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สังคมเศรษฐกิจอเมริกันในภาวะโกลาหล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อ จอรจ บุช จูเนียร ตองการเปน ฮิตเลอรแหงทําเนียบขาว ความไรศานติสุข
ยอมบังเกิดแกมนุษยพิภพ สภาวะไรศานติสุขเมื่อเกิดขึ้นในมนุษยพิภพแลว ยอมกระทบตอสังคม
อเมริกนั อยางชนิดมิอาจหลีกเลี่ยงไดดวย
สภาวะความไมแนนอนแหงสงครามกําลังกอผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
จนนายอลัน กรีนสแปน ประธานคณะผูวาการระบบธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาแสดงความ
ปริวิตก สภาวะความไมแนนอนดังกลาวทําใหผูประกอบการไมกลาตัดสินใจในการลงทุน และ
ประชาชนชาวอเมริกัน กระเหม็ดกระแหมเพื่อเตรียมรับภาวะสงคราม การขาดความเชื่อมั่น
ดังกลาวนี้มีผลซํ้าเติมภาวะถดถอยของสังคมเศรษฐกิจอเมริกัน
ภายหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลายในป 2543 ระบบเศรษฐกิจ
อเมริกนั ตองประสบภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในป 2544 ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในอัตรา
0.3% แมอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นจนอยูในระดับ 2.4% ในป 2545 แตภาวะ
เศรษฐกิจในชวงไตรมาสสุดทายของป 2545 สงสัญญาณในทางลบ เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูใ นระดับเพียง 0.7% ตอป โดยที่รายจายในการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นเพียง 1%
ในสังคมเศรษฐกิจที่รายจายในการบริโภคของประชาชนมีนํ้ าหนักถึงสองในสามของรายจาย
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนชะลอการใชจาย ยอมสรางพลวัตไปสูภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ
สภาวะความไม แ น น อนแห ง สงครามมิ เ พี ย งแต นํ าภาวะถดถอยมาสู  สั ง คม
เศรษฐกิจอเมริกนั เทานั้น หากยังสรางภาวะโกลาหลในตลาดหลักทรัพยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตลาดหลักทรัพย Wall Street ตลาดปริวรรตเงินตราและตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียมก็เผชิญภาวะ
โกลาหลไมแตกตางกัน เงินดอลลารอเมริกันมีคาออนตัวลง และนํ้ามันมีราคาแพง ทั้งหมดนี้
เปนสวนหนึ่งของตนทุนแหงสงครามที่กําลังรอวันปะทุ ไมมีใครทราบแนชัดวา เมื่อสงครามอิรัก
กอเกิดแลว ตนทุนแหงสงครามมีมากนอยเพียงใด และใครเปนผูรับภาระ
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ประธานาธิบดีบุชและบริวารเล็งเห็นแตประโยชนอันกอเกิดจากสงครามอิรัก แต
มิไดประเมินภาระตนทุนอันเกิดจากสงครามดังกลาว ประชาชนชาวอเมริกันจํานวนไมนอยเริ่ม
ตั้งคําถามวา สังคมเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถรับภาระสงครามอิรักไดหรือไม และรับภาระได
มากน อ ยเพี ย งใด ในเมื่ อ การจํ ากั ด ขอบเขตแห ง สงครามมิ ไ ด ขึ้ น อยู  กั บ ฝ า ยกระทํ าอั น มี
ประธานาธิบดีบุชเปนผูนํ าเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับฝายถูกกระทํ าอันประกอบดวยโลกมุสลิม
ทัง้ มวลอีกดวย
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจบั่นทอนความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจอเมริกันไป
เปนอันมาก การวางงานมีมากขึ้น คนจนไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ฐานะการคลังเสื่อมทรามลง
จนเปนที่คาดกันวา ดุลการคลังจะขาดดุลถึง 300,000 ลานดอลลารอเมริกันในปงบประมาณ
