
 
 
ยารักษาเศรษฐกิจชะงัด 

วันท่ี 9เมษายน พ.ศ. 2552 
หน้า 6 

ในขณะท่ีมนุษย์ไล่ฆ่ากันในอิรักอย่างสนุกสนาน 
สุนัขจรมีคนสงสัยกันว่าเศรษฐศาสตร์มียาชนิด
เดียวรักษาโรคเศรษฐกิจซบเซาคือการใช้จ่าย
เท่านั้นหรือ คําตอบก็คือมียาหลายชนิด
หลากหลายสีและรส แต่ท้ังหมดใช้ตัวยาเดียวกัน 
ท่ามกลางยาต่างๆ นี้มียาของเยอรมนีอยู่ชนิด
หนึ่งท่ีดูจะมีหน้าตาแปลกออกไปอย่างน่าสนใจ 
ยานั้นมีช่ือวา่ Kurzarbeit  
 
"Kurzarbeit" แปลตัวตรงก็คือ short work หรือ
ทํางานสั้น ซ่ึงหมายถึงการทํางานสั้นลงแทนที่
จะต้องให้ออกจากงานไปทั้งหมด โดยรัฐออกเงิน
ชดเชยรายได้ส่วนที่สูญไปจากการไม่ได้ทํางานเป็น
บางส่วน เงินชดเชยนี้มาจากภาษีอากรที่แรงงาน
ถูกเก็บก่อนหน้าและสะสมไว้เป็นกองทุน 
 
ประเทศยุโรปหลายประเทศมีระบบเช่นนี้ดังคําท่ี
ธนาคารโลกเรียกว่า social safety net เพื่อ
แก้ไขปัญหาการว่างงาน ซ่ึงตรงข้ามกับโมเดลของ
สหรัฐอเมริกาที่การจ้างงานเป็น 1 หรือไม่ก็ 0 
คือจ้างหรือไม่ก็ปลดออกไปเลยโดยมีเงินชดเชย
การว่างงาน ไม่มีระบบครึ่งๆ กลาง ๆ  
 
ข้อถกเถียงเรื่องความเด่นและความด้อยของ 2 
ระบบนี้มมีานานแล้ว ฝ่ังอเมริกาและเอเชีย
ตะวันออกตลอดจนประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่
เอียงมาทางโมเดลอเมริกา คนกลุ่มนี้เช่ือว่าการ
พยายามปกป้องการจ้างงานตลอดจนให้ผล
ประโยชน์จากการถูกเลิกจ้างมากมายนั้นไม่เป็น
ผลดี เพราะยามเศรษฐกจิดีนายจ้างไม่อยากจ้าง
เพราะหากจา้งแล้วจะมีปัญหาผูกพันตอ่ไปยาม 

 

 

 

 

ต้องการเลิกใช้แรงงาน (เมื่อสองปีก่อนมีการ
ต่อต้านกฎหมายฝรั่งเศสครั้งใหญ่ท่ัวประเทศ เมื่อ
รัฐบาลเสนอให้มีการจ้างงานแบบไมถ่าวรได้ 
กล่าวคือ ไม่เข้ามาอยู่ในระบบเช่นนี้) 
 
นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังต้องมีการบริหาร
เงินกองทุนท่ีเก็บไปจากแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บ 
ตลอดจนการนําเงินกองทุนไปลงทุนอีกด้วย 
มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาหนกัต่อภาครัฐ ประเด็นท่ี
เป็นจุดด้อยอีกประการก็คือความไม่คล่องตัวของ
ระบบการจ้างงานทําให้เศรษฐกิจขาดกลไกที่
คล่องตัวในการขยายการผลิตหรือลดการผลิต 
เพราะขาหนึ่งถูกผูกติดอยู่กับระบบสวัสดิการของ
แรงงานที่ผูกพันสูงและมีต้นทุนสูงด้วย 
 
ยุโรปนั้นถูกผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง
อย่างหนกั เห็นความลําบากของผู้คนทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น ความมุ่งมั่นให้ผู้คนไม่ประสบ
ความลําบากดังเช่นท่ีเคยเห็นจึงมีสูง ระบบ
สวัสดิการแรงงานเช่นนี้จึงเป็นคําตอบ 
 
