PitiD@bot.or.th

บทความนี้กลั่นกรองเนื้อหาจากบทความ aBRIDGEd ฉบับเต็มเรื่อง “วัฏจักรการเงินกับศักยภาพการผลิตของ
เศรษฐกิจ” เผยแพร่ใน website ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (https://www.pier.or.th/)
ในช่วงที่ผ่านมามีการวิพากษ์กันมากว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ต่าเกินไป ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์
ทั่วโลกต่างจับตาและพยายามประเมิ นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้ นตั วเพี ยงพอที่ จะรองรับการขึ้ นอั ตราดอกเบี้ ย Fed Funds
แล้วหรือยัง แต่เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัด ”อุณหภูมิ” ของเศรษฐกิจว่าระดับใดจึงจะถือว่าต่า สูง หรือพอดี บรรทัดฐานที่
นั กเศรษฐศาสตร์ ใช้ ในการตอบค าถามดั งกล่ าวคื อ ระดั บการผลิ ตศั กยภาพ หรื อ potential output ที่ เปรี ยบเสมื อน
ขีดจากัดของเครื่องจักรที่กาหนดว่าปริมาณการผลิตสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อมีการใช้งานเต็มที่
แต่ ทว่าระดับการผลิตศั กยภาพนั้ น ไม่ อาจมองเห็ นหรือวัดได้ โดยตรง ไม่ ว่าจะเป็นในปั จจุบันหรือแม้กระทั่งใน
อดีตก็ตาม การประมาณการระดับการผลิตศักยภาพจึงจาเป็นต้องพึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับการทางานของระบบเศรษฐกิจ
ว่าระดับกิจกรรมที่ อยู่ใกล้หรือไกลจากระดั บการผลิตศักยภาพนั้น มี “อาการ” อย่างไรบ้ างที่จับต้องได้ และสามารถเป็ น
สัญญาณที่บ่งบอกถึงสถานะของเศรษฐกิจเทียบกับระดับศักยภาพ
เศรษฐศาสตร์ กระแสหลั กในปั จจุบันยึ ดถื ออัตราเงินเฟ้ อเป็ นตัวชี้ หลักว่าอุ ณหภู มิของเศรษฐกิจร้อนหรือเย็ น
เกินไป การศึกษาส่วนมากนิยามระดับศักยภาพการผลิตว่าเป็นระดับที่สอดคล้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่โดย
ไม่ สร้ างแรงกดดั นต่ อเงิ นเฟ้ อ สมมติ ฐานหลั กคื อ อั ตราเงิ นเฟ้ อจะเร่ งขึ้ นเมื่ อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จอยู่ สู งกว่ าระดั บ
ศักยภาพ พลวัตของเงินเฟ้อจึงถูกใช้เป็นเครื่องชี้หลักที่บ่งบอกถึงความไม่ยั่งยืนของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คำถำมที่สำคัญ คือ อัตรำเงินเฟ้อเป็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ (sufficient statistic) เพียงพอแก่กำรสะท้อนควำม
ยั่งยืนของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจริงหรือ
งานศึ กษาหลายชิ้ นได้ ชี้ให้ เห็ นว่ าในช่ วงทศวรรษที่ ผ่ านมา ควำมสั มพั นธ์ ระหว่ ำงอั ตรำเงิ นเฟ้ อกั บวั ฏจั กร
เศรษฐกิจมีน้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตทางการเงินในปี 2007
มีการสร้างตาแหน่งงานมากถึง 13 ล้านอัตราในช่วงเวลา 6 ปี จนตลาดแรงงานเข้าใกล้ภาวะ full employment ท่ามกลาง
การด าเนิ นนโยบายการเงิ นแบบผ่ อนคลายอย่ างมาก แต่ อัตราเงิ นเฟ้ อกลั บไม่ กระเตื้ องขึ้ น และมี แนวโน้ มลดลงด้ วยซ้ า
นอกจากนี้ ควำมสำมำรถของเงินเฟ้อในกำรบ่งบอกถึงควำมไม่สมดุลทำงกำรเงินนั้นมีขีดจำกัด วิกฤตการเงินโลกที่
ผ่านมา รวมทั้งประสบการณ์จากวิกฤตเศรษฐกิจในกรณี อื่นๆ หลายกรณี ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจสำมำรถขยำยตัว
เกินศั กยภำพในลักษณะที่ไม่ ยั่งยืนได้โดยไม่ สร้ำงแรงกดดั นต่ อเงินเฟ้ อ โดยการขยายตัวของสิ นเชื่อมักเป็ นปัจจั ย
สาคัญที่เอื้อต่อระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกินตัว ดังนั้นอั ตรำเงินเฟ้อโดยลำพังจึงไม่สำมำรถให้ข้อมูลเพี ยงพอ