2546 นี้ ในอีกดานหนึ่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดก็มียอดขาดดุลสูงถึง 400,000 ลานดอลลารอเมริกัน
ในป 2545
การสํารวจมติมหาชนในชวงหลังสื่อสารสําคัญวา ประชาชนชาวอเมริกันจํานวน
มากเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจเปนปญหาสํ าคัญยิ่งกวาการกอสงครามอิรัก ประธานาธิบดีบุช
ตระหนักถึงมติมหาชนดังกลาวนี้ และเห็นความจําเปนในการแกปญหาเศรษฐกิจ ดวยเกรงวา
หากภาวะเศรษฐกิจยิ่งเลวรายลงไปอีก มติมหาชนอาจเอียงไปขางการตอตานสงครามอิรักมาก
ยิ่งขึ้น
แตแผนเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีบุชเสนอตอรัฐสภา เพื่อประกอบการขออนุมัติ
งบประมาณแผนดินเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2546 กลับกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวาง และมิไดชวยใหความเชื่อมั่นของประชาชนมีมากขึ้น แผนดังกลาวนี้ครอบคลุมชวงเวลา
10 ป ประกอบดวยมาตรการสําคัญอยางนอย 2 มาตรการ มาตรการแรก ไดแก การลดภาษี
จํานวน 695,000 ลานดอลลารอเมริกัน รายการสําคัญ ไดแก ภาษีเงินปนผล มาตรการที่สอง ไดแก
การเพิม่ รายจายรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายดานการทหาร
ในทันทีที่แผนเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชปรากฏสูสาธารณชน นักเศรษฐศาสตรฝาย
เสรีนยิ มจํานวน 400 คน ลงนามในจดหมายเปดผนึกวิพากษแผนเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ในจํานวน
ผูล งนามนีเ้ ปนนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลถึง 10 คน อันประกอบดวย พอล แซมมวลสัน (Paul
Samuelson) เค็นเน็ธ แอรโรว (Kenneth Arrow) โรเบิรต โซโลว (Robert Solow) ฟรังโก
โมดิเกลียนิ (Franco Modigliani) ลอรเรนส ไคลน (Lawrence Klein) ดักลาส นอรธ (Douglass
North) ดาเนียล แม็กแฟดเดน (Daniel McFadden) โจเซฟ สติกลิตส (Joseph Stiglitz) ยอรจ
อะเกอรล็อฟ (George Akerlof) และวิลเลียม ชารป (William Sharpe) องคกรผลิตความคิด
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(Think Tank) ฝายเสรีนยิ มชื่อ Economic Policy Institute เปนผูดําเนินการใหมีจดหมายเปดผนึก
และตีพิมพในหนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546
แผนเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชมิเพียงแตกอใหเกิดสงครามความคิดเทานั้น หากยัง
กอใหเกิดสงครามอุดมการณในชุมชนนักเศรษฐศาสตรอเมริกันอีกดวย ในทันทีที่นักเศรษฐศาสตร
ฝายเสรีนยิ มตีพิมพจดหมายเปดผนึกโจมตีแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลบุช นักเศรษฐศาสตรฝายขวา
จัดก็รวมตัวกันสนับสนุนรัฐบาลบุช The National Taxpayers Union อํานวยการใหมีจดหมาย
เป ด ผนึ ก ถึ ง รั ฐ สภา โดยมี นั ก เศรษฐศาสตร ล งนาม 115 คน ในจํ านวนนี้ ป ระกอบด ว ย
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล 3 คน ไดแก มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) เจมส บูคานัน
(James Buchanan) และเวอรนอน สมิธ (Vernon Smith)
ฝายสนับสนุนเยินยอวา แผนเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชเปนแผนที่กลาหาญชาญชัย
เพราะการลดการเก็บภาษีเปนการลดการแทรกแซงของรัฐบาล กระนั้นก็ตาม ฝายสนับสนุน
มีความเห็นวา รัฐบาลควรจะมีแผนการลดรายจาย เพื่อลดสวนขาดดุลทางการคลัง
ฝายคัดคานอางเหตุผลสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก
แผนเศรษฐกิจนี้มิอาจชวยฉุดระบบเศรษฐกิจอเมริกันออกจากภาวะถดถอย ทั้งการลดภาษีและ
การเพิ่มรายจายดานการทหารมีผลอันจํากัด ประการที่สอง คนรวยไดประโยชนจากการลดภาษี
เงินปนผลโดยตรง โดยที่ไมมีมาตรการชวยเหลือคนจนและคนวางงาน ประการที่สาม การลดภาษี
และการเพิ่มรายจายดานการทหารจะทํ าใหปญหาการขาดดุลทางการคลังเรื้อรังและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นการ
ลดภาษีนับเปนนโยบายสํ าคัญของรัฐบาลบุช โดยหวังวานโยบายดังกลาวนี้
จะชวยดึงระบบเศรษฐกิจอเมริกันออกจากภาวะถดถอย จอรจ บุช จูเนียร ไมแยแสตอเสียงวิพากษ
ที่วา พรรครีพับลิกันเปนมิตรกับคนรวย แตเปนศัตรูกับคนจน ในขณะที่ภาวะการคลังมีฐานะ
กระเตื้องขึ้นมากในชวงปลายรัฐบาลคลินตัน นโยบายการลดภาษีของรัฐบาลบุชยังผลใหฐานะ
การคลังเสื่อมทราม และยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีกเมื่อรัฐบาลบุชประกาศลดภาษีเปนระลอกที่สอง
จนโจเซฟ สติกลิตส เปลงมธุรสวาจาวา นโยบายดังกลาวนี้แลดงถึง ความบาคลั่งทางการคลัง
(Fiscal Madness) และความไรความรับผิดชอบทางการคลัง (Fiscal Irresponsibility)
จอรจ บุช จูเนียร มีปญหาในการจัดทีมเศรษฐกิจนับตั้งแตแรกตั้งรัฐบาล ทั้ง พอล
โอนีล (Paul O Neill) รัฐมนตรีการคลังและลารรี ลินดเซย (Larry Lindsey) ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
นับเปนมวยรองบอน ซึ่งมิอาจเทียบชั้นกับโรเบิรต รูบิน (Robert Rubin) หรือลอวเรนส ซัมเมอรส
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(Lauernce Summers) รัฐมนตรีการคลัง และโจเซฟ สติกลิตส ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจใน
รัฐบาลคลินตันได
เสียงวิพากษที่วา รัฐบาลบุชมีทมี เศรษฐกิจที่เปนพวกไลทเวท ไมมีเฮฟวีเวทดุจดัง
รัฐบาลคลินตัน ทําใหประธานาธิบดีบุชตัดสินใจบีบรัฐมนตรีการคลังและที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ
ตนใหลาออกจากตําแหนงในเดือนธันวาคม 2545 ในคราวนี้ เมื่อนโยบายการลดภาษีถูกวิพากษ
อยางรุนแรง รวมทั้งเสียงวิพากษภายในพรรครีพับลิกันเอง เกล็นน ฮับบารด (Glenn Hubbard)
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ตองลาออกในปลายเดือน
กุมภาพันธ 2546 แตอางเหตุผลดานครอบครัว
ในทามกลางความโกลาหลทางเศรษฐกิจ รัฐบาลบุชไรทีมเศรษฐกิจเปนการ
ชัว่ คราว โดยเตรียมแตงตั้งศาสตราจารยเกรกอรี แมนคิว (Gregory Mankiw) จากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด เปนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และจอหน สโนว (John Snow) จากบริษัท CSX
เปนรัฐมนตรีการคลัง
ภาวะอึกครึมทางเศรษฐกิจจะยังดํารงอยูตอไป ตราบเทาที่ประธานาธิบดีบุชยังคง
ขมขูที่จะทําสงครามอิรกั และสงครามรอวันปะทุ ตอเมื่อสงครามปะทุขึ้นแลว ภาวะอึกครึมดังกลาว
นี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ตอจากนั้นไป ประชาชนชาวอเมริกันจะไมมีชีวิตที่สงบสุข
เพราะตองรอคอยการกอการรายที่จะเกิดขึ้นระลอกแลวระลอกเลา ดวยเหตุดังนี้เอง จึงมิใชเรื่อง
ยากแกการเขาใจวา เหตุใดประชาชนชาวอเมริกันจึงใชจายในการซื้อ Home Protection Goods
ในสัดสวนสําคัญในชวงหลังนี้ ทั้งนี้ตามรายงานการสํารวจของธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา
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