สหภาพแรงงานยุโรปเข้มแข็งมากจนสามารถ
กดดันออกกฎหมายแรงงานต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่น ช่ัวโมงทํางาน ค่าล่วงเวลา สัญญาการจ้าง
งาน สวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ แต่ก็เป็น
ความจริงท่ีทําให้ขาดความคล่องตัวของเศรษฐกิจ 
ก่อนหน้านี้ไม่นานในยุโรปบางประเทศ การลด
ราคาพิเศษของสินค้าในห้างสรรพสินค้ายังไม่อาจ
ทําได ้ไม่นับเรื่องเวลาปิดเปิดห้างสรรพสินค้าท่ี
จํากัดอย่างมาก ปัจจุบันหลังจากเป็น EU แล้ว
ข้อจํากัดเหล่านี้ถูกผ่อนปรนจนดีข้ึนกว่าเก่าเป็น
อันมาก 



 
โมเดลของอเมริกาอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นเสรี
นิยมของระบบเศรษฐกิจ หากธุรกิจใดล้มเหลวก็
สามารถเลิกจ้างได้ทันที (เราได้ยินประโยค "you 
are fired" หรือ "คุณถกูไล่ออกแล้ว" จากปาก
นายจ้างอย่างง่ายดายกันบ่อยๆ ในภาพยนตร์ซ่ึง
มาจากความจริงในสังคมอเมริกัน) 
 
ในการประชุม G-20 ท่ีเพิ่งจบไป ข้อขัดแย้งหลัก
ระหว่างสหรฐัอเมริกากับประเทศกลุ่มยุโรปซึ่งเป็น
กลุ่มใหญ่สุดของ 20 ประเทศก็คือวิธีร่วมมือกัน
แก้ไขเศรษฐกิจซบเซาที่มีคนตกงานทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกาต้องการสร้างแพคเกจกระตุ้น
เศรษฐกิจร่วมกันของทั้ง 20 ประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซ่ึงจะทํา
ให้ชะลอการเลิกจ้างและเกิดการจ้างงานใหม ่
อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศยุโรประมัดระวังเรื่อง
งบประมาณขาดดุลจากการใช้เงินมากมายกระตุน้
เศรษฐกิจจึงไม่เห็นด้วย และต้องการสร้างระบบ
การควบคุมการเงินท่ีเข้มข้นกว่าเดิมแทน (การไม่
ดูแลวาณิชธนกิจ หรือ investment bankers 
อย่างรัดกุมเพียงพอของสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัย
สําคัญของวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาและลาม
ไปท่ัวโลก) 
 
กลุ่มประเทศยุโรปบอกว่าพวกเขาม ีsocial 
safety net (ท่ีพวกนิยมตลาดเสรีเยาะเย้ยว่าเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ) ดีพอจน
จํานวนคนว่างงานไม่ใช่ปัญหาใหญ ่เงินจากการ
ช่วยเหลือของรัฐแก่แรงงานก็คือเงินท่ีไหลเข้าไป
อย่างอัตโนมติักระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วซ่ึงไม่ต่างไป
จากการกระตุ้นโดยตรงของสหรัฐอเมริกา 
 
ผลของ G-20 ท่ีออกมาจึงไม่เด่นชัดในเรื่องการ
ร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน ยกเว้น
เงินท่ีให้ IMF ไว้เพื่อให้ประเทศกําลังพัฒนากู้ ผล
สําคัญท่ีได้จาก G-20 คือการยืนยันการประสาน
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด
ข้ึน (พูดอีกอย่างว่าสัญญาว่าจะร่วมมอืกันหรือ
วางแผนว่าจะวางแผน) 

 
สําหรับเยอรมนีเองภายใต้ Kurzarbeit ปีนี้คาดว่า
จะจ่ายเงิน 2,850 ล้านเหรียญสหรฐัสําหรับ
แรงงาน 250,000 คน ซ่ึงเป็นเงินท่ีน้อยมาก
เมื่อเทียบกับแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ 787,000 
ล้านเหรียญของสหรัฐอเมริกา 
 