ในกำรวัดระดับศักยภำพกำรผลิตของเศรษฐกิจ ซึ่งระดับศักยภาพนี้โดยแก่นแท้แล้วคือระดับการผลิตที่สามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน (sustainable output) โดยไม่เกิดความไม่สมดุลในมิติใดมิติหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ
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งานวิจัยของผู้เขียนจึงได้นาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของวัฏจักรการเงินมาประยุกต์ใช้ในการวัดระดับศักยภาพ
การผลิตของเศรษฐกิจ จากมุมมองนี้ ความยั่งยืนของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ณ จุดใดจุดหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานะ
ของวัฏจักรการเงินด้วย โดยในช่วงที่สภาวะการเงินผ่อนคลาย การขยายตัวของสินเชื่ออยู่ในอัตราที่สูงและราคาสินทรัพย์
เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง แรงส่ งทางการเงิ น (financial tailwinds) เหล่ านี้ จะเอื้ อต่ อการขยายตั วของเศรษฐกิ จที่ อาจ
ร้อนแรงเกินควรและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤต ในทางตรงกันข้าม ภาวะการเงินที่ตึง (financial headwinds) โดยเฉพาะ
จากภาระหนี้สินคงค้างและความอ่อนแอในงบดุล สามารถฉุดให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ากว่าศักยภาพที่แท้จริงได้เช่นกั น
กำรประมำณกำรระดับกำรผลิตศักยภำพจึงควรคำนึงถึงบทบำทที่ปัจจัยและภำวะทำงกำรเงินอำจมีส่วนในกำรเร่ง
หรือเหนี่ยวรั้งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 1 ช่องว่างการผลิต (output gap) ของสหรัฐฯ และ ไทย

ภาพที่ 1 แสดงผลประมาณการช่องว่างการผลิต (ส่วนต่างระหว่างระดับกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงกับระดับ
ศักยภาพ) สาหรับสหรัฐฯ และประเทศไทย โดยวิธีประยุ กต์ที่ใช้ข้ อมูลจากปัจจัยทางการเงินร่วมด้ วย (finance-neutral
output gap) เที ยบกับวิธีเชิ งสถิติ ที่ใช้กั นอย่างแพร่ หลาย (HP filter) จะเห็ นได้ ว่าในทั้งสองประเทศ ช่องว่างการผลิตที่
ควบรวมข้อมูลทางการเงินสามารถสะท้อนอุณหภูมิของเศรษฐกิจได้ดีกว่า โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเทียบกับ
ระดับศักยภาพจะสูงกว่าในช่วงก่อนวิกฤตปี 2007 ในสหรัฐฯ และ วิกฤตการเงินปี 1997 ในไทยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นช่วง
ที่สินเชื่อและราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในทั้งสองประเทศ ในขณะเดียวกัน ช่องว่าการผลิต finance-neutral ที่
เป็นลบมากกว่าในช่วงหลังวิกฤตสะท้อนผลกระทบของภาวะทางการเงินที่บีบรัดเศรษฐกิจ
สาหรั บประเทศไทย ในช่ วงหลายปีที่ผ่ านมา อั ตรำกำรขยำยตั วของเศรษฐกิ จไทยที่ หลำยคนมองว่ำต่ ำนั้ น
น่ำเป็นห่วงมำกกว่ำที่คิด เนื่องจำกเป็นกำรขยำยตัวที่ได้รับอำนิสงส์จำกปัจจัยสนับสนุนทำงกำรเงินอยู่ไม่น้อย มอง
ไปข้ างหน้ า เมื่ อแรงส่ งจากเม็ ดเงิ นสิ นเชื่ อใหม่ หดหายไป แต่ ภาระหนี้ จากยอดสิ นเชื่ อคงข้ างยั งมี อยู่ ความท้ าทายใน
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชัดเจนและน่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นหากศักยภาพพื้นฐาน โดยเฉพาะทุนมนุษย์และประสิทธิภาพ
ในการผลิต ยังไม่ได้รับการพัฒนาโดยเร็ว
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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