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เศรษฐกิจโลกหลังเดือนกันยายน 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การถลมตึก World Trade Center นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่
11 กันยายน 2544 กอผลกระทบลุมลึกทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ วาจําเพาะ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบมิไดมีตอเศรษฐกิจอเมริกันเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจโลกอีกดวย
ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันยังไมสามารถผลิตหลักฐานประจักษพยานขอเท็จจริง
เพือ่ พิสูจนวา อุสมา บิน ลาเด็น (Osama Bin Laden) เปน ‘เสนาธิการ’ และ ‘แมทัพ’ ผูบงการ
การประกอบอาชญากรรม World Trade Center การเดินหนาเพื่อถลมรัฐบาลตอเลบันแหง
อาฟกานิสถาน ไมวาจะมีความชอบธรรมหรือไม มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกโดยตรง
กอนวันที่ 11 กันยายน 2544 เศรษฐกิจโลกมีอาการไมสูดีอยูแลว การแตกสลาย
ของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในตลาดหลักทรัพย NASDAQ และความตกตํ่าของธุรกิจที่เกี่ยวพันกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉุดระบบเศรษฐกิจอเมริกันเขาสูภาวะถดถอย (Recession) โดยที่กําลัง
สงผลเชื่อมโยงสูยุโรปตะวันตกและอาเซียแปซิฟก มิไยตองกลาววา ญี่ปุนซึ่งจมอยูในภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจนานนับทศวรรษยังมิอาจผงกหัวขึ้นได กระนั้นก็ตาม ในหมูนักเศรษฐศาสตรหาไดมี
ความเห็นในรองรอยเดียวกันวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยแนแลวหรือ
กองทุนการเงินระหวางประเทศใหคําทํานายใน World Economic Outlook
(September 2001) วา เศรษฐกิจโลกจะเติบโตในอัตรา 2.6% ในป 2544 และ 3.5% ในป 2545
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเติบโตในอัตรา 1.3% ในป 2544 คําพยากรณสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวนี้ประมาณการกอนที่จะเกิดเหตุที่ World Trade Center ภายหลังอุบัติการณ 11 กันยายน
2544 นายเคนเน็ธ โรกอฟ (Kenneth Rogoff) หัวหนานักเศรษฐศาสตร (Chief Economist) แหง
กองทุนการเงินระหวางประเทศ หลุดปากใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันยาง
เขาสูภาวะถดถอย แตแลวก็กลับคํา ในเวลาตอมา บรรดาผูนํากองทุนการเงินระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายฮอรสต โคหเลอร (Horst Kohler) ผูอ านวยการ
ํ
และนางแอนน ครูเกอร
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(Ann Krueger) รองผูอ านวยการ
ํ
ตางยืนยันวา แมอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
จะชะลอตัว และตํ่ากวาคําพยากรณที่ปรากฏใน World Economic Outlook แตโลกจะยังมิได
เผชิญกับภาวะถดถอย (World Recession)
นอกกองทุนการเงินระหวางประเทศ นักเศรษฐศาสตรเริ่มมีความเห็นรวมกันวา
ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิอาจหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได “Why Recession Seems Inevitable”
เปนพาดหัวขาวของนิตยสาร Business Week (September 24, 2001) ประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด กลุมสุขทัศนผูมองโลก
ในดานดี (Optimists) เชือ่ วา ภาวะถดถอยมีลักษณะเปนตัวอักษร V ซึง่ หมายความวา การฟนตัว
จากภาวะถดถอยจะเปนไปอยางรวดเร็ว กลุมทุกขทัศนผูมองโลกในดานราย (Pessimists) เชื่อวา
ภาวะถดถอยมีลักษณะเปนตัวอักษร U ซึง่ หมายความวา การฟนตัวจากภาวะถดถอยเปนไปอยาง
เชื่องชา
