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ค�ำนิยม

“ข้อมูลดีๆ ที่เลือกมาเขียน และการเขียนอย่างชัดเจนจนไว้วางใจได้ 

เกร็ก อิป มีความช�านาญในการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญทาง

เศรษฐกิจมาเขียน โดยไม่ท�าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักศึกษา ซ่ึงมักจะไม่

ชอบเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์... แต่ในปัจจุบัน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็น 

เรื่องที่ต้องรู้ เพราะจะท�าให้คุณฉลาด”

– USA Today

“ถ้าคุณยังไม่เคยอ่านอะไรท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ แต่บ่อยครั้งที่คุณ

ประหลาดใจกับข่าวเศรษฐกิจ มันจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีหนังสือที่ดีที่สุดให้ 

คุณอ่าน มันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูล ที่สามารถอ่านได้

บ่อยๆ อย่างไม่เบื่อ เหมือนกับยาที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ มันเยี่ยมมาก อ่าน

ง่ายมาก และสามารถใช้อ่านในขณะเดินทาง ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ คุณจะ

ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ส�าคัญทางเศรษฐกิจและทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ลึกในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับ 

คุณ และท�าให้คุณอ่านข่าวเศรษฐกิจได้ง่ายมากขึ้น”

– ทรานต์ แฮมม์ 

The Christian Science Monitor Online
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“เกรก็ อปิ เป็นนกัข่าวหนงัสอืพมิพ์ เขาเขยีนหนงัสอืเล่มใหม่ทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องเศรษฐกิจที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้... เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย

เนื้อหามากมาย”

– Miami Herald

“เกร็ก อิป มีความสามารถพิเศษสุดยอด เขาเขียนเรื่องยากที่สุดให ้

คนอ่านเข้าใจได้ง่าย ใน เข้าใจเศรษฐศาสตร์-อดีตถึงปัจจุบัน เขาจะบอกคุณ

ว่า อะไรที่คุณจ�าเป็นต้องรู้ พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่น่าสนใจ ผมได้แนะน�า 

หนังสือเล่มนี้กับใครๆ ที่ต้องการได้รับการอธิบายที่ชัดเจนว่า เศรษฐศาสตร์ 

มีจุดแข็ง และมีอิทธิพลต่อโลกอย่างไร 

– ไมเคิล เจ. มัวบอสซิน

 หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน Legg Mason Capital Management,

ผู้เขียนหนังสือ Think Twice
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ค�ำน�ำ

ที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษ ขณะที่ผมอายุได้ 15 ปี ผมได้รับค�าแนะน�า

อย่างจริงจังในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ และผมก็ตกหลุมรักมันขึ้นมาทันที 

นี่คือวิชาที่ให้เครื่องมือที่มีค่า สามารถน�าไปพิจารณาได้หลายหัวข้อเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน เพื่อใช้ความรู้ที่มีอยู่มาตอบปัญหา และ

ตั้งค�าถามท่ีก�าลังสนใจเพ่ิมเติมจากค�าตอบที่ได้รับ ซึ่งผมเองก็กระหายที่ 

จะได้รู้เป็นอย่างมาก

ความรักของผมที่มีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจน 

ถึงทุกวันนี้ และผมรู้สึกได้เปรียบที่เรียนรู้เก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งมี 

ความส�าคัญอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ เช่นเดียว

กับช่วงเวลาที่ผ่านมา มันช่วยอ�านวยความสะดวกให้พวกเราเข้าใจความเป็น

อยู่ของคนในสังคมว่าเป็นอย่างไร และมีความท้าทายที่จะเผชิญหน้ากับมัน 

วิชาเศรษฐศาสตร์ช่วยอธิบายให้เห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันระหว่าง 

ประชาชน บริษัท และรัฐบาลได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังให้แนวทางการท�า 

ความเข้าใจ แนวโน้มทางการเมืองและสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกของเรา
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ไม่เพียงแค่นั้น วิชาเศรษฐศาสตร์ยังเป็นกุญแจส�าคัญให้เราเข้าใจ 

และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และอะไรที่ 

ควรจะเกิด จนถึงบัดนี้ยังมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจและมองข้ามอยู่บ่อยๆ

มีความเชื่ออย่างมากว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ซับซ้อนมากเกินไป มีตัวเลข

มากเกินไป และเป็นเรื่องลี้ลับมากเกินไปส�าหรับพวกเรา มีค�าถามที่เป็น 

ประโยชน์ในการลงทุน แต่ก็มีความพยายามท�าให้รับรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าขบขัน 

อยู่เสมอ ดังค�ากล่าวของประธานาธิบดีคนหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดี

แฮร์รี เอส. ทรูแมน ได้ถามว่า นักเศรษฐศาสตร์มีแขนเพียงข้างเดียวใช่ไหม 

เพราะผมสังเกตว่า “นักเศรษฐศาสตร์ของผมทุกคน จะพูดด้านหนึ่ง แล้วก ็

จะพูดอีกด้านหนึ่งในทางตรงกันข้ามด้วย”)

เหตุใดผมถึงบอกคุณเช่นน้ัน เพราะบังเอิญผมได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง 

ทีท่�าให้วชิาเศรษฐศาสตร์ดสูวยงามและเข้าถงึได้ง่าย ทัง้ยงัอ่านได้อย่างสนกุสนาน

มาก (ใช่เลย วิชาเศรษฐศาสตร์สามารถท�าให้เราสนุกสนาน!) 

คุณจะลืมไปเลยกับต�าราเล่มหนาๆ เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของ 

เกร็ก อิป เป็นหนังสือที่เขียนได้ดีและน่าสนใจมาก ยิ่งกว่านั้นไม่ได้เขียนโดย 

ผู้มีคุณวุฒิมากมาย และไม่ได้เขียนขึ้นมาเพียงครั้งเดียว

ครั้งแรกที่ผมสนใจเกร็ก เพราะเขาเป็นเพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกับผม 

ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวของเขาใน Wall Street Journal พวกเราต่าง

เฝ้ารออ่านคอลัมน์ของเขาอย่างกระตือรือร้น เพ่ือความเข้าใจในพัฒนาการ 

ทางเศรษฐกิจและการคาดหมายนโยบายทางเศรษฐกิจ

เกร็กท�างานที่ Wall Street Journal ซึ่งปัจจุบันคือ Economist เขามี

ความรอบคอบเป็นพืน้ฐานในการท�าวจัิยแบบเจาะลกึ โดยมกีระบวนการวเิคราะห์

ท่ีดี และแสดงให้เห็นผลสะท้อนจากแนวคิดในการก�าหนดนโยบาย และเป็น 
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การวิจัยที่ท�าขึ้นอย่างพอเหมาะกับเวลา คอลัมน์ของเขาท�าให้เกิดการเปลี่ยน 

แปลงในการอภิปรายเรื่องที่ก�าลังได้รับความสนใจแก่คณะกรรมการการ 

ลงทุนของ PIMCO (บริษัทจัดการการลงทุนภาคพื้นแปซิฟิก) และท�าให้เรามี

ความเข้าใจในพฒันาการและกรอบแนวคดิทางเศรษฐกิจและการตลาดมากขึน้

ในหนังสือของเขาเล่มนี้ เกร็กท�าให้เราได้รับข้อมูลท่ีเป็นตัวกระตุ้น

เศรษฐกิจ ท�าให้เรายับยั้งที่จะท�าในหลายเรื่องเมื่อเราได้รับข้อมูลที่ได้เปิดเผย 

ในข้อมูลพื้นฐาน (เช่น ตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการ

สังคม) และความละเอียดอ่อนในเรื่องความสมดุล (เช่น การต่อสู้ระหว่าง

เงินเฟ้อและเงินฝืด) และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาลว่า ได้ด�าเนินการอย่างไร

กับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยผ่านช่องทางการจัดหาเงินของภาครัฐและ 

อัตราดอกเบี้ย หรือการมีกฎระเบียบและการก�ากับดูแลที่มีความยุ่งยาก 

ซับซ้อนมาก

หนังสือเล่มนี้เสนอมุมมองต่างๆ ผสมผสานกันอย่างดีเยี่ยม ท�าให้เรา 

ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจในภาพกว้างทั่วโลก เหมือนการมองภูมิประเทศจาก 

เครื่องบินที่ก�าลังบินในความสูง 30,000 ฟุตขณะที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆ นอกจากนี้ 

ยังได้มีการอภิปรายเพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวเราเอง เหมือนที่เกร็กเขียนถึง

เรื่อง “ภายในโรงงานผลิตไส้กรอก” 

ด้วยความที่เกร็กซื่อสัตย์กับผู้อ่าน จึงคาดหมายได้ว่า มีหลายเรื่อง

ในหนังสือของเขาท่ียินดีจะให้มีการอภิปรายกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น 

รูปแบบและการด�าเนินงานนโยบายการเงิน ท�าให้เรามองเห็นว่าในโลกของ

สหรัฐฯ ยังมีปัญหาที่ลี้ลับ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นสถานที่ซึ่งมีนักวิชาการ

ที่มีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมมือและหารือกับรัฐบาลในการตัดสินใจเกี่ยว

กับความไม่แน่นอนที่มีอยู่อย่างเป็นปกติ เพื่อความสมดุลของความเสี่ยงใน

อนาคต และโอกาสที่จะเกิดวิกฤติในยุโรป ในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ในโลก
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หนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างให้เรารู้มากมาย โดยการวิเคราะห์ทั้งหมด

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับบริษัทและคนทั่วไปได้ ในความเป็นจริง เขาได้

เสนอข้อมูลส�าคัญและข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นแหล่ง

ความรู้ที่เตือนว่าวิชาเศรษฐศาสตร์บอกให้เรารู้ว่า เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกวันใน

