กาวสูเปาหมายของเศรษฐกิจไทยดวยการเรงปฏิรูปเชิงโครงสราง
ในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจไทยมีปญ
 หาเชิงโครงสราง ศัก ยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
(potential growth) จึงต่ําลงอยางตอเนือ่ ง สงผลใหการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจทัง้ ในดาน (1) การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (growth) (2) การกระจายรายได (income distribution) และ (3) ความยัง่ ยืนและความสามารถ
ในการรองรับปจจัยทีม่ ากระทบ (sustainability & resiliency) ทําไดยากขึน้ ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19
ในป 2563 ไมเพียงทําใหเศรษฐกิจไทยหดตัวในระยะสั้น แตยังสรางรอยแผลเปนที่สงผลกระทบระยะยาวตอ
เศรษฐกิจ (scarring effects) ดวย เชน ผลกระทบรุนแรงตอการจางงานและธุรกิจ SMEs ซึ่ง หากผูวางงาน
ไมสามารถกลับ เขาสูตลาดแรงงานและธุร กิจไมสามารถกลับ มาดําเนินกิจการไดเปน ระยะเวลานาน จะทํา
ใหอัตราการขยายตัวของผลิตภาพ (productivity growth) ลดลง รวมถึงความเหลื่อมล้ําและความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ดังนั้น การปฏิรูปเชิงโครงสรางจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการในปจจุบันควบคูกับ
การกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น เพื่อใหไทยสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจไดทั้งสามดาน
ไทยควรเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาวทัง้ ในดานแรงงาน การสะสมทุน และผลิตภาพ
หากพิจ ารณาจากมุม มองดา นอุป ทาน
ศัก ยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ประกอบดว ย 3 ปจ จัย ไดแ ก (1) ปริม าณและ
คุณภาพแรงงาน (2) การสะสมทุน และ (3) ผลิตภาพ
อยางไรก็ดี ที่ผานมาทั้ง 3 ปจจั ย มีขอจํากัดเชิง
โครงสรางและสงผลฉุดรัง้ ใหศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจต่ําลง (ภาพที่ 1) ในดานปริมาณ
แรงงาน การเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหอัตราการมี
ส ว นร ว ม ข อ ง กํ าลั ง แร ง ง าน ( labor force
participation rate) และจํ า นวนชั่ ว โมงทํา งาน
ลดลง ขณะเดี ย วกั น ในด า นคุ ณ ภาพแรงงาน
ตลาดแรงงานไทยเผชิญกับปญหาทักษะแรงงานไมสอดคลองกับความตองการ (skill mismatch) มากขึ้น
โดยเฉพาะในภาวะที่ธุรกิจมีแนวโนมใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่ง ทําใหผ ลิตภาพของแรงงาน
โดยรวมขยายตัวชาลงและกระทบตอการกระจายรายได สําหรับดานการสะสมทุน ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจใน
การขยายการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี สวนหนึ่งจาก (1) ความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไมแนนอน
(2) จํานวนประเทศที่ไทยทําขอตกลงการคาเสรี (free trade agreement: FTA) ดวยมีนอยเมื่อเทียบกับ
ประเทศคูแขง และ (3) ระบบนิเวศของการลงทุนยังเปนอุปสรรค โดยภาคธุรกิจไทยมีการกระจุกตัวสูงและ
อํานาจตลาดของธุรกิจขนาดใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจ SMEs ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงแหลงทุน
และขอมูลในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ รากฐานสําคัญประการหนึ่งของการยกระดับผลิตภาพในระยะยาว
คือกฎเกณฑของภาครัฐ ซึ่งในปจจุบันยังเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจ ดังนั้น การปรับลด
กฎเกณฑและอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจจะชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศได ผานการลดตนทุนเวลาและคาใชจาย ตลอดจนสรางบรรยากาศในการดึง ดูดการลงทุนและ
การถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