โรเบิรต แบรโร (Robert J. Barro) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารดอยูในกลุมสุขทัศน
แบรโรเปรียบเทียบสภาวการณทางเศรษฐกิจปจจุบันกับสงครามโลกครั้งที่สอง การที่สหรัฐอเมริกา
เข า รว มในสงครามโลกครั้ง ที่ สองมีสวนในการชวยขจัดปญหาเศรษฐกิจตางๆที่ตกคางมาแต
เมือ่ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The Great Depression) ในทศวรรษ 2470 แตทั้งนี้มิได
มีนยั วา การกอสงครามเปนเรื่องดี ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกําลังยางเขาสูภาวะถดถอย
โดยที่กําลังกอสงครามตอตานการกอการรายดวย การดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลยอม
ไดรบั การสนับสนุนทางการเมือง การเพิ่มการใชจายของรัฐบาลสวนกลาง ประกอบกับรัฐบาลบุช
มีนโยบายลดภาระภาษีใหแกประชาชนอยูแลว จะชวยเหนี่ยวรั้งมิใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันตกสู
ภาวะถดถอย
กลุ ม ทุ กขทัศนมีความเห็นวา กํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมสํ าคัญๆของโลก
ในปจจุบันอยูในภาวะลนเกิน (Overcapacity) กลาวคือ แมจะยังมิไดใชกําลังการผลิตอยางเต็มที่
ผลผลิตที่ผลิตไดยังมีปญหาในการหาตลาด ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นจะมีผล
ซํ้าเติมปญหากําลังการผลิตลนเกิน เนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนํามาซึ่งการตกตํ่าของ
อํานาจซื้อของประชาชน ภาวะซบเซาของตลาดหลักทรัพย รวมทั้งนโยบายการกดอัตราดอกเบี้ย
ใหตํ่าลงมีผลตออํานาจซื้อของประชาชนดวย กอนเดือนกันยายน 2544 บรรดาอุตสาหกรรม
Hi-Tech ลวนเผชิญภาวะการผลิตลนเกิน จนตองมีการปลดคนงานเปนระลอกๆ อุตสาหกรรมผลิต
เครือ่ งบินและสายการบินก็ตกอยูในสภาพเดียวกัน อุบัติการณเดือนกันยายน 2544 มีผลซํ้าเติม
ปญหาของอุตสาหกรรมเหลานี้ โดยที่ขยายผลไปสูอตุ สาหกรรมการทองเที่ยวอยางสําคัญ ภาวะ
ตกตําของการท
่
องเที่ยวมีผลตอภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกโดยตรง
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อุบตั กิ ารณเดือนกันยายน 2544 แตกตางจากสงครามอาวเปอรเชียในระหวางป
2533- 2534 อยางสําคัญ
ในเดือนกันยายน 2544 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจกําลังผุดขึ้นในศูนยอํานาจ
ของระบบเศรษฐกิจโลก ญี่ปุนจมปลักอยูในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตั้งแตป 2534 โดยมีทีทาวา
จะเลวรายลงไปอีก สหรัฐอเมริกากําลังยางเขาใกลภาวะถดถอย โดยที่สรางผลเชื่อมโยงไปสูยุโรป
ตะวันตกดวย อาเซียแปซิฟก นับตั้งแตเกาหลีใตยันอินโดนีเซีย นอกจากจะยังมิไดฟนจาก
วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 อยางเต็มที่แลว ยังถูกซํ้าเติมจากภาวะถดถอยที่กําลัง
เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกดวย
เมื่อเกิดสงครามอาวเปอรเซียในเดือนสิงหาคม 2533 นั้น แมเศรษฐกิจอเมริกัน
อยูในภาวะออนแอ แตยุโรปตะวันตกยังเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุน
ยังไมแตกสลาย และอาเซียแปซิฟกยังเปนศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก จนมีการ
ยกยอง East Asian Economic Model
ดวยเหตุดงั นี้ เศรษฐกิจโลกหลังเดือนกันยายน 2544 จึงแตกตางจากเศรษฐกิจ
โลกหลังสงครามอาวเปอรเซียเปนอันมาก
อุบตั กิ ารณเดือนกันยายน 2544 มิไดมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกเทานั้น หากยัง
มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอเมริกันดวย
กอนเดือนกันยายน 2544 สหรัฐอเมริกาผงาดเปน ‘จาวโลก’ ทัง้ ทางการเมือง