โลกนี้เกี่ยวกับเราอย่างไร

เกร็กท�ามากกว่าการเป็นผู้ผลิตหนังสือเล่มนี้ เขาท�างานหนักและทุ่มเท

เวลาให้กับการเขียนอย่างมาก

หลังจากเกิดวิกฤติทางการเงินในปี 2008-2009 ปัจจุบันเศรษฐกิจ

โลกจึงเป็นช่วงเวลาที่จะตั้งต้นใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี ปรากฏการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่คุ้นเคย เกิดค�าถามตลอดเวลา 

ว่า เป็นเรื่องที่ “ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าถูกต้องหรือ” ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใคร

คาดคิดว่าจะเกิด และมันเกิดขึ้นอย่างไม่ปกติ ไม่แน่นอน และสร้างความ

ประหลาดใจอยู่บ่อยๆ 

ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีเ่รื่องเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์จะได้รบัการตพีมิพ์

ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันทั่วโลก เห็นได้ว่าในประเทศอุตสาหกรรม

ต่างๆ มีรายงานอยู่เสมอเกี่ยวกับการวัดระดับที่ไม่ปกติขององค์ประกอบทาง

เศรษฐกิจ เช่น อัตราการว่างงาน การก่อหนี้สาธารณะ การขาดดุลงบประมาณ 

การเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราภาษีที่สูงขึ้น และแม ้

กระทั่งความเปราะบางของระบบการธนาคาร เป็นต้น

ในขณะนี้เศรษฐกิจหลักของประเทศเกิดใหม่ท้ังหลาย จะพบค�าถาม 

เกี่ยวกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีขั้นตอนในการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน มีการวิเคราะห์เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อว่าควรมีอัตราเท่าไรถึง

จะดีที่สุด และจะมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมไม่ให้เกิดฟองสบู่ในสินทรัพย ์
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ต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในการต่อต้านกระแสการเคลื่อนย้าย

ทรัพยากรจากประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ และท�าอย่างไรจึงจะปกป้องตัวเอง

เพื่อต้านแรงกดดันจากต่างประเทศ

เกรก็ได้รวบรวมหวัข้อทีส่�าคญัและวเิคราะห์ออกมาให้เหน็ประเดน็หลกั 

มาน�าเสนอเป็นหนังสือแนะแนวทางส�าหรับพวกเราในเวลานี้ เหมือนเป็น 

ผู้อธิบายเศรษฐศาสตร์ หนังสือรูปเล่มสวยงามของเขายังช่วยให้คุณเข้าใจ

เศรษฐกิจของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีผลกระทบ

อย่างมากกับมุมมองทางสังคมและการเมืองของพวกเรา มันได้เปิดเผยให้คุณ

เห็นประเด็นที่เป็นกุญแจในการจัดการและพอใจกับการจัดการนั้น ถึงแม้ว่า

ผมจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ได้เริ่มเรียนรู้อีกครั้งอย่างหลงใหลกับหัวข้อที่สอดคล้อง 

กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลังจากดูเหมือนว่าได้หยุดการเรียนรู้ไปแล้ว 

ผมหวังว่าคุณจะสนุกสนานมากกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกับ 

ผม เป็นหนังสือที่ปรารถนาจะให้ผู้อ่านเข้าใจเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน คุณจึง 

ควรเก็บรักษาหนังสือเล่มนี้ไว้เพื่อตัวคุณเอง และเพื่อลูกหลานของคุณ

โมฮัมหมัด เอ. อัล-อีเรน
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ผมก็รู้สึกยินดีและ 

เป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากส�านักพิมพ์ซีเอ็ด เพราะหนังสือเล่มนี้เป็น 

เรื่องทีเ่กีย่วกับเศรษฐกิจโลกทีน่่าสนใจมาก ผมเคยท�างานอยู่ในสถาบนัการเงนิ 

มีความสนใจและติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมายาวนาน ท�าให้มีพื้นฐานและความเข้าใจเนื้อหา 

ในหัวข้อต่างๆ และศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

เกร็ก อิป ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ท�างานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาก่อน 

มีการเขียนข่าวและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจจ�านวนมาก ท�าให้

เขาสามารถเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน

ได้อย่างน่าติดตาม เขาใช้ภาษาและศัพท์ในการเขียนแบบง่ายๆ มีวิธีการ

สื่อสารความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาต่างๆ ของหนังสือ

น่าตดิตามมาก สามารถใช้เป็นความรูพ้ืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือท�าความเข้าใจ

กับข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

ตวัอย่างเช่น เคลด็ลบัความส�าเรจ็ทางเศรษฐกจิ ความล้มเหลวทีท่�าให้เศรษฐกจิ
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ดิ่งเหว การพิจารณารายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน เงินเฟ้อและ

เงินฝืด โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ เงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน นโยบาย

และมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการแก้ปัญหาวิกฤติการเงินโลก 

เป็นต้น

ผมหวงัว่า หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้ผูอ่้านได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

เศรษฐกิจ และใช้เป็นแนวทางในการท�าความเข้าใจกับปัญหาทางเศรษฐกิจ 

วิกฤติทางการเงิน และมาตรการในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ดร. ธีรทร วัฒนกูล
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บทน�ำ 

ส�าหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่ มองว่าเศรษฐกิจก็เหมือนกับท่อประปา นั่นคือ 

เป็นสิ่งที่ถูกละเลยการท�างานและการบ�ารุงรักษามายาวนาน ในห้าปีที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจท�าให้เรารู้สึกเหมือนท่อประปาจ�านวนมากที่อยู่ในบ้านแล้วเกิด

ระเบิดขึ้น คนอเมริกันต้องอดทนอยู่กับวิกฤติทางการเงิน ความเลวร้ายจาก

เศรษฐกิจถดถอย และจ�าได้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้ช้ามาก 

การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการคุกคามจากการใช ้

สกุลเงินตราเดียวในยุโรป

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งปี 2008 และ 2012 

เศรษฐกิจของประเทศมีช่องว่างของความแตกต่างในประเด็นต่างๆ นัก

เศรษฐศาสตร์หลายรายมีความประหลาดใจกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นซ�้าๆ กัน บ่อยครั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกจิ ขณะทีค่นทัว่ไปกก็ระหายมากทีจ่ะรูข้้อมูลทางเศรษฐกิจให้ชดัเจน 

มากขึ้น ทั้งที่มีบทความทางเศรษฐกิจมากมายและมีหนังสือใหม่นับร้อยเล่มที ่

เขยีนเกีย่วกบัเศรษฐกจิ “เหมอืนกบัเป็นผูร้บัผดิชอบในระหว่างท่ีเกดิความยุง่ยาก

ทางเศรษฐกจิ จงึเป็นธรุกจิทีด่สี�าหรบัผูม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาเศรษฐศาสตร์” 
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ซึ่ง เกร็ก แมนกิว ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ได้เขียนไว้ ในบล็อกของเขา (เว็บไซต์ส่วนตัวที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา)

ผมสนใจและติดตามเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาต้ังแต่อยู่ในวัยเด็ก แม่ของ

ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ (เกษียณอายุมานานแล้ว) ซึ่งได้ปลูกฝังศาสตร์ที่

มืดมนนี้ให้แก่ลูกของท่านทั้งสี่คน ผมแน่ใจว่าเราเป็นเด็กเพียงไม่กี่คนในเมือง

นี้ที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงต่อสัปดาห์ตามตัวชี้วัดของอัตราเงินเฟ้อ ผมได้เรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งที่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่ม

นี้ ผมต้องการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์หลังจากจบวิชาวารสารศาสตร์ แต่เมื่อ 

ออกจากมหาวิทยาลัย ผมก็ได้ร่วมงานกับหนังสือพิมพ์รายวันในเมืองที่ผม 

อาศัยอยู่ ซ่ึงให้ผมท�างานในช่วงเวลากลางคืน โดยเป็นนักข่าวด้านการเมือง

ท้องถิ่น ด้านอาชญากรรม และงานอื่นๆ ที่มอบหมายจ�านวนมาก ซึ่งเป็นงาน

ที่ผมไม่เคยท�ามาก่อน อย่างไรก็ดี เมื่องานทางด้านธุรกิจมีต�าแหน่งว่างและ 

อยู่ในช่วงกลางวัน ผมจึงโอนย้ายไปท�างานด้านธุรกิจ ต่อมาอีกไม่นานผมก็ได้

เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการตลาด และผมก็หลงรักมัน

หลายปีต่อมา ผมได้สัมภาษณ์ผู้ก�าหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้น�า 

ทางธุรกิจต่างๆ จึงได้พบว่า เศรษฐกิจในโลกนี้บ่อยครั้งมีความแตกต่างไปจาก

เศรษฐกิจในต�าราเรียน หลายแนวคิดทางเศรษฐกิจสามารถวัดได้ ในหลาย

แนวทาง เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การว่างงาน และหนี้สาธารณะ เป็นต้น 

และพบว่าธนาคารกลางไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อไปในแนวทางเดียวกับ

ต�าราเรียน และบ่อยครั้งที่เศรษฐกิจพูดแต่เรื่องเก่าๆ และใช้ภาษาที่ท�าให้งง

ผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คนที่ไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้ ใช้ 

ฝึกปฏิบัติ และชี้แนวทางด้วยภาษาง่ายๆ กับแนวคิดต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิต

ประจ�าวันแก่พวกเขา คือนักศึกษา ผู้จัดการธุรกิจ หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง 



17

ตั้งแต่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ การว่างงาน และเงินเฟ้อ จนถึงการขาด

ดุลงบประมาณ รวมถึงโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และธนาคารกลางสหรัฐฯ 

