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การเร่งรีบดําเนินมาตรการประหยัดรัดเข็มขัดก่อนเวลาอันควร
สร้างความเสียหายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
รายงานการค้าและการพัฒนาเตือนให้ระวังผลลัพธ์ของมาตรการประหยัดรัดเข็มขัด:
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการกับหนี้สาธารณะคือกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
6 กันยายน 2554 -- สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD
ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations
Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ให้เป็นผู้แทนจัดงานเปิดตัวรายงาน
การค้าและการพัฒนา 2011 (Trade and Development Report 2011) ในประเทศไทย เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนาของโลก
รายงานการค้าและการพัฒนา 2011 (TDR 2011) ของ UNCTAD เตือนให้ระวังว่า มาตรการ
ประหยัดรัดเข็มขัดเพียงแต่จัดการกับอาการของปัญหา แต่ไม่ได้จัดการอะไรเลยกับสาเหตุพื้นฐาน
อัตราส่วนหนี้สาธารณะที่สูงเป็นผลลัพธ์ของวิกฤต ไม่ใช่สาเหตุ นโยบายการคลังที่ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่างหากที่จะช่วยลดการขาดดุลการคลัง และยับยั้งอัตราส่วนหนี้สาธารณะได้มากกว่า
นโยบายการคลังที่เข้มงวด
รายงานการค้าและการพัฒนา 2011: ความท้าทายทางนโยบายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
ออกมาวั น นี้ โต้ แ ย้ ง ว่ า การขยั บ ปรั บ เปลี่ ย นเชิ ง นโยบายโดยการตั ด สิ น ใจใช้ ม าตรการประหยั ด
รัดเข็มขัดแทนการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะกลับเกิดความเสียหายเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินอย่างรุนแรง ในสถานการณ์ดังกล่าว
นโยบายการคลังที่เข้มงวดอาจทําให้การเติบโตของจีดีพีและรายได้ของรัฐบาลลดลง ดังนั้น จึงจะไม่
เกิดผลดีในแง่ของการปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล
TDR 2011 แสดงให้เห็นว่าความไม่สมดุลทางการคลัง ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดวิกฤต หาก
เป็นผลลัพธ์ของวิกฤตระหว่างปี 2002 และ 2007 ภาวะดุลทางการคลังปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ในส่วนใหญ่ของทั้งกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําลง และสําหรับในบางประเทศ เป็นผลมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น วิกฤต
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายกับบัญชีภาครัฐอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลนานาประเทศตัดสินใจใช้
นโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติ และมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การที่รัฐเข้าไปช่วยกอบกู้บรรดาสถาบันการเงินไว้เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้เกิดการขาดดุลการคลังขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาระ
หนี้จากหนี้เอกชนกลายเป็นหนี้ของรัฐ (หนี้สาธารณะ)
ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเฉลี่ยในประเทศพัฒนาแล้วจึงเพิ่มขึ้นเกือบเป็นสองเท่า คิดเป็น
มูลค่ากว่าร้อยละ 60 ของจีดีพี ในช่วงระหว่างปี 2007 และปลายปี 2010 เมื่อดูทั้งกลุ่มประเทศ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินน้อยกว่า สาเหตุ
ส่วนหนึ่ง มาจากการใช้นโยบายการคลังสวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ การคลังจึงปรับตัวดี
ขึ้นในปี 2010 และอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีก็ยังคงอยู่ในสถานะเดิม
เหตุผลหลักที่ใช้สนับสนุนการใช้มาตรการทางการคลังแบบประหยัดรัดเข็มขัดก็คือ ความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเรียกความเชื่อมั่นในตลาดการเงินให้กลับคืนมาให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้
เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่เมื่อคํานึงถึงพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบของตัวแทนเอกชนจํานวนมากในตลาด
การเงิน ซึ่งทําให้รัฐบาลต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลเข้าไปแทรกแซงอุ้มชูเพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงิน
ล่มสลายแล้ว สาธารณชนและผู้กําหนดนโยบายก็ไม่ควรจะเชื่อวิธีคิดของสถาบันเหล่านั้น รวมทั้ง
