขได้ - การกระจายรายได้ ที่ดีขนึ้ จะทาให้
เศรษฐกิจโดยรวมดีขนึ้ ด้ วย
รายงานการค้าและการพัฒนาพบแนวโน้ มระยะยาวยังไม่คงที่ และอาจเปลีย่ นแปลงได้ จากนโยบายของรัฐบาลในด้ าน
การคลังและตลาดแรงงาน
เจนีวา, 12 กันยายน 2555 – รายงานการค้าและการพัฒนาของอังค์ถตั ปี 2555 ระบุว่า ปั ญหาช่องว่างของ
รายได้และความมัง่ คัง่ ที่ เกิ ดขึ้ นทัว่ โลกซึ่ งเป็ นผลพวงจากโลกาภิ ว ตั น์และความเจริ ญทางเทคโนโลยีน้ นั เป็ นสิ่ งที่
หลีกเลี่ยงได้ การกระจุกตัวของรายได้ในมือของคนบางกลุ่มทาให้ศกั ยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศลดลง
จากความต้องการสินค้าบริ การ โอกาสทางการศึกษา และความยืดหยุ่นทางสังคมที่ลดลง ทาให้ประชาชนบางส่ วนไม่
สามารถใช้ทกั ษะและความสามารถที่มีอยูไ่ ด้เต็มที่ ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ สามารถจัดการได้ดว้ ยมาตรการของรัฐไม่ว่าจะ
เป็ นในด้านการคลังหรื อตลาดแรงงาน
อังค์ถตั ได้ทาการเผยแพร่ รายงานการค้าและการพัฒนา ประจาปี 2555 ในชื่อว่า “นโยบายเพื่อการเติบโต
อย่างทัว่ ถึงและสมดุล” ในวันนี้
ทิศทางที่เกิดขึ้นในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะระหว่าง
ประชาชนในประเทศด้วยกันเอง หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ สัดส่วนของรายได้รวมที่มาจากรายได้ที่เป็ นค่าจ้าง
แรงงานลดลงในแทบทุกประเทศ ตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ ที่สดั ส่วนดังกล่าว
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ลดลงกว่าร้ อยละ 5 และในฝรั่ งเศส เยอรมัน และไอร์ แลนด์ ที่ลดลงกว่าร้ อยละ 10 นอกจากนี้ ในหลายประเทศ
ประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 1 มีส่วนแบ่งรายได้ถึงประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 จากความมัง่ คัง่ รวมของประเทศทั้งหมด
สาหรับความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศต่างๆนั้น ในช่วงทศวรรษ 1980s ประชากรในประเทศที่รวยที่สุด
15 ประเทศ มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศที่จนที่สุด 15 ประเทศ ประมาณ 44 เท่า ต่อมาอีก 20 ปี สัดส่ วนดังกล่าวเพิ่ม
เป็ น 62 เท่า ส่วนในปี 2552 ที่ประเทศกาลังพัฒนามีการเติบโตดี สัดส่วนนั้นจึงลดลงเหลือ 56 เท่า
นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านต่างเห็นว่าความเหลื่อมล้าที่เพิม่ ขึ้นเป็ นผลพวงที่ตอ้ งเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ ที่สร้างความเติบโตให้กบั การค้าระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในรอบ
30 ปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม อังค์ถตั เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยภาครัฐสามารถเข้าแทรกแซงได้ดว้ ย
การใช้นโยบายการคลังและนโยบายด้านตลาดแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นการดาเนิ นนโยบายที่คุม้ ค่า ไม่เพียงแต่สร้าง
ความเท่าเทียมและสวัสดิการทางสังคม แต่นามาซึ่งความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย เหตุผลก็คือครัวเรื อนที่เป็ นชน
ชั้นกลางไปถึงล่างจะใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคเป็ นจานวนมากในสัดส่วนของรายได้ท้งั หมด และการบริ โภคของครัวเรื อน
นี้สร้างอุปสงค์ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น สาเหตุที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถฟื้ นตัวได้เต็มที่
จากวิกฤติในปี 2552 จึงมีรากฐานโดยตรงมาจากการขาดอุปสงค์ภายในประเทศนัน่ เอง
นอกจากนี้ เป็ นไปได้ว่าการที่ความมัง่ คัง่ ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั คนรวยจะเป็ นสาเหตุหนึ่งของวิกฤติการเงินที่