แต่โลกก�าลังมีการเปลี่ยนแปลง และในสองปีที่ผ่านมาได้มีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ 

เกิดขึ้น ผมจึงได้ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะไว้สามเรื่องดังนี้ 

หนึ่ง – ผมได้พบว่าต�าราวิชาเศรษฐศาสตร์ของผมยังคงเสนอหัวข้อ

ต่างๆ ให้ผู้อ่านมากมาย เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถคิดได้ว่า

อัตราดอกเบี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ออุปทานและอุปสงค์ของเงินออม 

อยู่ในภาวะสมดุล โดยอาชีพของผมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ก�าหนดนโยบายม ี

แนวโน้มที่จะกังวลใจกับการกู้ยืมเงินที่มากเกินไป และการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ 

และผู้ลงทุนจะกลุ้มใจมากเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น 

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเตือนว่าภาวะทางเศรษฐกิจตรงกันข้าม 

สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าทุกคนต้องการแต่ออมเงินและไม่มีใครต้องการ (หรือ

สามารถ) กู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงจนถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์และคงอยู่

เช่นนั้น และการใช้จ่ายเงินก็จะอยู่ในภาวะที่ย�่าแย่ รัฐบาลก็จ�าเป็นต้องจัดท�า 

งบประมาณแบบขาดดลุ เพราะถ้าไม่มีใครกูย้มืเงนิหรือมผีูกู้้ยืมเงนิเพียงบางราย 

แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัปรากฏการณ์เหล่านัน้ได้ถกูพฒันาครัง้

แรกในทศวรรษที่ 1930 และ พอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัล

โนเบล เขียนไว้ว่า “นักเศรษฐศาสตร์จ�านวนมากมักลืมการเตือนดังกล่าว ซึ่ง

รวมถึงผมด้วย ผมได้ค้นพบใหม่ว่าค�าเตือนนั้นไปอยู่ในต�าราเศรษฐศาสตร์ 

เล่มเก่าของผม”

สอง – ตามที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง 

มีเหตุมีผลนั้น บ่อยครั้งที่ความล้มเหลวนั้นไม่ได้รับการยอมรับทางการเมือง 

การแก้ไขให้เศรษฐกิจฟื้นคืนจากวิกฤติทางการเงินสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว 
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และง่าย ถ้ารฐับาลรบัซือ้หนีเ้สยีของผูกู้ย้มืเอกชนเพิม่ขึน้ แต่ผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ต้องการให้น�าภาษีของพวกเขามาช่วยเหลือนายธนาคาร 

หรือผู้ที่กู้ยืมมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ท่ามกลางความแตกต่างอย่างมากของ 

นักการเมืองอเมริกัน การแก้ปัญหาการคลังเป็นความยุ่งยากที่จะมีปัญหาที่จะ

เกดิตามมาในอนาคต แม้นักเศรษฐศาสตร์จะเห็นด้วยกบัแนวทางการแก้ไขนัน้ 

เช่น เพิ่มภาษีแก๊สโซลีนให้สูงขึ้น หรือเลื่อนอายุผู้เกษียณออกไป

สาม – ประเทศอื่นๆ ในโลกก็ได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ 

คนอเมริกันจ�านวนมาก ท�าให้ตลาดโลกมีอิทธิพลต่อการก�าหนดราคาน�้ามัน 

ราคาทองค�า และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และแม้กระทั่งค่าจ้างแรงงาน การ 

เข้าใจเศรษฐกิจของคนอเมริกันซึ่งการเติบโตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการ

ด�าเนินการทางเศรษฐกิจในแฟรงเฟิร์ตและปักกิ่งด้วย ไม่ใช่แต่เพียงนิวยอร์ก

และวอชิงตัน 

การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในครั้งนี้ ผมได้น�ามาปรับปรุงใหม่ โดยเพ่ิม

เนื้อหาและท�าให้เป็นปัจจุบัน หลายเรื่องที่เพิ่มขึ้นคือ พูดถึงสกุลเงินตราต่างๆ

อธิบายถึงวิกฤติเงินยูโร ซึ่งแตกต่างกับต้นฉบับที่พิมพ์ครั้งแรก ผมใช้ภาษา 

ง่ายๆ มีตัวอย่างมากขึ้น และมีตัวเลขน้อยที่สุด แต่ที่เหมือนเดิมก็คือไม่ทิ้ง 

ทฤษฎีที่ส�าคัญ และผมก็ยังหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งประเทศอื่นๆ 

ในโลกก็ไม่ชอบเช่นกัน และแต่ละบทมีหัวข้อส่วนที่เรียกว่า “เข้าไปดูใน 

รายละเอียด” ซึ่งอธิบายข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับคนและศัพท์เฉพาะในแต ่

ละเรื่อง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสืออ่านเบื้องต้นส�าหรับใครก็ตามที่ต้องการ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการตลาดและเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ผมยังได้น�า

ทุกเรื่องที่ส�าคัญๆ ในแต่ละบทมาเขียนไว้ ใน “สรุปท้ายบท” ถ้าคุณไม่ได้อ่าน
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เนื้อหาโดยละเอียดในบทนั้นๆ ก็อ่านในสรุปท้ายบท ซึ่งจะบอกคุณในเรื่องที่

ส�าคัญด้วยประโยคส้ันๆ ไม่กี่ประโยค สุดท้าย ใครที่ต้องการรู้ลึกลงไปมาก 

กว่าน้ี คุณสามารถเข้ามาเยี่ยมเยือนผมได้ ในเว็บไซต์ www.gregip.com 

ซึ่งเป็นที่ติดต่อ แนะน�าหนังสือ บทความ และแหล่งที่มาของหัวข้อต่างๆ ใน

เว็บไซต์นี้ พร้อมกับน�าเสนอบทความล่าสุดของผม

เราเพิง่ผ่านการบาดเจบ็ทางเศรษฐกจิอย่างมากจากอดตีทีผ่่านมาไม่กีปี่ 

วิชาเศรษฐศาสตร์จึงยังคงเป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับการท�าความเข้าใจว่า 

อะไรก�าลังจะเกิดขึ้นอีก หนังสือเล่มนี้ได้ ใส่เครื่องมือเหล่านั้นไว้ ในมือของคุณ 

แล้ว
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เคล็ดลับความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ

คน เงินทุน และแนวคิด
ท�ำให้ประเทศร�่ำรวย

บทที่ หนึ่ง

ค�ำถำมยอดฮติ : ในปี 1990 ประเทศต่อไปนี ้ประเทศใดมอีนาคตสดใสกว่ากนั

ประเทศแรก มีการเติบโตในเศรษฐกิจหลักทั้งหมด บริษัทต่างๆ มีส่วน

แบ่งตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และเหล็ก ภาคการธนาคารมีอิทธิพล

ส�าคัญ รัฐบาลและผู้น�าทางธุรกิจมีการวางกลยุทธ์ระยะยาว มีงบประมาณ 

และดุลการค้าเกินดุล เป็นประเทศร�า่รวยด้วยเงินสด

ประเทศที่สอง มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัท

ต่างๆ เริ่มมีหนี้สินหรือมีหนี้จ�านวนมากอยู่แล้ว ผู้จัดการของบริษัทต่างๆ ท�า 

ก�าไรได้ ในระยะสั้น นักการเมืองไม่มีความสามารถที่จะก�าหนดนโยบายให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ 

จะเป็นได้ไหมที่ลักษณะของประเทศแรกคือ ญี่ปุ่น และประเทศที่สอง

คือ สหรัฐอเมริกา และถ้ามีการพิสูจน์หลักฐานจนเชื่อถือได้ คุณก็จะน�าเงิน 

ของคุณไปลงทนุในญีปุ่น่ ลงทนุในบรษิทัขนาดใหญ่ “ญีปุ่น่ได้สร้างสรรค์เครื่องจกัร
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อัตโนมัติหลายชนิดที่ได้รับความไว้วางใจ ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ไมดัส* ไคลด ์

เพรสโตวิตซ์ ผู้เช่ียวชาญทางเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงได้เขียนไว้ ในปี 1989 ใน 

ขณะทีส่หรัฐฯ อยู่ในสถานะทีแ่ย่กว่าญีปุ่น่ เคนเนท เคอร์ตสิ หนึง่ในผูเ้ชีย่วชาญ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงทศวรรษนี้ เศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า แต่ 

นักลงทุนยังมั่นใจในเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และได้เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น 

มูลค่ามากกว่าลงทุนในสหรัฐฯ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ความมั่นใจในตลาดหุ้นญี่ปุ่นกลับกลายเป็นความผิดพลาด และใน 

ทศวรรษหน้าคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มข้ึนอีกแต่ไม่มาก เศรษฐกิจของญี่ปุ่น 

เติบโตอย่างช้าๆ จนถึงหยุดเติบโตชั่วคราว โดยเฉลี่ยเติบโต 1 เปอร์เซ็นต์ 

จากปี 1991 ถึงปี 2000 ขณะที่สหรัฐฯ หลุดพ้นจากเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วง

ก่อนทศวรรษที่ 1990 และเศรษฐกิจก�าลังเติบโตขึ้นในปลายทศวรรษ โดยใน

ปี 2000 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นใหญ่เพียงครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดหุ้น

นิกเคอิของญี่ปุ่นลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หุ้นของสหรัฐฯ ขึ้นมากกว่า 

300 เปอร์เซ็นต์ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นไม่สามารถตามทันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ ท�าให้

เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นในปี 2010 ร่วงลงไปเป็นอันดับสามของโลก ตามหลัง

