สรุป 10 ประเด็นหลักในรายงานการค้าและพัฒนา 2011
1. เศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหรือจีดีพีลดลงจากประมาณร้อยละ 4 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 3 ในปี 2011 อัตรา
การเจริญเติบโตมีความแข็งแกร่งกว่าในเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา โดยได้ฟื้นตัวกลับเข้าสู่
แนวโน้มการเติบโตในช่ว งก่อนเกิ ดวิก ฤต และกํา ลั ง ขยายตัว ที่ กว่า ร้ อยละ 6 ในปี นี้ ซึ่งเป็ น การ
ขยายตัวที่มากกว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 ถึง
ร้อยละ 2 ในปี 2011 สําหรับประเทศที่ระบบเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนผ่านยังคงฟื้นตัวต่อไปจากที่
ตกต่ําหนักในปี 2009 ด้วยอัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 4
2. “การฟื้นตัวด้วยความเร็วสองระดับ” นี้ ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างด้านอุปสงค์
ภายในประเทศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการสนับสนุนที่
ต่อเนื่องของรัฐบาลทําให้การลงทุนและอุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวต่อไปอย่างดี และดูจะได้ผล
มากกว่ามาตรการทางการคลังที่สวนทางกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ
พัฒนาแล้วส่วนมาก อุปสงค์จากภาคเอกชนไม่ได้กระเตื้องขึ้นนัก อันเป็นเหตุจากค่าจ้างแรงงานที่
แน่นิ่งอยู่กับที่ ภาวะการจ้างงานยังไม่ค่อยปรับตัวไปในทางที่ดี และกระบวนการลดสัดส่วนของ
สินทรัพย์ต่อทุน (de-leveraging) ที่ดําเนินอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคต่อทั้งอุปสงค์และอุปทาน
ด้านสินเชื่อ
3. ในสถานการณ์เช่นนี้ การขยับปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายไปใช้มาตรการทางการคลังแบบหดตัวที่
เน้นการประหยัดเข้มงวดทางการเงินและการคลังนั้น หากไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว
หดตัวไปเลย ก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับภาวะที่อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงใจนักต่อไปอีกเป็นเวลานาน เมื่อคํานึงถึงความอ่อนแอทาง
เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว และการขาดการปฏิรูปในตลาดการเงินระหว่างประเทศ ถือว่า
ประเทศกําลังพัฒนาตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องเจอกับภาวะช้อคทางการค้าและในระบบ
การเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกและราคาของสินค้าโภคภัณฑ์หลักดังที่เคยเกิดขึ้น
แล้วในปี 2008

4. ความไม่สมดุลทางการคลังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดวิกฤต หากเป็นผลลัพธ์ของวิกฤต
เนื่องจากนโยบายการคลังที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤต การเข้มงวดทางการคลังจึง
ไม่ใช่มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม นโยบายที่ใช้จัดการกับวิกฤตควรขึ้นอยู่กับลักษณะของวิกฤตนั้น
เพื่อให้สามารถรับมือวิกฤตได้อย่างเหมาะสม หากประเทศหนึ่งเผชิญกับข้อจํากัดภายนอกหรือภาวะ
ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้จริงๆ ก็ควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาดุลการชําระเงินหรือการปรับ
โครงสร้างหนี้เป็นอันดับแรกๆ แทนที่จะเป็นการนําเอามาตรการประหยัดรัดเข็มขัดมาใช้
5. มาตรการเข้มงวดทางการคลังที่มุ่งจะลดการขาดดุลการคลัง ลดหนี้สาธารณะซึ่งสามารถช่วยใน
การ “เรียกความเชื่อมั่นของตลาดการเงินกลับคืนมา” นั้น มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดความเสียหาย
เสียมากกว่า เนื่องจากมาตรการที่ว่านี้มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของจีดีพีและมีผลให้
รายได้ของรัฐบาลลดลงไปอีก นโยบายทางการคลังที่เน้นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะช่วยให้เกิดการปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุลเมื่อเทียบกับ
มาตรการทางการคลังที่เข้มงวด นอกจากนั้น เมื่อคํานึงถึงพฤติกรรมการไม่รับผิดชอบของตัวแทน