เยอรมนีมีประชากรเพียง 82 ล้านคน ขนาด
เศรษฐกิจประมาณ 3.32 ล้านล้านเหรียญ เทียบ
ไม่ได้กับสหรฐัอเมริกาที่มีประชากรถึง 300 ล้าน
คน และมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 14.334 
ล้านล้านเหรียญ แต่ IMF ได้ช้ีว่าเยอรมนีมี
แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีของตนเองสูงถึง
ร้อยละ 1.5 ของ GDP สูงกว่าฝรั่งเศสที่มีเพียง
ร้อยละ 0.7 ของ GDP และไม่ห่างสหรัฐอเมริกา
ท่ีรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังหมดสูงถึงร้อยละ 2 
ของ GDP  
 
นอกจาก Kurzarbeit แล้ว เยอรมนกีระตุ้น
เศรษฐกิจโดยตรงด้วยเชน่กัน วิธีหนึง่คือ "แจก
เงิน" ผ่านการซื้อรถยนต์ใหม่ กล่าวคือ ใครท่ีเอา
รถยนต์เก่ามาขายเพื่อซ้ือรถใหม่จะได้เงิน
ช่วยเหลือจากรัฐถึง 3,400 เหรียญ ซ่ึงทําให้
ยอดขายรถพุ่งข้ึนถึงร้อยละ 22 จากปีก่อน 
สิงคโปร์ก็ "แจกเงิน" ด้วยวิธีให ้rebate ดังเช่นท่ี
สหรัฐอเมริกาเคยใช้อยู่บอ่ยๆ กล่าวคอื ถ้าซ้ือ
สินค้าบางอย่างที่รัฐระบกุ็จะได้เงินสดกลับคืนมา
จํานวนหนึ่ง 
 
ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงด้วยการ
ใช้จ่ายของรัฐบาลหรือระบบสวัสดิการแรงงาน
ของยุโรปท่ีลดวันทํางานแต่รัฐจ่ายเงินชดเชย
บางส่วนให ้ก็ล้วนใช้ตัวยาเดียวกันคือการใช้จ่าย
เป็นตัวรักษา 
 
ถึงนโยบายเงินก็เถอะ การเพิ่มปริมาณเงิน (พิมพ์
ธนบัตรเพิ่มหรือปล่อยสินเชื่อให้ง่ายเข้า) หรือลด
อัตราดอกเบี้ย ก็มุ่งผลสุดท้ายให้มีการใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนในระบบเศรษฐกิจเช่นกัน 
 



การลดอัตราดอกเบี้ยจะทําให้ (ก) ต้นทุนการกู้ยืม
ลดลงจนมีการกู้เงินมาใช้จ่ายมากขึน้ (ข) รัฐบาล
สามารถกู้ยมืเพื่อเอามาใช้จ่ายได้มากขึ้น เพราะ
ภาระดอกเบีย้ลดน้อยลง (ค) การได้รับดอกเบี้ย
น้อยลงจะชักจูงให้ผู้คนใช้จ่ายเงินกันมากขึ้น ไม่
รีรอเพราะมัวเสียดายดอกเบี้ย ฯลฯ 
 
ตัวยาหรือการใช้จ่ายของภาครัฐใช้ได้ผลมา
ยาวนานนบัต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเป็น
ต้นมา ผู้ย้ําความสําคัญของยาตัวนี้กคื็อ John 
Maynard Keynes ปรมาจารย์เศรษฐศาสตร์ชาว
อังกฤษผู้เสียชีวิตไปครบ 63 ปีพอดีในเดือน
เมษายนนี ้
 
ไม่ว่าใครจะปรุงตัวยาเก่าด้วยการปรบัสี ปรับกลิ่น 
เรียกชื่อใหม ่หรือใช้ตัวยาบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อ
ลดอาการข้างเคียงของมนั แต่ยังไงเสียก็ยังเป็น
ตัวยาศักด์ิสิทธ์ิเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละ 