เศรษฐกิจของจีน

อะไรที่อธิบายการกลับมาสู่ความโชคดีของญี่ปุ่น 

น่ันคือ เศรษฐกิจจ�าเป็นต้องมีสุขภาพดีทั้งด้าน อุปสงค์ (demand) 

และ อุปทำน (supply) นั่นก็คือความต้องการและการจัดหา เป็นที่รู้กันทั่วไป

ว่า อุปสงค์ของญี่ปุ่นในสินค้าและบริการได้รับความเดือดร้อน เมื่อราคาหุ้น

และราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นแบบฟองสบู่และพังครืนลงมา บริษัทและ

* Midus เป็นต�านานกษัตริย์ที่ได้รับพรจากเทพเจ้า ให้สัมผัสอะไรก็เป็นทองค�า แต่เขา 
โลภมาก เพราะต้องการจะเป็นคนรวยที่สุดในโลก -ผู้เรียบเรียง)”
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ธนาคารต่างๆ ต้องยอมรับกับหน้ีเสีย และต้องตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ ในเวลา

เดียวกันเรื่องที่รู้กันน้อยมากก็คือ ความสามารถที่จะสร้าง อุปทำน ในสินค้า

และบริการของญี่ปุ่นด้อยลงมาก

ปัญหาด้านอุปทานเป็นอันตรายมาก เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระยะยาวขึ้นอยู่กับผลผลิตของประเทศที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ 3 สิ่งนี้ 

1. ประชากร

2. เงินทุน (นั่นคือ การลงทุน)

3. แนวคิด (ไอเดีย)

ประชากรคือแหล่งที่มาของคนท�างานในอนาคต เพราะว่าอัตรา 

การเกิดต�่า ประชากรมีอายุมากขึ้น และคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็อพยพเข้ามา 

ประชากรวัยท�างานของญี่ปุ่นได้เริ่มน้อยลงในทศวรรษที่ 1990 เม่ือแรงงาน 

มีน้อยลงจึงกลายเป็นข้อจ�ากัดในการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ

เงินทุนและแนวคิด ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้คนท�างานมี

ผลผลิต ทศวรรษต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นลงทุนอย่างมากใน

การสร้างคนและเงินทุนทางเศรษฐกิจ โดยสร้างให้คนมีการศึกษาและมีความ

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ซึ่งดัดแปลงมาจากประเทศตะวันตกที่มีเทคโนโลยี 

ชั้นสูง ในทศวรรษที่ 1990 เทคโนโลยีส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นตามทันประเทศ 

ตะวันตก แต่การเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีและการผลักดันเทคโนโลยีของ

ญี่ปุ่นท�าให้อุตสาหกรรมเก่าต้องตายไป เงินทุนและคนท�างานต้องเคลื่อนย้าย

ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ผู้น�าของญี่ปุ่นจึงต่อต้านไม่ให้เกิดการล้มละลายและ 

การเลิกจ้างคนงาน และหากจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 

คลื่นลูกใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงด�าเนินต่อไปบนพื้นฐาน

ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรากฐานมาจากสหรัฐฯ ท�าให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโต

ขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ 1990
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สูตรที่ท�ำให้เกิดกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดความส�าเร็จของประเทศและท�าให้ 

บริษัทต่างๆ มีการลงทุนที่ดี โดยในระยะสั้นเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การใช้

จ่ายของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นของธุรกิจเป็นปัจจัยส�าคัญ ส่วนในระยะ

ยาว ประเทศที่จะกลายเป็นประเทศร�่ารวยหรือมีเศรษฐกิจซบเซาขึ้นอยู่กับ

ว่ามีการผสมผสานอย่างถูกต้องของคน เงินทุน และแนวคิด รวมทั้งมีปัจจัย 

พื้นฐานในระยะสั้นที่ดี

จนกระทั่งศตวรรษที่ 18 เศรษฐกิจเติบโตน้อยลง

จึงแทบจะไม่เห็นความแตกต่างของมาตรฐานการครองชีพ

โดยเฉลี่ยของคนอังกฤษกับครอบครัวของเขา 

ในระหว่างปี 1945 และปี 2007 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ผ่านภาวะ

ถดถอยมาแล้ว 10 ครั้ง แต่เศรษฐกิจก็ยังคงเติบโตใหญ่ขึ้นกว่าหกเท่า ท�าให้

คนอเมริกันโดยเฉลี่ยร�่ารวยขึ้นสามเท่า

เรายอมรับกับความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เราก็ลืมไปว่าในอดีตความ

ซบเซาทางเศรษฐกิจก็เคยเกิดข้ึน จนกระทั่งศตวรรษที่ 18 เศรษฐกิจเติบโต

น้อยลง จึงแทบจะไม่เห็นความแตกต่างของมาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ย

ของคนอังกฤษกับครอบครัวของเขา การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นในศตวรรษที่ 

18 โดยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในกลางทศวรรษที่ 1700 อังกฤษได้จัดระบบ

กระบวนการผลิตครั้งใหญ่ และตามมาด้วยยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ 

จากนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างมั่นคง รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นไป

ตามมาตรฐาน แอนกัส แมดดิสัน นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ กล่าวว่า โดย
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เฉลี่ยคนยุโรปร�า่รวยขึ้นกว่า 4 เท่าในปี 1952 มากกว่าปี 1820 และโดยเฉลี่ย

คนอเมริกันร�า่รวยขึ้นกว่า 8 เท่า

ในช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จีนมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก 
แต่มาตรฐานการครองชีพของจีนไม่เติบโตเท่ากับยุโรปและสหรัฐฯ ต่อมา
เศรษฐกิจของจีนก็ซบเซาเนื่องจากมีการก่อกบฏในประเทศและระบบราชการ 
ที่ไม่เปิดกว้าง จึงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉลี่ยในปี 1952 
คนจีนจึงยากจนมากขึ้น มากกว่าในปี 1820 

ดังนั้น จึงมีค�าถามว่า เหตุใดเศรษฐกิจของบางประเทศจึงเติบโตดี 
และบางประเทศเศรษฐกิจซบเซา

กล่าวโดยสรุป การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสองเรื่องใหญ่คือ 
ประชากร และความสามารถในการผลิต

1. ประชำกร ในแต่ละประเทศมีคนท�างานจ�านวนเท่าใด

2. ควำมสำมำรถในกำรผลิต หรือผลผลิตต่อคนงาน จะก�าหนดให้ 
คนงานแต่ละคนได้รับรายได้เท่าไร

ผลผลิตรวมของประเทศสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงงานและความ 
สามารถในการผลิต ดังนั้น ถ้า แรงงำนเติบโต 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และ ควำม
สำมำรถในกำรผลิตเติบโต 1.5 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตที่จะเกิดขึ้นคือ 2.5 
เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
ช้ีให้เห็นว่า เศรษฐกิจจ�าเป็นต้องมีคนท�างาน นั่นคือ มีประชากรที่

เพิ่มขึ้น และมีคนท�างานเพิ่มขึ้นด้วยถึงจะเติบโต โดยปกติจ�านวนประชากร 
ที่เพ่ิมสูงขึ้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนผู้หญิงที่อยู่ใน 
วัยตั้งครรภ์ จ�านวนบุตรที่ผู้หญิงแต่ละคนมีได้ (อัตราการเจริญพันธุ์) การม ี
อายุยืนยาว และการอพยพ
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ในประเทศยากจน แม่มลีกูมากและลกูทีอ่ายนุ้อยจะเสยีชวีติเป็นจ�านวน

มาก ขณะที่ประเทศร�่ารวย อัตราการเกิดน้อย และเด็กเสียชีวิตน้อยกว่า ท�าให้

ในภาพรวมมีประชากรเพิ่มขึ้น ผู้หญิงที่มีบุตรน้อยส่วนใหญ่ยังท�างานอยู่ นี่คือ 

กำรปันผลทำงประชำกร (demographic dividend)* การมีบุตรหนึ่งคน

เป็นเรื่องตื่นเต้นที่จะท�าให้เศรษฐกิจเติบโต ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษที่ 1960 

การปันผลทางประชากรเป็นตัวจักรส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐกิจของเอเชียตะวัน

ออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหลังจากที่จีนได้เริ่มใช้นโยบายลูกคนเดียวในปี 

1979 และการปันผลทางประชากรมีการตายเกิดขึ้นด้วย จึงท�าให้การเติบโต

ของประชากรเป็นไปอย่างช้าๆ 

อย่างไรก็ตาม การเกิดและคนท�างานที่เพิ่มขึ้นจะต้องเพียงพอกับ 

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนคนเกษียณ ถ้าอัตราการเกิดลดลงต�่ากว่า 2.1 คนต่อ 

ผู้หญิงหนึ่งคน ประชากรก็จะยิ่งลดลง โดยเฉพาะถ้าไม่มีการอพยพเข้ามา 

ชดเชย

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องนี้ ปัจจุบัน 40 เปอร์เซ็นต์

ของประเทศต่างๆ มีอัตราการเกิดของเด็กต�่ากว่า 2.1 คน รวมถึงเกาหลีใต้

และบราซิล และบางครั้งก็รวมถึงรัสเซียและเยอรมนี ซึ่งประชากรก�าลัง 

ลดลง ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือจีน จากนโยบายลูกคนเดียว ยิ่งจีนมีความ

มั่งคั่งและมีความเป็นเมืองใหญ่มากขึ้น แต่กลับมีอัตราการเกิดที่ลดลง เหลือ 

แค่ 1.6 คน โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้เมืองใหญ่ที่มีความม่ังคั่งท่ีสุดของจีนมี 

อัตราการเกิดเพียง 0.6 คน เป็นเมืองหนึ่งที่มีอัตราการเกิดต�่าที่สุดในโลก ใน 

ปี 2026 ประชากรของจีนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะตกต�่า และจีนอาจเป็นประเทศแรก 