และเศรษฐกิ จ การพั ง ทลายของกํ าแพงเบอรลิ น และการล ม สลายของอาณาจั ก รโซเวี ย ต
นับตัง้ แตป 2532 เปนตนมา ผลักดันใหสหรัฐอเมริกากลายเปน ‘จาวโลก’ ของสังคมการเมืองโลก
การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในประเทศญี่ปุนและการจมปลักอยูในภาวะถดถอย
นับตัง้ แตป 2534 เปนตนมา ทําให U.S. As Number One เขาไปแทนที่ Japan As Number
One (ชือ่ หนังสือของ Ezra Vogel) สหรัฐอเมริกาสิ้นความเกรงขามญี่ปุนในทางเศรษฐกิจ บริษัท
อเมริกันสิ้นความเกรงกลัวบริษัทญี่ปุน บรรดาเทคนิควิธีการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุน ไมวาจะเปน
Lean Production หรือ Just in Time มิใชเรื่องนาตื่นเตนอีกตอไป โดยที่ Made in America :
Regaining the Productive Edge กลายเปนเอกสารประวัติศาสตร เมื่อกลุม Asian NICs และ
Second-Generation NICs เผชิญวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 สหรัฐอเมริกาก็สิ้น
คูแขงทางเศรษฐกิจ
เมื่ อ สงครามเย็ น สิ้ น สุ ด ลง รั ฐ บาลอเมริ กั น เริ่ ม ลดบทบาทในทางเศรษฐกิ จ
กระบวนการลดขนาดของภาครัฐบาล (Downsizing the Government) เกิดขึ้นควบคูกับการขยาย
บทบาทของภาคเอกชน รัฐบาลคลินตันประสบความสํ าเร็จในการลดสวนขาดดุลทางการคลัง
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อยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(R&D Expenditure) นับตัง้ แตสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ทรัพยากรการวิจัยถูกใชไปในการ
พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณเปนดานหลัก อันเปนเหตุใหการวิจัยและพัฒนามิอาจชวยเสริมความ
แข็งแกรงแกธุรกิจและอุตสาหกรรมเทาที่ควร เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง นอกจากการใชจายดาน
การทหารชะลอความสําคัญลงแลว ความจําเปนในการวิจัยเพื่อการทหารก็พลอยลดนอยลงดวย
ทรัพยากรการวิจัยถูกผันไปเสริมสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น อันเปนเหตุ
ใหสหรัฐอเมริกาผงาดขึ้นมาเปน ‘จาวโลก’ ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการเปน ‘จาวโลก’ ทางการเมือง
ในขณะที่ญี่ปุนและอาเซียแปซิฟกออนแอลง สหรัฐอเมริกากลับสามารถธํารงความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจไวได
อุบตั กิ ารณเดือนกันยายน 2544 ทําใหภาพขางตนนี้แปรเปลี่ยนไป ภาครัฐบาล
แหงสหรัฐอเมริกาจะมีขนาดใหญขึ้น เนื่องจากมีการใชจายเพื่อทําสงครามปราบปรามผูกอการราย
การขาดดุลทางการคลังจะมีมากขึ้น ความออนแอทางการคลังจะกลับมาเปนปญหาสําคัญของ
รัฐบาลอเมริกัน ทรัพยากรการวิจัยจะถูกผันไปใชในการพัฒนาอาวุธสํ าหรับการปราบปราม
ผูก อ การรายมากขึ้น โดยที่ทรัพยากรการวิจัยที่ใชไปในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจจะมีสัดสวนนอยลง เศรษฐกิจอเมริกันจะออนแอลงหรือไม เปนประเด็นนาสนใจศึกษา
ตอไป
โลกที่ปราศจาก World Trade Center แตกตางไปจากโลกที่มี World Trade
Center อยางแนนอน ไมวา World Trade Center เปนสัญลักษณแหงความชั่วรายหรือไมก็ตาม
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จัดทีมนักวิจยั อันประกอบดวยนักสังคมศาสตร นักวิทยาศาสตร และนักเทคโนโลยี เพื่อหาคําตอบ
วา เหตุใดเทคโนโลยีจํ านวนมากที่กอเกิดในสหรัฐอเมริกากลับประสบความสําเร็จเชิงพาณิชย
ในประเทศญี่ปุน และทําอยางไรบริษัทอเมริกันจึงสามารถแขงกับบริษัทญี่ปุนได รายงานการวิจัย
ดังกลาวนี้ตอมาจัดพิมพเปนหนังสือ ดู Michael L. Dertouzos, et.al., Made in America :
Regaining the Productive Edge (The M.I.T. Press, 1989).

