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รายงานระบุว่าการลดความเหลื่อมล้าด้ วยนโยบายการคลังและรายได้ เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะสร้ างความ
เติบโตและการพัฒนา
รายงานการค้าและการพัฒนาประจาปี 2555 ระบุว่ารัฐบาลสามารถใช้ นโยบายการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ า การใช้
จ่ายด้ านสังคม และการสนับสนุนการขึน้ ค่าแรง ไปพร้ อมๆกับสร้ างประสิทธิภาพในการผลิต
เจนี ว า, 12 กัน ยายน 2555 –รายงานการค้าและการพัฒ นาของอังค์ถตั ระบุ ว่าความเชื่อที่มีมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980s ที่ว่าหากรัฐบาลต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ จะต้องยอมแลกกับความเหลื่อมล้ า
ที่มากขึ้นนั้น ไม่เป็ นความจริ ง และให้ขอ้ เสนอแนะทางนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปพร้อมกัน
ในวันนี้ อังค์ถตั ได้ทาการเผยแพร่ รายงานการค้าและการพัฒนา ประจาปี 2555 ในชื่อว่า “นโยบายเพื่อ
การเติบโตอย่างทัว่ ถึงและสมดุล” สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ทาให้แรงงานมีส่วนแบ่งในรายได้ของประเทศมาก
ขึ้น รวมถึงการกระจายรายได้ดว้ ยการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและการเพื่มการใช้จ่ายภาครัฐ จะช่วยลดความเหลือ่ ม
ล้าและสร้างความเติบโตให้ระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
นโยบายการคลังในทศวรรษที่ 1980-1990 มักจะเน้นไปที่การลดสัดส่วนภาษีเงินได้ และเพิ่มสัดส่ วน
ภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ในรายได้ท้งั หมดของรัฐ ในหลายๆประเทศยังพยายามลด “ขนาดของภาครัฐ” ใน
รู ปของสัดส่วนการใช้จ่ายต่อรายได้ประชาชาติ อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงถูกเก็บภาษีต่ากว่าและการ
จากัดการใช้จ่ายภาครัฐนี้ ไม่ส่งเสริ มให้เกิดการลงทุนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
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ของในประเทศแถบละตินอเมริ กาและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ พบว่าการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและการเพิ่ม
การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการจัดหาสิ นค้าและบริ การให้กบั
กลุ่มคนที่มีรายได้นอ้ ย จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ลดความเหลื่อมล้ า ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและความต้องการลงทุนของภาคเอกชน
นอกจากนี้ รายงานยังให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุ งวิธีการจัดเก็บภาษีให้เป็ นอัตราก้าวหน้าแต่
ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น อาจจัดเก็บภาษีมากขึ้นสาหรับกลุ่มรายได้สูงที่มี
ที่มาของรายได้จากค่าเช่า ซึ่งเป็ นกิจกรรมสร้างรายได้ให้กบั ประชากรส่ วนน้อยโดยตรง เมื่อเทียบกับรายได้จาก
ก าไรทางธุ ร กิ จ และภาคการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม รายได้ร วมทั้ง ประเทศ หรื อในกรณี ข องประเทศก าลัง พัฒ นาที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก รัฐบาลควรจัดการให้มีส่วนแบ่งของค่าเช่าให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อต่อ
ประชาชนโดยรวม ไม่ใช่เพื่อคนในประเทศหรื อชาวต่างประเทศกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้งนี้ ในการผ่อนคลายนโยบายการคลัง รัฐบาลอาจใช้นโยบายเศรษฐกิจ แบบตรงข้ามกับวัฏจัก ร
เศรษฐกิจ (countercyclical policy) กล่าวคือ การสร้างอุปสงค์ภายในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ควบคู่ไปกับ
การกระจายรายได้และเงินทุนเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างทัว่ ถึงและยัง่ ยืน
รายงานการค้าและการพัฒนายังโต้แย้งแนวคิด การกาหนดค่าแรงแบบยืดหยุ่นที่ไม่อิงกับกลุ่มหรื อ
เกณฑ์มาตรฐานกลาง (labor market flexibility) ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้ ในทางกลับกันกับทาให้
ปั ญหาเพิ่มมากขึ้น การกดค่าแรงโดยหวังว่าจะเพิ่มการจ้างงานนั้นเป็ นมาตรการที่ ผิด พลาด เพราะไม่ได้นึ กถึง
ประโยชน์ของการกระจายรายได้ที่เหมาะสมที่มีต่อความเติบโตทางอุปสงค์ภายในประเทศและการจ้างงาน เพราะ
การผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยที่ค่าแรงไม่ได้ข้ ึนตามไปด้วย ทาให้อุปสงค์ต่ากว่าศักยภาพการผลิต เกิดการใช้สมรรถนะใน
การผลิตไม่คุม้ ค่า และทาให้กาไรและการลงทุนลดลงในระยะยาวด้วย
นอกจากนี้ การปฏิรูประบบค่ าแรง โดยสนับสนุ นให้มีการกาหนดค่ าแรงได้แตกต่างกันในแต่ละ
กิจการ แทนที่ จะกาหนดจากกระบวนการต่อรองร่ วมหรื อมาตรฐานกลาง ยังสร้างแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องต่อการ
ลงทุน การสร้างนวัตกรรมและการผลิตของภาคธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ที่มีประสิทธิภาพต่าจะพยายามรักษากาไร
ด้วยการกดค่าแรง ไม่มีแรงจูงในให้ปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้อยูร่ อดในธุรกิจ
ที่ผา่ นมา มีหลายประเทศที่ใช้การต่อรองค่าแรงร่ วม ควบคู่ไปกับแนวปฏิบตั ิที่กาหนดโดยภาครัฐใน
การกาหนดค่าแรง ทาให้ส่วนแบ่งของรายได้ที่มาจากการจ้างแรงงานในรายได้ประชาชาติไม่ลดต่าลงมากนัก (ดู
UNCTAD/PRESS/PR/2012/31) และที่จริ งแล้ว ค่าจ้างแรงงานควรจะเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับประสิ ทธิภาพการ
ผลิตและเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดค่าจ้างที่แตกต่างกันมากนักในการจ้างงานระดับเดียวกัน
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นอกจากนี้ ยังมีเครื่ องมืออื่นๆที่รัฐบาลอาจเลือกใช้เพื่อช่วยให้ผทู้ ี่มีอานาจต่อรองต่าหรื อผูท้ ี่อยู่ในภาค
นอกระบบ เช่น การกาหนดค่าแรงขั้นต่าตามกฎหมาย การปรับปรุ งการจ้างงานภาครัฐ และมาตรการอื่นๆที่ช่วย
เพิม่ รายได้ให้กบั แรงงานนอกระบบ เป็ นต้น