ที่มีอัตราการเติบโตของคนแก่เกิดขึ้นก่อนการเติบโตของความร�่ารวย

* demographic dividend คือการได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรของประเทศหนึ่งๆ – ผู้เรียบเรียง
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เงินทุนท่ีเพิ่มขึ้น
การมีประชากรจ�านวนมาก ก็ไม่ใช่ว่าจะท�าให้ประเทศร�่ารวยได้เสมอ ดู

อย่างฟิลิปปินส์ซึ่งมีคนมากกว่าไอร์แลนด์ถึง 21 เท่า แต่ขนาดเศรษฐกิจโดย

ประมาณแล้วมีขนาดเท่ากัน

เหตุผลทีป่ระชากรและขนาดเศรษฐกิจท�าให้เกิดความแตกต่างกัน ก็คือ 

โดยเฉลีย่คนฟิลปิปินส์มผีลผลติน้อยกว่าผลผลติโดยเฉลีย่ท่ีชาวไอร์แลนด์ท�าได้ 

ส�าหรบัประเทศทีร่�า่รวย ประชาชนโดยเฉลีย่จะมมีาตรฐานการครองชพีทีส่งู ซึง่

ขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงงานที่มีความพร้อมมากกว่า

ผลผลิตโดยตัวมันเองขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ เงินทุน และ แนวคิด

คุณสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยให้มีคนท�างานและมีเงินทุนมาก

ข้ึน ซึ่งหมายถึงการลงทุนในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์

เครื่องใช้ เกษตรกรมีที่ดินมากขึ้นและมีรถแทรกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หรอืสร้างถนนทีส่ามารถน�าพชืผลออกไปจ�าหน่ายสูต่ลาด ท�าให้เขาผลติอาหาร

ได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต�่ากว่า อย่างไรก็ตาม เงินทุนไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆ เงินท่ี 

ได้ลงทุนไปก็เพื่อสร้างสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่ในวันนี้ 

สิ่งส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือ การมีเงินออม เงินออมนั้น

สามารถเกิดมาจากครัวเรือนต่างๆ ภาคธุรกิจ ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน และ

เกิดจากภาครัฐ แม้ว่าส่วนใหญ่รัฐบาลจะให้กู้ยืมมากกว่าการออม ซึ่งเราจะ

ได้เรียนรู้ ในบทที่ 14 สังคมที่มีเงินออมมาก มันก็จะเก็บสะสมไว้ ให้มีเงินทุน 

มากขึ้น (อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะท�าให้มีเงินออมมาก เราจะได้เรียนรู้ ในบทที่ 11)

อย่างไรกต็าม เงนิทนุยงัเป็นสิง่ส�าคญัของประเทศจนถงึทกุวนันี ้เหมอืน

เมื่อคุณดื่มกาแฟแก้วที่สอง ก็จะท�าให้คุณกระฉับกระเฉงน้อยกว่าแก้วแรกที ่

คณุดื่ม หรอืเหมอืนเงนิที่ได้ลงทนุเพิม่ขึน้ในแต่ละคร้ังก็จะส่งเสริมให้เกิดผลผลิต
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ทีน้่อยกว่าครัง้แรก และรถแทรกเตอร์คนัทีส่องของเกษตรกรจะช่วยให้ผลผลิต

ของเขาได้น้อยกว่าครั้งแรก นี่คือ กฎกำรลดน้อยถอยลงของผลผลิต (law 

of diminishing returns) 

ประสบกำรณ์ที่ ได้จำกแนวคิด
คุณจะท�าอย่างไรที่จะยกเลิกกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต ใน

ปี 1989 แนวคิดของ เกร็ก เลอมอนด์ นักปั่นจักรยานชาวสหรัฐฯ เขาใส่

แฮนด์ใหม่ไว้หน้ารถจักรยานของเขา ในต�าแหน่งที่ท�าให้การเคลื่อนไหวผ่าน

อากาศดีขึ้น ท�าให้จักรยานของเขาสามารถขี่ได้เร็วขึ้น แนวคิดใหม่ง่ายๆ นี้

ท�าให้เขาลดเวลาลงได้หลายวินาที เขาเกิดไอเดียน้ีขึ้นมาหลังจากท่ีเขา 

ข่ีจักรยานแพ้ ลอเรนต์ ฟิกนอน และหลังจากใช้แฮนด์จักรยานใหม่ ท�าให ้

เขาชนะในการแข่งขันดูร์เดอฟรองซ์

ในทางเศรษฐกิจ แนวคิดใหม่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต เมื่อ

น�าเงินทุนและแรงงานมารวมเข้าด้วยกัน เราก็ได้เห็นความแตกต่างแล้ว เรา

สามารถผลิตสินค้าใหม่หรือสินค้าที่ดีกว่าในต้นทุนที่ต�า่กว่าได้ “การเติบโตทาง

เศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นจากสูตรหรือต�าราอาหารที่ดี ไม่ใช่มาจากการท�าอาหาร” 

เป็นค�ากล่าวของ พอล โรเมอร์ นกัเศรษฐศาสตร์จากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด 

ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษที่ 1930 ดูปองต์ค้นพบไนลอน (เส้นใยสังเคราะห์) จึง

ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการผลติผ้า โดยการผลติเส้นใยสงัเคราะห์ทีม่าจาก

แนวคดินีส้ามารถป่ันด้วยความเรว็ทีส่งูกว่า แต่ถ้าเป็นเส้นใยธรรมชาตทิีท่�าจาก

ผ้าฝ้ายและผ้าขนสตัว์กต้็องป่ันในจงัหวะทีช้่ากว่า เมื่อน�าเส้นใยสงัเคราะห์และ

เส้นใยธรรมชาตมิารวมกนั แล้วท�าการผลติด้วยเครื่องทอผ้า ท�าให้ความสามารถ

ในการผลิตผ้าเพิ่มสูงขึ้น และผ้าที่ได้มาก็มีราคาถูกกว่าและดีกว่า
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แนวคิดที่ท�าให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น

ไม่ใช่เรื่องน่ามหัศจรรย์ จึงมีการลงทุนในอาคารโรงงาน 

และเครื่องจักรซึ่งใช้เงินทุนมาก และแนวคิดใหม่นี้ท�าให้ 

สามารถผลิตซ�้า เพื่อให้ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดที่ท�าให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องน่า

มหัศจรรย์ จึงมีการลงทุนในอาคารโรงงานและเครื่องจักรซึ่งใช้เงินทุนมาก 

และแนวคิดใหม่ท�าให้สามารถผลิตซ�้าเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เหมอืนกบัทีน่กัขีจ่กัรยานคนอื่นลอกเลยีนแบบแฮนด์ใหม่ของ เกรก็ เลอมอนด์ 

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทต่างๆ ต้องการชนะคู่แข่งจึงลอกเลียนแบบแนวคิด

ของเขาไปด้วย ถงึแม้ว่าการท�าเช่นนีจ้ะท�าให้เกดิความท้อแท้กบัคนทีค่ดิแนวคดิ

ใหม่ขึ้นมา แต่มันก็เป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่กับพวกเรา และเราได้รับประโยชน์จาก 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นจากแนวคิดใหม่ๆ เหล่านี้ 

 • กระบวนกำรท�ำธรุกจิแบบใหม่ บางแนวคดิมอีทิธพิลมากทีส่ดุ เพราะ 

เกี่ยวกับการจัดองค์กรใหม่ที่ท�าให้บริษัทด�าเนินงานไปได้ด้วยตัวของ 

มันเอง ในปี 1776 อดัม สมิท ได้เขียนไว้ ในบทแรกของหนังสือ 

The Wealth of Nations ว่า น่าประหลาดใจมากที่โรงงานใน

อังกฤษได้แบ่งแยกงานที่แตกต่างกันในการท�าเข็มหมุดออกเป็น 

18 งาน เขาได้ค�านวณแล้วพบว่า คนงานหนึ่งคนซึ่งท�าเข็มหมุด

ด้วยตัวเขาเองหนึ่งวันท�าได้หนึ่งอัน ปัจจุบันหลังแบ่งแยกงานกัน 

ท�าสามารถท�าได้ถึง 4,000 อัน “การแบ่งแยกงานกันท�าเป็นโอกาส

ให้ทุกงานถูกแบ่งอย่างเป็นสัดส่วน ท�าให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นด้วยพลัง

ของแรงงาน” 
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สองศตวรรษต่อมา วอลมาร์ตได้ปฏิวัติการค้าปลีกใหม่ โดยท�า 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าเป็นหมวดหมู่หลากหลาย ด้วย

สนิค้าทีม่เีครื่องหมายการค้าต่างๆ กนั และมกีารใช้แถบบาร์โค้ดบรรจุ

ข้อมลูทีค่อมพวิเตอร์อ่านได้ และเคร่ืองยิงบาร์โค้ดแบบไร้สาย ตลอด

จนมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้จัดหาสินค้า 

เพื่อติดตามและเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน 

ขณะที่ตารางการท�างานของแคชเชียร์ก็ท�ารูปแบบเป็นมาตรฐานที่ดี 

ท�าให้งานของแคชเชียร์รวดเร็วขึ้น จากการศึกษาโดยแม็กเคนซีย ์

พบว่าคู่แข่ง เช่น ทาร์เกตและเซียร์ ได้ลอกเลียนแบบตามวอลมาร์ต 

ท�าให้ลกูค้าของทัง้สามบรษิทัได้รบัประโยชน์จากราคาสนิค้าทีถ่กูกว่า

และมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น

 • สินค้ำใหม่ เน็ตสเคปเนวิเกเตอร์ประสบความส�าเร็จทางการค้า 

โดยเป็นเจ้าแรกทีท่�าเวบ็เบราว์เซอร์ แต่เมื่อไม่นานมานีก็้มคีูแ่ข่งอย่าง

ไมโครซอฟต์และอนิเทอร์เนต็เอกซ์พลอเรอร์เข้ามาแทนที ่ซึง่ปัจจบุนัน้ี 

มีคู่แข่งที่จะเอาชนะ เช่น มอซิลลาไฟร์ฟอกซ์, แอปเปิลซาฟารี และ 

กเูกลิโครม ทัง้นีเ้บราว์เซอร์ทีล่กูค้าได้รบัมายงัคงต้องจ่ายในราคาเดมิ

หรือไม่ต้องจ่าย อีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับยา โดยบริษัทเอลลิลลี่ได ้