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การปฏิรปู เชิงโครงสรางดานอุปทานชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอจํากัดของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในระยะสั้น ที่เศรษฐกิจ ไทยหดตัว จากผลกระทบของ COVID-19 ภาครัฐจําเปนตองใชนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคเพื่อกระตุนอุปสงค (demand management policies) โดยดําเนินนโยบายผสมผสานกัน
ทั้งนโยบายการคลังที่ชวยพยุงเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและใหความชวยเหลือกลุมเปราะบางอยางตรงจุด นโยบาย
การเงินที่ผอนคลายและเอื้อใหตนทุนทางการเงินอยูในระดับต่ําอยางตอเนื่อง รวมถึงมาตรการการเงินและสินเชื่อ
ที่เรงกระจายสภาพคลองไปยังกลุมที่มีความตองการอยางตรงจุด ควบคูกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ให
เหมาะสมกับกระแสรายไดของธุรกิจในบริบทใหมหลัง COVID-19
อยางไรก็ดี การปฏิรปู เชิงโครงสรางดานอุปทาน (supply-side reforms) ที่เนนยกระดับศักยภาพ
การผลิตเปนสิ่งทีต่ อ งทําควบคูก นั อยางเรงดวน เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่กระตุนดานอุปสงคเพียง
อย า งเดี ย วอาจไม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั ก หากโครงสร า งเชิ ง สถาบั น ของระบบเศรษฐกิ จ (institutional
frameworks) ยังไมไดพัฒนาอยางเต็มที่16/ อาทิ การปรับโครงสรางตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการยกระดับ
และปรับทักษะแรงงาน (upskill & reskill) เพื่อรองรับการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายและปรับตัว
เขาสูบริบทเศรษฐกิจใหมหลังการระบาด การมีกลไกบริหารกําลังการผลิตสวนเกินของบางภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
ในสาขาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และการสนับสนุนใหปรับรูปแบบการทําธุรกิจใหสอดคลองกับบริบทใหมหลัง
การระบาด การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจดิจทิ ัลที่ครอบคลุมและทั่วถึงซึ่งจะชวยลดความไมเทา
เทียมในการกระจายรายไดลง การสรางระบบสวัสดิการทีย่ ั่งยืนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมถึงการประสานงาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยหากไมมีการปฏิรูปเชิงโครงสรางใหพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทใหมหลัง COVID-19 จะเปนขอจํากัดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใน
อนาคตได (ภาพที่ 2)

16/

D. Acemoglu and J.A. Robinson (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and
Poverty, Crown Business
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การดําเนินนโยบายกระตุนดานอุปสงคระยะสั้นควบคูกับนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจระยะยาวชวยให
บรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจทั้งสามดาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอัตราที่สูง เพียงอยางเดีย วไมสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจทัง้
สามดานขางตนได แตตองเปนการเติบโตทีก่ ระจายตัวทัว่ ถึงเพือ่ ลดจุดเปราะบางทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ตองเปน
การเติบโตที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ การยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจพรอมกับการกระจาย
รายไดที่ดีอยางยั่งยืนจึงมีความสําคัญมาก เพราะประโยชนที่เกิดขึ้นไมเพียงแตสงผลดีในปจจุบันเทานั้น แตจะ
สง ผลดีในระยะยาวใหกับคนรุนตอไปในอนาคตอีกดวย การดําเนินนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจดาน
อุปทานควบคูก บั นโยบายกระตุนเศรษฐกิจดานอุปสงคเพือ่ บรรลุเปาหมายทัง้ สามดานจําเปนตองมีการผลักดัน
อยางเรงดวนและตอเนื่อง มีการจัดลําดับความสําคัญใหชัดเจน มีการกําหนดวิธีปฏิบัติ การสรางแรงจูงใจ
และการบูรณาการที่เหมาะสม ดัง นั้น การประสานนโยบายระหวางหนวยงานภาครัฐและความรวมมือกับ
ภาคเอกชนจึงเปนหัวใจสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืนในระยะตอไป
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