สถาบันจัดอันดับต่างๆ การมาตัดสินว่า อะไรเป็นองค์ประกอบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ
การบริหารการคลังภาครัฐที่ดีและเหมาะสม
การลดรายจ่ายของรัฐบาลที่ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจทําให้รายได้ในอนาคต
ของรั ฐ บาลลดลง ซึ่ง จะลดลงไปมากกว่า ที่จ ะประหยั ดได้จ ากมาตรการการคลั ง แบบหดตั ว หรื อ
ประหยัดรัดเข็มขัดเสียอีก และเป็นผลทางลบต่อความยั่งยืนทางการคลังและภาวะการเป็นหนี้
ประเทศที่ใช้มาตรการทางการคลังแบบหดตัวหรือประหยัดรัดเข็มขัดในช่วงทศวรรษที่ 1990 และ
2000 อันเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ไม่ได้พิจารณาผลกระทบเชิงพลวัตเหล่านี้ การณ์กลับกลายเป็นว่า ใน
ประเทศที่คาดหวังว่ามาตรการทางการคลังแบบหดตัวจะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณ และสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ ยิ่งเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณหนักขึ้นไปอีกในขณะที่
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ในสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายการคลังแบบประหยัด
รัดเข็มขัดที่บางประเทศดําเนินอยู่มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดผลทางลบในทํานองเดียวกัน
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า รัฐบาลใช้งบประมาณสําหรับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจนแทบจะไม่เหลือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ความสามารถทางการคลังหรือเงินเหลือของรัฐบาล
(fiscal space) ไม่ได้เป็นตัวแปรที่คงที่ นโยบายการคลังแบบขยายตัวอาจมีผลอย่างมากกับอุปสงค์
เพิ่มรายได้ของภาคเอกชน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับรัฐบาล โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยาย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายการคลัง ด้วยการเปลี่ยนองค์ประกอบของรายจ่ายภาครัฐ หรือ
ปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมผ่านกลไกทาง
เศรษฐกิจ โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายโดยรวมหรือภาวะดุลทางการคลัง
TDR 2011 แสดงให้เห็นว่าวิธีที่ภาครัฐใช้จ่ายและเก็บภาษีนั้นไม่เป็นกลาง การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การโอนให้กับสังคม หรือการอุดหนุนอย่างมีเป้าหมายให้กับนักลงทุนเอกชน
มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นผลสําเร็จมากกว่าการลดภาษี เนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าวช่วย
สร้างงาน กําลังการซื้อ และอุปสงค์
บ่อยครั้ง ที่เงินที่ประหยัดได้จากการลดภาษีในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ไม่ได้ถูกอัดฉีดกลับเข้าไปในระบบ
เศรษฐกิจ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า หากการลดภาษีถูกเลือกเป็น
เครื่องมือทางการคลังแล้วละก็ การลดภาษีให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ต่ําจะมีประสิทธิผลในการเพิ่มอุปสงค์
และรายได้ของประชาชนมากกว่า การลดให้กั บกลุ่ ม ผู้ มีร ายได้ สูง ทั้งนี้เ พราะกลุ่ มผู้มีร ายได้ต่ํา มี
แนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินที่ได้มาหรือส่วนที่ประหยัดได้ในเศรษฐกิจท้องถิ่น
ความท้าทายสําหรับประเทศพัฒนาแล้วที่มีภาระหนี้สูง ก็คือทําอย่างไรจึงจะปลดภาระหนี้ได้โดยใช้
นโยบายรายได้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังที่กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
เจริญเติบโตของจีดีพีประกอปรกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับการลดอัตราหนี้
สาธารณะในระยะยาว หากไม่สามารถทําให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ได้เนื่องจากมีข้อจํากัดภายนอก
หรือจากความไม่สามารถชําระหนี้ได้ ก็ควรจะให้ความสําคัญอันดับต้นๆกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ดุลการชําระเงิน หรือการปรับโครงสร้างหนี้ แทนที่จะใช้มาตรการการคลังแบบประหยัดรัดเข็มขัด
นอกจากนั้น ประเทศกําลังพัฒนาควรจะรักษาและขยายความสามารถทางการคลังหรือเงินเหลือของ
รัฐ (fiscal space) รวมทั้งดําเนินนโยบายที่สวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อปกป้องตนเองจาก
ภาวะช้อคทางลบจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้
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