เริ่มจ�าหน่ายยารักษาอาการซึมเศร้าช่ือ Prozac* ต่อมาในปี 1986 

มีแรงบันดาลใจให้คู่แข่งได้พัฒนายาที่มีลักษณะคล้ายกันชื่อ Zoloft 

และ Celexa ให้เป็นทางเลอืกแก่ผูป่้วยที่ไม่ตอบสนองกบัยา Prozac ได้

แนวคิดใหม่สามารถน�าไปจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ข้อจ�ากัดน้ัน 

มีมาก โดยห้ามไม่ให้มีการขยายแนวคิด และหยุดการละเมิดลิขสิทธ์ิที่ท�าให้

*ยา Prozac คิดขึ้นโดย โรเบิร์ต อาร์โนลด์ แห่ง IMS Health
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สังคมแย่ลง จึงมีหนังสือเพียงไม่กี่เล่มที่อยากจะเขียนถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะ

ถ้าพบว่าเรื่องนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ โจนาทาน กูเตนเบิร์ก ที่เขาสามารถเรียก 

เก็บค่าธรรมเนียมได้จากทุกคน

จึงไม่มีบริษัทใดประสบความส�าเร็จโดยการเลียนแบบคู่แข่ง หลาย

ประเทศมีระบบขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมียุทธวิธีในการเลียนแบบแนวคิด

และเทคโนโลยซ่ึีงประเทศอื่นได้ท�าไว้ เอค็ฮาร์ด ฮอฟฟ์เนอร์ นกัประวตัศิาสตร์ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวถงึการพฒันาอตุสาหกรรมอย่างรวดเรว็ของเยอรมนี

ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่อ่อนแอ จึงท�าให้คนจ�านวนมาก 

หลั่งไหลไปยังประเทศที่มีสินค้าราคาถูก (และบ่อยครั้งขโมยความคิดคนอื่น 

มาท�า) ซึ่งเลียนแบบงานเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างที่ท�าขึ้นด้วยมือ 

ตวัอย่างเช่น ช่างท�าเหลก็ชาวญีปุ่น่ ไม่ได้เป็นผูค้ดิค้นเตาหลอมออกซเิจน

แบบพื้นฐาน พวกเขาดัดแปลงมาจากความคิดของศาสตราจารย์ชาวสวิสที ่

คิดข้ึนมาในทศวรรษที่ 1940 ความคิดของพวกเขาก้าวกระโดดกว่าช่างท�า

เหล็กชาวสหรัฐฯ ซึ่งใช้เตาหลอมเหล็กแบบกระทะที่มีประสิทธิภาพน้อย กรณี 

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของญี่ปุ่นก็ได้รับประโยชน์จากค�าสั่งของรัฐบาล 

ที่ให้สิทธิบัตรกับ IBM เพื่อเป็นเงื่อนไขในการท�าธุรกิจที่ญี่ปุ่น

เมื่อไม่นานมานี้ การปรับตัวของจีนด้วยการน�าแนวคิดที่มีอยู่จาก 

ประเทศอื่นๆ มาใช้ ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ ตั้งแต่ปี 

1978 จีนได้เคลื่อนย้ายคนงานด้านการเกษตรที่ไม่มีความสามารถในการผลิต

และคนท่ีท�างานในกิจการของรัฐ ไปท�างานยังโรงงานเอกชนที่ให้ผลผลิต

อย่างมาก โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ซื้อมา ยืมมา และบางครั้งก ็

ลอกเลียนแบบมาจากชาวต่างประเทศ บ่อยครั้งที่บริษัทจากต่างประเทศ 

ขอเข้าไปร่วมธุรกิจด้วยโดยใช้ความเชี่ยวชาญของพวกเขาร่วมกับหุ้นส่วน 

ชาวจีน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจของจีน
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การเลียนแบบแนวคดิดงักล่าวได้น�ามาใช้เพื่อให้มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

และในอนาคตการเติบโตของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการรอคอยแนวคิดใหม่หรือ

การพัฒนาที่คนอื่นเป็นเจ้าของ ท�าให้ประเทศเหล่านี้มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่

เติบโตช้ากว่าของประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราได้เรียนรู้

มาแล้วในบทนี้ สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น และเกิดขึ้นที่จีนอีก

กำรรักษำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไว้
องค์ประกอบที่ถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะรักษาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต 

แต่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมโดยรัฐบาลก็คือการพัฒนา เช่นเดียวกับ

อุณหภูมิของเตาอบ ถ้าตั้งอุณหภูมิผิด ก็จะท�าให้อาหารที่ท�าเสียหาย อะไร 

เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องท�า

 • ทนุมนษุย์ (Human Capital) อาจไม่ต้องใช้คนท�างานเป็นเคร่ืองมือ 

ช้ันดีที่สุดในโลกถ้าพวกเขาไม่สามารถอ่านค�าสั่งได้ การศึกษาและ

การฝึกอบรม ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสร้างความสามารถ

ในการผลิต เช่น เกาหลีใต้ก้าวพ้นจากสถานะประเทศโลกที่สามไปสู่

ต�าแหน่งประเทศอตุสาหกรรม ในยคุทีป่ระเทศเข้มงวดด้านการศกึษา

กับเด็กทุกคนในประเทศ ปัจจุบันเกาหลีใต้มีอัตราการศึกษาในระดับ

มัธยมสูงกว่าสหรัฐฯ

 • หลักกฎหมำย (Rule of Law) ปัจจุบันนักลงทุนจะลงทุนก็เพียงเมื่อ

เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนในปีถัดไป ซึ่งเขาต้องการ

กฎหมายที่โปร่งใส มีศาลที่ให้ความยุติธรรม และมีสิทธิในการครอบ

ครองทีด่นิ ในสหรฐัฯ แม้แต่กองทพักย็งัถกูทนายความฟ้องร้องทนัที

ในทกุรายการทางธรุกจิทีท่�าโดยไม่ถูกกฎหมาย แนวทางปฏบิตัทิีท้่าทาย

เช่นนี้ หมายถึงการเคารพกฎหมาย 
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รัฐบาลขนาดเล็กจะดีกว่ารัฐบาลขนาดใหญ่ แต่ขนาดก็ส�าคัญ

น้อยกว่าคุณภาพ 

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลของสวีเดนได้ ใช้เงินไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product :GDP) ในขณะที่รัฐบาลของเม็กซิโกใช้เงินเพียงหนึ่ง

ในสี่ของ GDP แต่รัฐบาลของชาวสวีเดนบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและซื่อสัตย์ ขณะที่เม็กซิโกบริหารงานอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพและมีการคอร์รัปชั่นแพร่กระจายไปท่ัว น่ันก็เป็น 

เหตุผลหนึ่งที่สวีเดนคือประเทศท่ีร�่ารวย ส่วนเม็กซิโกคือประเทศท่ี

ยากจน

ประชาธิปไตยมีความจ�าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไหม 

ก็มีส่วนช่วยได้ กล่าวคือ รัฐบาลที่ท�าให้คนยากจนลงปกติจะ

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและมีการปกครองที่ไม่ม่ันคง ส่วนรัฐบาล

เผด็จการของจีน เกาหลี และชิลี ด�าเนินนโยบายที่ฉลาด มีผลผลิต

เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีการพัฒนาประเทศมาก่อนแล้ว ในทาง

ตรงกันข้าม บางครั้งรัฐบาลประชาธิปไตยก็ได้รับแรงกดดันจากผู้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง น�าไปสู่การถูกยึดทรัพย์ส่วนตัว 

มีหนี้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือทุกคนต้องม ี

ค่าใช้จ่ายให้กบัพรรคการเมอืงทีแ่อบชอบอยู ่แต่เผดจ็การจะท�าได้ทกุ

เรื่อง รวมถงึเรื่องทีเ่ลวร้ายจนน�าไปสูส่ถานการณ์ที่ไม่สงบในสงัคม ซึง่

เป็นการท�าลายบรรยากาศการลงทนุ แต่ประชาธปิไตยกม็ผีลสะท้อน 

กลับที่ส�าคัญต่อรัฐบาลคือ การเปิดตลาดเสรีแก่ทุกบริษัท และการ 

เลือกตั้งทั่วไปมีการขัดขวางน้อยกว่าการเกิดสงครามกลางเมือง
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 • กำรปล่อยให้ตลำดท�ำงำน (Letting Markets Work) เจ้าของ

กิจการและคนท�างานมีความร�่ารวยมากขึ้น โดยได้ท�าในสิ่งใหม่ๆ ที่

มีราคาถูกกว่า ในกระบวนการนั้นพวกเขาได้ขับเคลื่อนให้บางคนที่มี

ความแตกต่างกนัออกไปจากธรุกจิ โจเซฟ ชมูปีเตอร์ นกัเศรษฐศาสตร์ 

ชาวออสเตรยี แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เรยีกส่ิงนีว่้า “การสร้างสรรค์