ผ่านมา ในประเทศพัฒ นาแล้ว บางประเทศ กลุ่มผูบ้ ริ หารและบุ ค ลากรในภาคการเงิ นได้รับผลตอบแทนที่ สูงมาก
จนกระทัง่ กลายเป็ นแรงจูงใจให้ทาธุรกรรมที่เสี่ยงมากเกินไปเพื่อกาไรและผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ในระยะสั้น ในขณะ
ที่กลุ่มที่ได้รายได้เป็ นค่าจ้างแรงงานกลับต้องมีภาระหนี้ สินเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของตน โดยรายงานระบุว่า “การ
กระจุกตัวของรายได้เป็ นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่วิกฤตการณ์ในภาคการเงิน โดยสร้างแรงจูงใจที่ผดิ ให้กบั กลุ่มคนรวย และ
สร้างหนี้สินในกลุ่มอื่นๆ” ซึ่งอังค์ถตั คาดว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ฟ้ื นตัวเต็มที่ ตราบใดที่กลุ่มชนชั้นกลางและล่างยังไม่มี
รายได้มากพอที่จะใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค
รายงานการค้าและการพัฒนายังระบุว่าการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมจะทาให้เกิดผลดีในระยะยาว ปั ญหา
ความเหลื่อมล้าทาให้ประชาชชนไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและแหล่งเงินทุน ทาให้ตลาดภายในประเทศขยายตัว
ได้จากัด และหากปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นปี หรื อเป็ นทศวรรษ จะทาให้ประเทศต้องสูญเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิจไป
มหาศาลทั้งที่มีศกั ยภาพ ดังนั้น การกระจายรายได้ที่เหมาะสมจึงช่วยทั้งกระตุน้ การเติบโตในระยะสั้น และเป็ นแรงจูงใจ
ที่สาคัญต่อการลงทุน การสร้างนวัตกรรม และการจ้างงานในระยะยาว
ปัญหาความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมในภาคธุรกิจ
ที่แทนที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิต แต่กลับพยายามรักษา
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กาไรด้วยการว่าจ้างผลิตในประเทศที่ มีค่าแรงถูก หรื อกดค่าแรงในประเทศโดยขู่ว่าจะย้ายการผลิตไปในประเทศที่
ค่าแรงถูก กว่า กาไรที่เกิดขึ้น นี้ ในที่สุดก็กลับไปในรู ปเงินปั น ผลหรื อผลตอบแทนอื่นที่เพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของ
กิจการ ดังนั้น การกดค่าแรงจึงมักมาควบคู่ไปกับส่ วนแบ่งของรายได้ที่ไปยังกลุ่มรายได้สูง นักลงทุน หรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงมากขึ้น
สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนา การกระจายผลประโยชน์จากโลกาภิวตั น์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ยังขึ้นกับการเปลี่ยนโครงสร้างในการผลิต แรงงานที่ยา้ ยจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
ในระยะแรกอาจได้รับประโยชน์ ไม่เท่ ากัน เช่ น ในประเทศจีน ที่ แรงงานในโรงงานอุต สาหกรรมมีรายได้สูงกว่า
เกษตรกร แต่ในขณะที่แรงงานทั้งหมดได้ประโยชน์สูงขึ้น ก็อาจได้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
อย่างไรก็ต าม เมื่อโลกาภิ ว ตั น์ ที่ถูก ขับเคลื่อนโดยภาคการเงิ น ได้น าไปสู่ ค วามไม่มี เสถี ยรภาพและ
วิกฤตการณ์ในภาคการเงิน เช่นในละตินอเมริ กาและเขตเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านต่างๆ อาจเกิดกรณี ที่แรงงานย้ายออกจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปยังภาคที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ากว่า เช่น ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ หรื ออาจจะถูกเลิกจ้าง ซึ่ง
ยิง่ ทาให้ค่าจ้างถูกกดต่าลงและสร้างความเหลื่อมล้า นอกจากนี้ วิกฤตการเงินและการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ โดยกระจาย
ความเป็ นเจ้าของกิจการของรัฐให้อยูใ่ นมือเอกชนบางกลุ่ม ยิ่งทาให้เกิดการกระจุกตัวของรายได้และความมัง่ คัง่ มาก
ยิง่ ขึ้น