เอกชนจํานวนมากในตลาดการเงิน ตลอดจนสถาบันจัดอันดับต่างๆแล้ว สาธารณชนและผู้กําหนด
นโยบายก็ ไ ม่ ค วรจะคล้ อ ยตามการตั ด สิ น ใจของสถาบั น เหล่ า นั้ น ในการพิ จ ารณาว่ า อะไรเป็ น
องค์ ป ระกอบของนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคที่ ถู ก ต้ อ ง และการบริ ห ารการคลั ง ภาครั ฐ ที่ ดี แ ละ
เหมาะสม
6. ความสามารถที่รัฐจะก่อหนี้ทางการคลังเพิ่มเติม ซึ่งอาจดําเนินการไปเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
หากแต่ต้องไม่ทําให้เกิดผลทางลบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภาวะดุลการคลัง (fiscal
space) เป็นเครื่องมือที่รัฐอาจนํามาใช้ในการดําเนินนโยบายกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และไม่ได้เป็นตัวแปรที่อยู่นิ่งๆ โดยปกติแล้ว นโยบายการคลังแบบขยายตัวจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับรัฐบาล นอกจากนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบของรายจ่ายภาครัฐ หรือจัด
โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลให้เกิดผลทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้
จ่ า ยโดยรวมหรื อ สมดุ ล ทางการคลั ง สํ า หรั บ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ การเพิ่ ม การใช้ จ่ า ยไปกั บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการโอนให้ สั ง คมมี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากกว่ า การลดภาษี –
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการลดให้ภาษีให้กลุ่มที่มั่งคั่งจะยิ่งเกิดประสิทธิผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
การลดภาษีให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย – เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้รายได้สูงขึ้น จึงกระตุ้น
การซื้อ และทําให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นได้โดยตรง ขณะที่เงินที่คนประหยัดได้จากการจ่ายภาษีลดลงอาจถูก

นํามาใช้จ่ายบริโภคเพียงบางส่วน จึงไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับผล
ที่เกิดจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังและการโอนทางสังคม
7. การผ่อนคลายการควบคุมดูแลในระบบการเงินให้เป็นไปอย่างเสรีในอดีตเป็นปัจจัยหลักประการ
หนึ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกเนื่องจากมีส่วนช่วยให้เกิดระบบการเงินการ
ธนาคารเงามืดขนาดใหญ่ที่ไม่มีการควบคุม และมีทุนต่ํากว่าที่ควร ในขณะที่การดําเนิน กิจการ
ธนาคารตามแบบแผนดั้งเดิมได้หันเหจากการพึ่งพาเงินฝากไปเป็นการให้สินเชื่อจากตลาดทุน และ
จากการให้ยืมไปเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ความหลากหลายของระบบการเงินที่สูญหายไป และ
พฤติกรรมของตัวแทนที่เหมือนกันไปหมด เป็นเชื้อไฟอย่างดีที่ชักนําให้เกิดการคาดการณ์เก็งกําไรซึ่ง
ทําลายความมีเสถียรภาพ และเน้นย้ําการเกิดแนวโน้มตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และในที่สุดก็นําไปสู่
วิกฤตเชิงระบบ จนถึงขณะนี้ กระบวนการที่จะยกเครื่องการจัดการกฎระเบียบเพื่อควบคุมดูแล
ระบบการเงินยังดําเนินไปอย่างเชื่องช้า และไม่เพียงพอที่จะจัดการกับระบบการเงินการธนาคารเงา
มืดนั้น รวมถึงไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขสภาวะในภาคการเงินที่แออัดไปด้วยการถือครองสินทรัพย์
และการเป็นผู้นําตลาดของกลุ่มสถาบันการเงินขนาดยักษ์เพียงไม่กี่แห่ง
8. การควบคุมดูแลจะต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นกับสถาบันที่ “ใหญ่เกินกว่าจะล้มได้” และจะต้องมีมิติที่
เป็น macro-prudential อยู่ด้วย ซึ่งรวมถึงข้อกําหนดเรื่องการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําที่สวนทาง
กับวัฏจักรเศรษฐกิจ
และการหันไปใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อจัดการกับการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผันแปรง่าย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาคการเงินจะถูกควบคุมดูแลดีขึ้นแล้วก็ตาม