สิ่งใหม่มาท�าลายของเก่า (creative destruction)” รัฐบาลจะระงับ

ไม่ให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มาท�าลายของเก่า โดยสนับสนุนให้

อุตสาหกรรมต่างๆ เกดิขึน้น้อยลง หรอืยบัยัง้การเข้ามาของผูแ้ข่งขนั

รายใหม่ และออกนโยบายต่างๆ ให้มกีารใช้เงนิทนุโดยตรงต่อภาคส่วน

ที่ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น กรณีการสร้างบ้านในสหรัฐฯ ผลก็คือท�าให้มี

การลงทนุมากเกนิไปในกจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิผลผลติ และท�าให้มีการ

ลงทุนในการส่งเสริมนวัตกรรมน้อยเกินไป กรณีธนาคารของจีนให้กู้

ยืมแก่บริษัทของรัฐมากเกินไป ส่วนบริษัทเอกชนให้กู้ยืมน้อยเกินไป 

เข้ำไปดูในรำยละเอียด
ปัจจุบันเรายอมรับความจริงว่า ประเทศจ�าเป็นต้องมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เราจะวัดได้อย่างไรว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวัดตามระบบ

มาตรฐานทองค�าที่ใช้กันทั่วโลกก็คือ วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) คือ มูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ ในประเทศหนึ่งในหนึ่งปี 

GDP สามารถวัดได้จาก 2 ฐาน ดังนี้

1. ฐำนกำรใช้จ่ำย (Expenditure-based GDP) วัดจากยอดรวม 

ของเงินที่มีการใช้จ่ายทั้งหมดอย่างแท้จริง

2. ฐำนรำยได้ (Income-based GDP) วดัจากยอดรวมของเงนิทัง้หมด

ที่ได้รับจากการผลิตที่แท้จริง



35

วิธีแรก ฐำนกำรใช้จ่ำย GDP ประกอบด้วย การใช้จ่ายโดยผู้บริโภค 

เช่น รายการซื้อบ้าน ซื้อขนมปัง และไปพบแพทย์ และการใช้จ่ายโดยรัฐบาล 

เช่น รายจ่ายเก่ียวกับโรงเรียนและการทหาร นอกจากน้ี ยังรวมถึงการใช้

จ่ายโดยภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นการลงทุนที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย เช่น ร้านขนมปัง

เปิดใหม่ซื้อเตาอบหรือสร้างอาคาร GDP จะไม่รวมค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่

เป็นปัจจัยน�าเข้า (input) (ตัวอย่างเช่น ส่วนผสม น�้ามันเชื้อเพลิง และส่วน 

ประกอบอื่นๆ) ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าซื้อเค้ก คนท�าก็

ต้องมีการซื้อไข่และแป้งเพื่อมาท�าเค้ก เรารวมเค้กที่ลูกค้าซื้อไว้ ใน GDP แต่

ไม่น�าไข่และแป้งท่ีคนท�าซื้อมานับรวมอีกเป็นครั้งที่สอง ส่วนการส่งออกนับ 

รวมอยู่ใน ฐำนกำรใช้จ่ำย GDP เพราะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ชาวต่างชาติจ่ายเงิน 

ให้กับสิ่งท่ีได้มีการท�าในสหรัฐฯ ส่วนการน�าเข้าคือสิ่งท่ีน�ามาหักจาก GDP 

เพื่อที่จะไม่รวมอะไรที่คนอเมริกันใช้จ่ายกับสิ่งของที่ได้ท�าในประเทศอื่น 

ฐานการใช้จ่าย GDP วัดในมูลค่าเดิมและมูลค่าท่ีแท้จริง มูลค่ำเดิม 

เป็นมูลค่าจริงของกิจกรรม ส่วน มูลค่ำที่แท้จริง จะลบผลกระทบจากเงินเฟ้อ

ออก สมมติว่า ขายขนมปังเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ ถ้าราคาขนมปังต่อแถวเพิ่ม

ขึ้นมา 2 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นการจ่ายเงินค่าขนมปังที่แท้จริง (นั่นคือ จ�านวน

ขนมปังหลายแถวที่ขาย) เพิ่มขึ้นแล้ว 3 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ GDP ที่แท้จริง 

และเป็นวธิกีารปกตใินการวดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ คณุไม่สามารถใช้ค่าจ้าง

และก�าไรที่ได้รับเป็น GDP ที่แท้จริง ดังนั้น GDP มูลค่าเดิมก็คือ วิธีที่ดีที่สุด

ที่จะวัดขนาดเศรษฐกิจ

วิธีที่สอง ฐำนรำยได้ GDP ประกอบด้วย ค่าจ้าง ผลประโยชน์ และ

โบนัสที่คนงานและผู้จัดการได้รับ รวมถึงก�าไรของบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับ 

ดอกเบี้ยที่ผู้ ให้ยืมได้รับ และค่าเช่าที่เจ้าของที่ดินได้รับ

โดยทฤษฎีแล้ว การวัด GDP จากฐานการใช้จ่ายและจากฐานรายได้ 

ควรเท่ากนั เพราะการใช้จ่ายของคนคนหนึง่กค็อืรายได้ของอกีคนหนึง่ อย่างไร 
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ก็ดี ในทางปฏิบัติ GDP มีขนาดใหญ่มากและซับซ้อน ซึ่งมันจะเป็นเรื่อง 

มหัศจรรย์ถ้าท�าการค�านวณทั้งสองทางแล้วได้ผลลัพธ์ในจ�านวนที่เท่ากัน

ส�านกังานวเิคราะห์เศรษฐกจิของกระทรวงพาณชิย์ของสหรฐัฯ ค�านวณ 
GDP พบว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของการประมาณการขึ้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
เช่น การขายปลีกและการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวอย่างเช่น งานตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อประมาณการผลที่จะเกิดขึ้น
ต่อสาธารณูปโภค หรือการลงทะเบียนของสุนัขเพื่อประมาณการใช้จ่ายของ
ส�านักงานสัตวแพทย์ ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ก็เป็นไปด้วยดีกับ 
ข้อมูลที่ยุ่งยาก ซึ่งในที่สุดความคิดริเริ่มนี้ก็ไม่ได้ลงมือท�า 

GDP ไม่ใช้นบัความเป็นอยูท่ีด่ ีดงัที ่โรเบร์ิต เคนเนดี ้(ครัง้หนึง่เขาเคย
พูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product :GNP) 
ว่าคล้ายกับ GDP) ได้บันทึกไว้ ในปี 1968 ว่า GDP นับทุกอย่าง ตั้งแต่ 
“การล็อคประตูบ้านเรา และเรือนจ�าส�าหรับขังคนกระท�าความผิด” แต่ GDP 
ไม่ได้นบัเร่ือง “สขุภาพลกูหลานเรา คณุภาพการศกึษาของพวกเขา หรอืการเล่น
อย่างมคีวามสขุของพวกเขา” ในปี 2008 รฐับาลฝร่ังเศสได้ถามนกัเศรษฐศาสตร์
ที่มีชื่อเสียงถึงรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อวัดความสุขและความก้าวหน้าของสังคม 
แม้ ในขณะน้ีคนทั่วไปและรัฐบาลจะวัดความส�าเร็จทางเศรษฐกิจตามเงื่อนไข
ของวัตถุ (material) มาอย่างยาวนาน GDP จึงยังคงเป็นมาตรฐานในการ
ตัดสินความส�าเร็จที่พวกเขาเหล่านั้นนิยมชมชอบ

ต่อไปสหรัฐอเมริกำจะเป็นแบบญี่ปุ่นไหม
ในปี 2007 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตกต�า่เป็นครั้งที่ 11 และเลวร้ายที่สุด 

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และในปี 2009 การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็น

ไปอย่างช้าๆ และมีการหยุดลงชั่วคราว การว่างงานก็ค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ 

หลังจากเศรษฐกิจถดถอยอย่างเลวร้ายในช่วงปี 1973-1975 และปี 1981-

1982 หลังจากนั้นก็เกิดเงินเฟ้อ รายได้ครัวเรือนในปี 2011 ต�่ากว่าในทศวรรษ
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ก่อนหน้านี้ มีการมองในแง่ร้ายเกี่ยวกับโอกาสของสหรัฐฯ ที่จะท�าให้เศรษฐกิจ 

ขยายตัว ในการท�าโพลล์ของส�านักโพลล์แห่งหนึ่งเพื่อส�ารวจความคิดเห็น 

ของชาวอเมริกันจ�านวนมาก ผลส�ารวจออกมาว่า คนอเมริกันคิดว่าในศตวรรษ

ที่ 21 จะเป็นศตวรรษของชาวจีนมากกว่าจะเป็นศตวรรษของชาวอเมริกัน

นั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่

รายได้ต่อหัวของจีนเป็นเพียงหนึ่งในสิบของสหรัฐฯ แต่เนื่องจากจีน 
มีคนมากกว่าสหรัฐฯ ถึง 4 เท่า ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง 
ของจีน เม่ือเวลาผ่านไป จีนมีรายได้ต่อหัวเป็นหนึ่งในสี่ของสหรัฐฯ และมี 
เศรษฐกิจใหญ่มากขึ้น เพราะผลผลิตของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและ 
มูลค่าเงินของจีนก็เพิ่มสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับเงินดอลลาร์ซึ่งมูลค่าต�่าลง ซึ่งชี้ 
ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในหลังทศวรรษนี้ นั่นไม่ใช่สัญญาณ 
ความตกต�า่ของสหรฐัฯ แต่เป็นช่วงเวลาทีจ่นีได้ผ่านการทดสอบในเรื่องการศกึษา 
การท�าให้ประเทศเป็นเมอืงใหญ่ทีเ่จรญิ และการเป็นประเทศอตุสาหกรรม ส่งผล 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะรายได้จากยากจนไปสู่รายได้ปานกลาง หลาย
ประเทศ เช่น เม็กซิโกก็ได้ท�าเช่นเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศร�่ารวย 
เพื่อหลีกเล่ียงกับดักเดิมๆ ท่ีจีนเคยประสบมา จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงใน 
เรื่องที่ยากล�าบากคือการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออก การ
ลงทุน และอุตสาหกรรม ทั้งที่ปัจจุบันรายได้ของจีนยังต้องขึ้นอยู่กับงาน 
ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้บริโภคอย่างมาก จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายเลยส�าหรับ
รัฐบาลจีน

