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แถลงการณ์การประชุมสตอกโฮล์ม 

ข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเร่ืองหลกัการของการก าหนดนโยบายส าหรับโลกร่วมสมัย 

นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกไดร่้วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกบัความทา้ทายท่ีผูก้  าหนดนโยบายเศรษฐกิจตอ้งเผชิญ

ในยคุปัจจุบนั ระหวา่งวนัท่ี 16-17 กนัยายน 2559 ณ เมืองซอลสโจบาเดน ประเทศสวเีดน โดยมีส านกังานความร่วมมือเพ่ือ

การพฒันาระหวา่งประเทศแห่งสวีเดน (Sida) และธนาคารโลก (the World Bank) เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมคร้ังน้ี กลุ่ม

นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเขา้ร่วมประชุมมี 13 คน คือ อดีตหวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกจ านวน 4 คน ร่วมดว้ย Sabina 

Alkire (Oxford), Pranab Bardhan (Berkeley), Kaushik Basu (New York), Haroon Bhorat (Cape Town), Francois 

Bourguignon (Paris), Ashwini Deshpande (Delhi), Ravi Kanbur (Ithaca), Justin Yifu Lin (Beijing), Kalle Moene (Oslo), 

Jean-Philippe Platteau (Namur), Jaime Saavedra (Lima), Joseph Stiglitz (New York), และ  Finn Tarp (Helsinki and 

Copenhagen) เม่ือการประชุมส้ินสุดลง กลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์ไดมี้มติใหจ้ดัท าแถลงการณ์การประชุมฉบบัน้ีข้ึน  

 

1. ความท้าทายของการพฒันา 

โลกทุกวนัน้ี ก าลังก้าวผ่านหลายช่วงเวลาท่ียากล าบาก แรงผลักดันจากเศรษฐกิจโลก เป็นทั้ งความหวงัและเป็นภยั 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีไม่เคยมีมาก่อน เป็นความหวงัในการเพ่ิมคุณภาพชีวิต แต่ก็เป็นภยัต่อการถูกแทนท่ีของ

แรงงานและการวา่งงานของผูเ้ยาว ์การขยายตวัทางการคา้และการลงทุนโลก ขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

เปล่ียนสถานะของประเทศรายไดต้ ่าหลายประเทศให้เป็นประเทศรายไดป้านกลาง ในขณะเดียวกัน หลายกลุ่มคนใน

ประเทศเหล่าน้ีกลบัถูกทอดท้ิงไวข้า้งหลงั แมแ้ต่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ยงัไดรั้บผลกระทบทางลบจากแรงผลกัดนัของยคุ

โลกาภิวฒัน์ นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตในโลกแห่งความจริงกลบัยิ่งแยล่งในหลายประเทศ ซ่ึงถูกสะทอ้นอยูใ่นความขดัแยง้

และสงคราม การเพ่ิมข้ึนของความเหล่ือมล ้าภายในประเทศ เป็นอุปสรรคต่อความสมานฉันท์ในสังคมและความกา้วหนา้

ทางเศรษฐกิจ การเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าลายโลก และรอความร่วมมือ

ร่วมกนัทั้งโลกเพ่ือจดัการกบัภยัท่ีค่อยๆก่อตวัข้ึน การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของสังคมเมืองสร้างผลประโยชน์ดา้นผลิตภาพ

จากการรวมตวักนั แต่ก็เป็นการสร้างปัญหาชุมชนแออดั ความยากจนและความขดัแยง้ดว้ยเช่นกนั 

ภยัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กน าไปพิจารณา วา่เป็นผลของการท่ีโลกมีความกา้วหน้าอย่างมาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากการมีรายไดสู้งข้ึนและ

การปรับปรุงดา้นสุขภาพและการศึกษา พวกเราฉลองความส าเร็จและมองไปขา้งหนา้ถึงความทา้ทา้ยท่ีผูก้  าหนดนโยบาย

จะตอ้งเผชิญอย่างไม่มีขอ้สงสัย ผูก้  าหนดนโยบายจะจัดการความท้าทายเหล่าน้ีส าเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการออกแบบ

นโยบายให้ลดแรงผลกัดนัของเศรษฐกิจโลกเพ่ือการพฒันาและบงัคบัใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัท่ีมุ่งไปสู่ความหวงัมากกวา่ภยั 

การออกแบบนโยบายเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งมีวิสัยทศัน์ของเป้าหมายในนโยบายการพฒันาท่ีชดัเจน และเรียนรู้จากความส าเร็จ

และความผิดพลาดท่ีผา่นมาในอดีตรวมถึงจากทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน 
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ปัจจุบนัน้ี เป็นท่ีประจกัษ์ว่าขอ้แนะน าทางนโยบายของเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมใช้ไม่ไดผ้ลแลว้ ผูก้  าหนดนโยบายไม่

สามารถยดึค าแนะน าทางนโยบายแบบง่าย เช่น การรักษาสมดุลการคลงั การใชน้โยบายทางการเงินในการควบคุมอตัราเงิน

เฟ้อ การจดัให้มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และท่ีเหลือจากนั้นปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด สมมติฐานท่ีว่า

นโยบายท่ีกล่าวมานั้นจะสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีผลประโยชน์จะตกไปถึงคนยากจนนั้น เป็นสมมติฐานท่ี

ไม่มีขอ้มูลสนับสนุนท่ีเช่ือถือได้ อนัท่ีจริง สถานการณ์ท่ีล าบากในปัจจุบันเป็นผลมาจากการท่ีพวกเรายงัคงยึดติดกบั

ค าแนะน าท่ีลา้สมยัเหล่านั้นมากเกินไป 

ข้อสรุปน้ีไม่ใช่แผนปฏิบัติทางนโยบาย แต่เป็นหลักการท่ีพวกเราคาดหวงัว่าจะช่วยในการวางกรอบของนโยบาย

ระดบัประเทศและส่งเสริมวาทกรรมนโยบายระดบัโลกและการออกแบบนโยบายความตกลงร่วมกนั หลกัการเหล่าน้ีมี

ความจ าเป็นเพ่ิมมากข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกทุกวนัน้ีและในโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 

2. การเจริญเตบิโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ใช่จุดจบ 

พวกเราเช่ือวา่ ในขณะท่ีนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีตอ้งไม่ใช่จุดจบ

ของการแกปั้ญหา แต่เป็นเคร่ืองมือในการสร้างทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางสงัคมในวงกวา้งดว้ย ซ่ึงรวมถึง 

การปรับปรุงดา้นสุขภาพ การศึกษา การจา้งงาน ความมัน่คงและการบริโภค ความเป็นอยูท่ี่ดีของแต่ละบุคคลมีหลายมิติและ

นโยบายควรท่ีจะมุ่งพฒันาในทุกๆมิติท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม ไม่ใช่คุณค่าในเชิงรายไดเ้พียงอยา่งเดียว ตวัอยา่งเช่น มีความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งจดัสรรโภชนาการท่ีดีข้ึนใหก้บัเด็กก่อนวยัเรียน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนจะสามารถเขา้ถึงการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 

และท าความเขา้ใจวา่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงภายใตก้รอบของความเป็นไปได ้หากนโยบายท่ีดีไม่ไดถู้กวางไวใ้นท่ี

เหมาะสม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะตอ้งแลกมาดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลงในหลายมิติ รวมถึงมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินและการเส่ือมโทรมของสภาพภูมิอากาศโลก เช่นเดียวกนั การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้

น าไปสู่การก าจดับรรทดัฐานของสงัคมท่ีกดข่ีและการเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชน้โยบายแทรกแซง

โดยเฉพาะ 

พวกเราเขา้ใจวา่ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบอกใหรู้้วา่ ไม่มีใบสั่งยาตวัใดท่ีจะใชแ้ลว้เหมาะสมส าหรับทุกประเทศ บริบททาง

วฒันธรรมและสังคม เช่นเดียวกนักบัประวติัศาสตร์มีความแตกต่างกนัในแต่ละประทศ ซ่ึงท าให้เกิดปณิธานท่ีแตกต่างใน