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือทําให้
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่ อมหรือ ประชาชนทั่ว ไปเข้า ถึงสิน เชื่ อได้ โ ดยทั น ที นอกจากการ
ควบคุมดูแลที่ดีขึ้น ภาคการเงินยังจําเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด
วิกฤตเชิงระบบ และเพื่อยกระดับอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับโครงสร้างทาง
การเงินควรมุ่งไปที่ระบบการเงินระดับชาติที่หลากหลาย ที่สถาบันมหาชนและสหกรณ์มีบทบาทมาก
ขึ้น ขณะที่สถาบันยักษ์ใหญ่ลดขนาดลง และมีการแยกกันชัดเจนระหว่างกิจกรรมการลงทุนและ
กิจกรรมการธนาคารเชิงพาณิชย์
9. การทําตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ให้เข้าสู่ระบบการเงินกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแห่ซื้อขายตามกัน
และกระทบต่อราคาสินค้าพื้นฐานอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ราคาสินค้าอาหารหลัก และราคาพลังงาน

เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะยิ่งเลียนแบบการตัดสินใจซื้อขายในตลาดการเงิน
อื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ รายงานได้เสนอให้ปรับปรุงหน้าที่การดําเนินงานของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทํา
ให้ ทั้งตลาดสินค้าและตลาดตราสารอนุพันธ์โปร่งใสขึ้ น ตลอดจนการควบคุม ดูแลนั กลงทุ นทาง
การเงินอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยการประสานงานกันระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ด้วยการจํากัด
สถานะการถือครอง หรือการเก็บภาษีในการทําธุรกรรม นอกจากนี้ มาตรการขั้นสุดท้ายคือ การให้
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลเข้ามามีอํานาจที่จะแทรกแซงการค้าในตลาดการเงินได้เป็นครั้ง
คราว โดยการซื้อหรือขายสัญญาตราสารอนุพันธ์โดยมุ่งที่จะป้องกันการล่มสลายของราคา หรือภาวะ
ฟองสบู่แตก
10. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเก็งกําไรทางการเงิน ซึ่ง
ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค นี่คือสาเหตุหนึ่งของความไม่สมดุลใน
บัญชีเดินสะพัด และการผันผวนเกินพิกัดของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจริงๆแล้วมีผลทําให้หน้าที่การ
ดําเนินงานและความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงเสียหาย ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ที่ มีก ารจั ด การตามกฎระเบี ย บจะช่ว ยให้ อัต ราแลกเปลี่ย นที่ แ ท้ จริ งมี เ สถี ย รภาพเพิ่ ม ขึ้ น ระบบ
ดังกล่าวอาจจะสร้างขึ้นโดยการปรับอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับส่วนต่างอัตราเงิน
เฟ้อ หรือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หลักการแรกจะเน้นตรงไปที่ความจําเป็นที่จะหลีกเลี่ยงความไม่
สมดุลในปริมาณการค้า ส่วนหลักการที่สองมุ่งตรงไปที่การจํากัดการเก็งกําไรทางการเงินแบบ
carry-trade การลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการตามกฎระเบียบสามารถถือปฏิบัติโดยเป็น
กลยุทธ์แบบเอกภาคีคือใช้อยู่ฝ่ายเดียว หรืออาจนําไปใช้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพื่อการแทรกแซง
อย่างมีสมมาตรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผ่านข้อตกลงทวิภาคีหรือข้อตกลงใน
ระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ประโยชน์สูงสุดต่อเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้
หากมีการใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมดูแลการลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนแบบมีการจัดการในระดับพหุ
ภาคี โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลทางการเงินของโลก และเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดระบบ
การค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ
*** ** ***
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2216 1894-7
โทรสาร: +66 (0) 2216 1898-9
เว็บไซต์: www.itd.or.th