ส�าหรับสหรัฐฯ มีอะไรที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้หญิงยุคเบบี้บูม (ผู้เกิดหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2) คลอดบุตร 
ปัจจุบันคนที่เกิดในยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้ก็ถึงคราวเกษียณอายุ เป็นเหตุให้ 
ประชากรและแรงงานเติบโตช้ามาก ถึงอย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มีอัตราการเกิด
และมกีารอพยพทีส่งูขึน้อย่างสมัพนัธ์กนั ท�าให้ในอกีไม่กีปี่ทีจ่ะมาถงึ สหรฐัฯ จะ
มปีระชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มากกว่าประเทศทีพ่ฒันาแล้วเกอืบทกุประเทศ
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ค�าถามท่ีแท้จริงก็คือ ท�าอย่างไรคนอเมริกันจะรักษาให้คนรุ่นราวคราว

เดียวกันมีแนวคิดใหม่ และมีการลงทุนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการมีผลผลิตที่เพิ่มสูง

ข้ึน แต่ก็มีร่องรอยบางอย่างที่ท�าให้เกิดความยุ่งยากคือ การเกิดฟองสบู่ทาง

เทคโนโลยีในทศวรรษที ่1990 โดยสหรฐัฯ ได้เข้าสูยุ่คบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต

และเว็บไซต์ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงคือ การเกิด 

ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ คร้ังหลังสุดในทศวรรษที่ 2000 หลังจากนั้น

ท�าให้มีบ้านว่างเกิดขึ้น และหนี้เสียที่เกิดจากการกู้ยืมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ท�าให้เกิดความยุ่งยากกับธุรกิจที่จะได้รับเงินคืนในวันข้างหน้า

ในปี 2012 คนอเมริกันได้แสดงให้เห็นถึงการศรัทธาในตลาดเสรีน้อย

กว่าชาวบราซิลและชาวจีน รัฐบาลได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ใหม่มากขึ้นในการดูแล

สุขภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านการเงิน จนขณะนี้รูปแบบการ

บริหารของสหรัฐฯ ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท�าให้ภาคธุรกิจต่อต้านรัฐบาลที่

มีการขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มาท�าลายของเก่า ซึ่งได้รับการ

ต้อนรับเป็นอย่างดีในสหรัฐฯ มากกว่าที่อื่นใด เห็นได้จากอเมซอนดอตคอม 

ไปสู่กูเกิล ไปสู่เฟซบุ๊ค หลายบริษัทส่วนใหญ่ชอบมากที่จะโค่นล้มกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจที่เคยได้รับการยอมรับเพื่อที่จะได้เกิดใหม่ในสหรัฐฯ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ คนอเมริกันจึงเกิดความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

แต่กย็งัชอบการท�าธรุกจิอย่างเสร ี ในเดอืนเมษายน ปี 2009 ได้เกดิเหตกุารณ์

เศรษฐกจิถดถอยทีเ่ลวร้ายมาก และตลาดหุน้อยู่ในภาวะตลาดหม ี(ราคาหุน้ลด

ลงอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งศูนย์วิจัยพิวได้พบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันได้ 

กล่าวว่า พวกเขายอมรับคนที่เป็นคนรวยจากการท�างานหนัก แต่คนที่มองโลก 

ในแง่ดีต้องการชี้ให้เห็นว่า ประเพณีของคนอเมริกันในเรื่องกฎหมายและ

ประชาธิปไตยท�าให้พวกเขาอยู่รอดได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย แต่ก็มีกลุ่ม

ประชาชนจ�านวนมากโกรธนายธนาคารทีช่่วยสร้างกลุม่ต่อต้านทีเ่รยีกตวัเองว่า 

กลุ่มน�า้ชา (Tea Party–คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ไม่พอใจการแก้ปัญหา



39

เศรษฐกจิของรฐับาล) และกลุม่ท่ียดึครองวอลล์สตรตี (คือกลุม่ทีเ่คลื่อนไหวทาง

สงัคมทีเ่รยีกร้องความเท่าเทยีมกนัทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการต่อต้านกลุม่นายทนุ 

นายธนาคาร และบริษัทต่างๆ ที่เป็นภาคธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือกระบวนการ

ทางประชาธิปไตย รวมทั้งบทบาทของวอลล์สตรีตในการสร้างความล่ม

สลายทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย) ม ี

การเคลื่อนไหวและยังมีการพิจารณาคดีอาญาครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกที่เกิด 

จากสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่ล่มสลายลง ซึ่งค�าพิพากษาได้ตัดสินให้นักเทรดเดอร์

สองคนไม่ผิดในกรณี Bear Stearns โดยลูกขุนคนหนึ่งได้กล่าวว่า “เราไม่มี

หลักฐานเพียงพอที่จะตัดสินว่าพวกเขากระท�าผิด” 

คนที่มองโลกในแง่ดียังได้ตั้งข้อสังเกตต่ออีกว่า การให้ถ้อยค�าชักจูง

ทัง้หมดเป็นการโน้มน้าวในทางตรงข้าม ท�าให้ผูน้�าสหรฐัฯ ยงัคงเชื่อในเรื่องการ

ท�าธรุกิจอย่างเสร ีขณะที่ในช่วง 3 ปีธนาคารทีเ่ป็นเสาหลกัของประเทศ 9 แห่ง

ได้ขายพนัธบตัรของพวกเขาออกมา เรื่องจรงิทีเ่กดิขึน้กค็อื รฐับาลกลางให้การ

ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูผ้ลติรถยนต์เจเนอรลัมอเตอร์ (GM) เพื่อให้บรษิทัพ้น

จากการล้มละลายและไม่ต้องปลดคนงานชาวสหรัฐฯ ออก 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ก็ไม่ต่างไปจากฝรัง่เศสที่ได้ ให้เงนิสนบัสนนุผูผ้ลติรถยนต์เปอโยต์และเรโนลต์ 

เมื่อทั้งสองรายให้สัญญาว่าจะไม่ปลดคนงานชาวฝรั่งเศสออกจากงาน ส�าหรับ

การช่วยเหลือทางการเงินของสหรัฐฯ แก่ GM ดังกล่าว ท�าให้ ในปี 2011 GM 

ได้บันทึกไว้ว่าท�าก�าไรได้แล้ว

ถ้าระบบการเงนิสามารถท�าให้หนีเ้สยีแสดงออกมาให้เหน็ได้จากการเกดิ

ฟองสบู่ในภาคอสงัหารมิทรพัย์ จากนัน้การลงทนุกค็วรกลบัเข้าสูส่ภาพเดมิด้วย

ตวัของมนัเอง และเป็นไปได้ทีจ่ะก่อให้เกดิผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 1.5 - 

2 เปอร์เซน็ต์ต่อปี และแรงงานกเ็ตบิโตเพิม่ขึน้ 0.75 เปอร์เซน็ต์ และคณุจะได้

เห็นการเติบโตในระยะยาว 2.25 - 2.75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส�าหรับตลาดหุ้นของ

สหรัฐฯ ดัชนีราคาหุ้นอาจยังไม่เพิ่มสูงขึ้น เว้นแต่หุ้นที่มีพื้นฐานดี (blue chip)
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สรุปท้ำยบท

 • การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ขึ้นอยู่กับประชากรและผลผลิต
ทีผ่ลติขึน้ การเพิม่ข้ึนของประชากรกค็อื ทีม่าของคนท�างานในอนาคต 
และผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นมาจากการท�างานของคนเหล่านั้น พวกเขา 
ก็จะร�่ารวยขึ้น มันจึงต้องมีการลงทุนทั้งในด้านเงินทุนและแนวคิด 
เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

 • แนวคดิท�าให้เราได้รวบรวมคนท�างาน และเงนิทนุช่วยท�าให้เรามแีนวทาง
ใหม่เพื่อการผลิตสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ หรือสินค้าเก่าที่มีราคาถูกกว่า 
ในเรื่องการแข่งขันก็มีอิทธิพลท�าให้หลายประเทศและบริษัทต่างๆ 
ลอกเลียนแบบแนวคิดของผู้อื่น และมักจะเกิดเสมอกับสินค้าใหม่

 • ทัง้การลงทนุและแนวคดิต้องมกีารเกบ็รกัษาไว้ รฐับาลทีซ่ื่อสตัย์ และ
มีกฎหมายที่ไว้วางใจ จะสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและผู้สร้างนวัตกรรมม ี
ความหวงัทีจ่ะได้รบัผลตอบแทนเป็นรางวลั การลงทนุในด้านการศกึษา
ท�าให้คนท�างานน�าแนวคิดล่าสุดที่ได้ศึกษามาเป็นสิ่งที่ได้เปรียบ และ
ตลาดเสรที�าให้แน่ใจได้ว่า อตุสาหกรรมทีก่�าลงัจะตาย อตุสาหกรรมที่
ไม่ก่อให้เกดิผลผลติจะลดจ�านวนลง ดงันัน้ อตุสาหกรรมทีก่�าลงัเตบิโต
จะดึงดูดความสนใจแก่เงินทุนและคนท�างาน
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