สงัคมท่ีต่างกนั และมีผลต่อการตดัสินวา่นโยบายใดจะใชไ้ดผ้ลและนโยบายใดจะใชไ้ม่ไดผ้ล ในอดีต เคยมีแนวโนม้ท่ีจะใช้

นโยบายเหมือนกนั (ท่ีถูกพฒันาในประเทศท่ีรวย) ส าหรับทุกประเทศ ในขณะท่ีหลกัการของนโยบายท่ีใชใ้นวงกวา้งนั้นมี

อยู ่เรายงัคงจ าเป็นตอ้งเวน้ท่ีวา่งไวเ้ผื่อแตกต่างและบริบทเฉพาะเจาะจงของนโยบายดว้ย  
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3. การพฒันาต้องมคีวามครอบคลุมในทุกระดบั 

พวกเราเช่ือว่า นโยบายควรจะท าให้เกิดการพฒันาอยา่งครอบคลุมทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ โดยไม่ท้ิงกลุ่มใดของ

ประชากรไวข้า้งหลงั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มท่ีถูกแบ่งดว้ยเพศ สญัชาติหรือสถานะทางสงัคมต่างๆ ควรจะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ

กบัภาวะอตัคดัอยา่งรุนแรงในหลายมิติของคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นภาวะอตัคดัอยา่งต่อเน่ืองในหลายดา้น การมุ่ง

ความสนใจไปยงัผูท่ี้อตัคดัมากท่ีสุดนั้นไม่เพียงพอ ช่องวา่งระหวา่งคนรวยและคนจนและระหวา่งกลุ่มคนในสังคมท่ีมีการ

แบ่งแยกชดัเจน ก็มีความส าคญัเช่นกนั การเพ่ิมข้ึนของความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละความมัง่คัง่ ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษใ์นไม่ก่ี

ทศวรรษท่ีผา่นมา และความเหล่ือมล ้าทางโอกาสในเขา้ถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่นสุขภาพและการศึกษา เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ

ตา้นทานไดอ้ยา่งเป็นธรรม กดักร่อนสมานฉนัทใ์นสงัคม และเป็นแรงหนุนการบิดเบือนทางนโยบายโดยกลุ่มชนชั้นน า ซ่ึง

ท าใหปั้ญหาความเหล่ือมล ้ายิง่รุนแรงข้ึน ความเหล่ือมล ้าท่ีสูงข้ึนมีแนวโนม้ในการปลน้สิทธิของผูท่ี้ดอ้ยโอกาส และน าไปสู่

ความอ่อนแอของระบบประชาธิปไตย การสร้างพลงัของผูห้ญิงและของกลุ่มคนท่ีถูกเลือกปฏิบัติในอดีต เป็นส่ิงท่ีมี

ความส าคญัเป็นล าดบัแรก ไม่เพียงเพราะทุกคนควรมีสิทธิ แต่เป็นการท าใหมี้รากฐานท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ทางเศรษฐกิจดว้ย หากมีความวุน่วายทางการเมืองและความขดัแยง้ในสังคมเกิดข้ึน การพฒันาอยา่งครอบคลุมในทุกระดบั

เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย และหากการพฒันาไม่ครอบคลุมในทุกระดับแลว้ ย่อมกระตุน้ให้เกิดความขดัแยง้ในสังคม 

โดยรวม การพฒันาอยา่งครอบคลุมจึงเป็นการพฒันาเพียงรูปแบบเดียวท่ีมีความยัง่ยนืทางสงัคมและทางเศรษฐกิจ 

4. ความยัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมคือส่ิงจ าเป็น ไม่ใช่ทางเลือก 

ถึงแมน้โยบายจะวา่จะถูกน าไปไกล่เกล่ียหรือน าไปใชต้่างกนัในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวปี พวกเราเช่ือวา่การพฒันาดา้น

นโยบายตอ้งมีความยัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มเป็นเป้าหมายศูนยก์ลาง ความยัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน ซ่ึงการเจริญเติบโตทางรายไดเ้ป็นตวัวดัท่ีไม่ไดส้ะทอ้นความเป็นอยูท่ี่ดีหรือ

ความกา้วหนา้ตามความเป็นจริง นอกจากน้ี การแข่งขนัเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติและการอพยพท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรทาง

ธรรมชาติสามารถน าไปสู่ความไม่มัน่คงและความขดัแยง้ท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันา ในระดบัสากลโลก การเปล่ียนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศคือส่ิงท่ีคุกคามความด ารงอยูข่องโลกในระยะยาว เฉกเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีคุกคามส่ิงมีชีวติ เกษตรกรรมและชน

พ้ืนเมืองหลายประเทศในระยะสั้นถึงระยะกลาง ความพยายามในการอพยพตอ้งถูกกระท าเป็นส่ิงแรกและเร็วท่ีสุดในระดบั

สากลโลก ขณะท่ีการปรับตวัทางนโยบายจ าเป็นตอ้งมีการแทรกแซงท่ีกระตือรือร้นและการสนบัสนุนในระดบัประเทศหรือ

ทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีคือปัญหาท่ีไม่สามารถปล่อยให้กลไกตลาดแกไ้ขไดเ้อง การแทรกแซงดว้ยกฏระเบียบโดยรัฐบาลและ

ความร่วมมือทางนโยบายในระดบันานาชาติจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

5. ความจ าเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างตลาด รัฐและชุมชน   

ท่ามกลางเป้าหมายทางนโยบายและความทา้ทายท่ีโลกก าลงัเผชิญอยูน่ั้น การพฒันานโยบายจะตอ้งสร้างความสมดุลอยา่ง

ชาญฉลาดระหวา่งตลาด ภาครัฐและชุมชน เป็นเร่ืองความส าคญัท่ีตอ้งรู้วา่ ตลาดเป็นเพียงองคก์รทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งมี
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กรอบของขอ้บงัคบัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้มีการจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ถึงแมต้ลาดจะมี

กลไกท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สามารถค านึงถึงความทัว่ถึงและความเท่าเทียมไดเ้องตามธรรมชาติ อยา่งท่ีพวกเราเห็นกนั

ในปัจจุบนัวา่ ความอดอยากมีควบคู่ไปกบัตลาดเสรีท่ีมีประสิทธิภาพได ้แนวโนม้ไปสู่การตลาดเสรีในไตรมาสสุดทา้ยของ

ทศวรรษท่ีผา่นมา เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงผลท่ีเกิดข้ึนตามมาในโลกท่ีเราอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นวกิฤตทางการเงิน ความ

เหล่ือมล ้าท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละความไม่ย ัง่ยนื 

เม่ือรับรู้ขอ้จ ากดัในตวัเองของการเป็นตลาดเสรี พวกเราพึงพอใจท่ีภาครัฐจ าเป็นตอ้งท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีทางเลือก

มากมายท่ีภาครัฐของประเทศต่างๆสามารถกระท าไดม้ากกวา่ตลาด ภาครัฐสามารถมีบทบาทท่ีส าคญัในระดบัต่างๆและอยู่

ในรูปแบบการปกครองสังคมเมืองท่ีนบัไม่ถว้น เช่น สหกรณ์ สมาคมและองคก์รไม่แสวงหาก าไร ภาครัฐไม่ควรกา้วก่าย

งานท่ีจะดีกวา่ถา้ปล่อยใหต้ลาดหรือชุมชนด าเนินการ บ่อยคร้ังท่ีองคก์รเหล่าน้ีท างานดว้ยกนัในทางท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั

ในหลายดา้น มีหลายบริบทดว้ยกนั ซ่ึงคนทอ้งถ่ินในระดบัชุมชุมสามารถจดัการไดดี้ท่ีสุดในสนบัสนุนคุณภาพชีวติของผูท่ี้

อตัคดัท่ีสุด ถึงแมพ้วกเราจะไม่สามารถเมินเฉยกับความจริงท่ีว่า สถาบันชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเป็นท่ีรู้จกักันดีในเร่ืองของ

แรงผลกัดนัท่ีมีความลา้หลงั แต่องคก์รสงัคมเทศบาลในทุกระดบัมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและรักษาความสมานฉันท์

ในสงัคม 

พวกเราขอย  ้ าว่า รัฐหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะตั้ งกฎกติกาและสร้างกรอบข้อบังคับท่ีเอ้ือให้ตลาดและชุมชนสามารถเกิด

ความกา้วหน้าไดอ้ย่างงอกงาม กฎกติกาท่ีสามารถดูแลให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมและความไวใ้จท่ีเพ่ิมมากข้ึน จะ

ส่งผลให้ความเหล่ือมล ้าลดลง ส่งเสริมการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตในทุกมิติไปพร้อมกนั รัฐยงัมีบทบาทท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ไดใ้นส่วนของตลาดท่ีท างานไดไ้ม่ดีดว้ย ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือส่วนของ การเงิน สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม และส่วนท่ีมี

ความจ าเป็นอยา่งแน่ชดัท่ีตอ้งครอบคลุมถึง คือการสร้างพลงัของผูห้ญิง การปกป้องกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส และการแกไ้ขความ

มัง่คัง่ท่ีมากเกินไปและความเหล่ือมล ้าทางรายได ้นอกจากน้ี รัฐยงัมีบทบาทต่อรูปแบบนโยบายอุตสาหกรรมและนโยบาย

ทางการเกษตรและภาคบริการท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย รัฐตอ้งป้องกนัการเกิดวงจรของการเพ่ิมข้ึนของความเหล่ือมล ้ า ซ่ึง

น าไปสู่การยดึกมุอ านาจในการบริหารของรัฐ ท่ีบงัคบัใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทางการเมืองและสงัคมตามมา 

6. การจดัให้มเีสถียรภาพของเศรษฐกจิมหภาค 

ขอ้เสนอแนะทางนโยบายดั้ งเดิมหลายๆนโยบาย ยึดความจ าเป็นด้านความมัง่คงของเศรษฐกิจมหภาคเป็นศูนย์กลาง 

เศรษฐกิจท่ีความเสถียรภาพมากกวา่ ประสบความส าเร็จในการมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่พร้อมดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวติ

ท่ีดีข้ึน เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคส่งผลให้การจดัการนโยบายเป็นไปอยา่งราบร่ืนและให้ความส าคญักบัผลในระยะ

ยาวของนโยบายปัจจุบนั รับรองให้เกิดความเสถียรภาพทางทางการคลงัและการเงินระหวา่งประเทศ หลายประเทศควรใช้

ช่วงเวลาท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเขม้แขง็ในการสะสมทรัพยากรการคลงั เพื่อท่ีประเทศเหล่านั้นอยูใ่นสถานะ

ท่ีสามารถใชท้รัพยากรการคลงัเม่ือมีความจ าเป็นเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ขณะท่ีวินัยทางการคลงัในระยะยาวมีความส าคญั 
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และเป็นแนวทางของเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมระบุไวถู้กตอ้ง ผูก้  าหนดนโยบายมกัลงเอยดว้ยการท างบประมาณให้มีความ

สมดุลอยา่งคลัง่ไคล ้

มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้วา่ การกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหห้ลุดพน้กบัดกัการชะงกั

งนัของการเติบโต ซ่ึงจะเป็นเช่นนั้นไดก็้ต่อเม่ือการเป็นหน้ีถูกจดัการอยา่งระมดัระวงัและภาวะเงินเฟ้อถูกควบคุม การลงทุน

ภาครัฐมีความส าคญัในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยสีีเขียว ซ่ึงผลประโยชน์จะถูกขยายใหเ้ห็นผลในอนาคตท่ี

ยาวเกินไปท่ีจะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน นอกจากน้ี  มาตรการการก ากบัดูแลเศรษฐกิจมหภาคสามารถใชร่้วมกบันโยบาย

ทางการเงิน เพ่ือยบัย ั้งการเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ควบคุมการเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีไม่แน่นอน และป้องกนัการเกิดหน้ี

ต่างประเทศท่ีมากเกินไป 

7. การมส่ีวนร่วมในผลกระทบของเทคโนโลยรีะดบัโลกและความเหล่ือมล า้ 

การพฒันาทางเทคโนโลยีสร้างความทา้ทา้ยเฉพาะทางท่ีมากข้ึนในขอบเขตของการก าหนดนโยบาย เทคโนโลยีใหม่ๆท่ี

เช่ือมต่อกบัตลาดแรงงานโลก ท าให้แรงงานในประเทศท่ีก าลงัพฒันาสามารถท างานใหก้บัตลาดโลกและผูบ้ริโภคทัว่โลก

ไดโ้ดยไม่ตอ้งยา้ยตวัเองไปอยูใ่นสถานท่ีนั้น ซ่ึงสร้างโอกาสใหม่ๆส าหรับแรงงาน แต่ในขณะเดียวกนั เป็นการซ ้ าเติมความ

เหล่ือมล ้าภายในประเทศ มีความเป็นไปไดเ้พ่ิมมากข้ึนท่ีจะเกิดปัญหาระหวา่งกลุ่มแรงงานในประเทศรายไดสู้ง โดยเป็นการ

ขดักนัระหวา่งผลประโยชน์กลุ่มแรงงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัผลประโยชน์กลุ่มแรงงานในประเทศท่ีก าลงัพฒันา น่ี

ถือเป็นความโชคร้าย ส่ิงท่ีถูกมองขา้มไปในความเป็นจริง คือปัญหาระหว่างแรงงานและทุน การเพ่ิมข้ึนเคร่ืองจกัรและ

ความเสรีของตลาดแรงงานโลก ไม่เพียงแต่มาแทนท่ีแรงงานเท่านั้น รายไดข้องแรงงานยงัถูกแทนท่ีดว้ยผลก าไรท่ีสูงข้ึน

ส าหรับบริษทัและเจา้ของเคร่ืองจกัร ผลกระทบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสนใจและตระหนกัถึง โดยปราศจากการมองวา่

เป็นเพียงปัญหาระหวา่งแรงงานเท่านั้น 

การแกปั้ญหาเหล่าน้ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายท่ีเป็นขอ้บงัคบั 3 นโยบาย อย่างแรกคือ พวกเราตอ้งลงทุนในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละเพ่ิมความเชียวชาญท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี จึงสามารถเพ่ิมรายไดข้องแรงงานไปพร้อมกับการ

เติบโตของเทคโนโลยไีด ้อยา่งท่ีสอง คือ พวกเราตอ้งสร้างเคร่ืองมือในการโอนรายไดร้ะหวา่งประเทศ สดัส่วนของแรงงาน

ในบญัชีประชาชาติท่ีตกลงจะตอ้งไม่เป็นผลท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ากการเติบโตทางเทคโนโลย ีรัฐควรสร้างระบบภาษีและการ

แบ่งก าไรเพ่ือป้องกนัปัญหาในส่วนน้ี และตอ้งสร้างกฎกติกา เช่น การใชข้อ้บงัคบัท่ีเขม้งวดของกฎหมายการแข่งขนัและ

การจดทะเบียนแรงงาน กฎระเบียบเหล่าน้ีจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้กบัแรงงาน และท าให้แรงงานท่ีสิทธิเสียงมากข้ึนใน

สังคมและภายในบริษทั สุดทา้ยคือ ปัญหาน้ีท าใหต้อ้งมีความจ าเป็นพิเศษในการสร้างการก าหนดนโยบายระหวา่งประเทศ 

ซ่ึงการก าหนดนโยบายน้ีจะสร้างความรับผิดของขององคก์รขา้มชาติ ให้ปฏิบติัตามนโยบายท่ีส่งเสริมความสมดุลระหวา่ง

ชาติและสนับสนุนนโยบายท่ีค านึงถึงน าผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ของคนรวยหรือประเทศอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่รวมถึง

ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมกัจะไม่มีสิทธิเสียงในการตดัสินใจนโยบายระหวา่งประเทศ 
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8. บรรทดัฐานทางสังคมและกระบวนการทางความคดิมคีวามส าคญั 

เศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมส่วนใหญ่มีแนวคิดว่า บรรทดัฐานทางสังคมและกระบวนการทางความคิดมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการ

ด ารงอยูท่างเศรษฐกิจ งานวิจยัท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงให้เห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น คุณค่าและวฒันธรรมไม่เพียงแต่มีความส าคญัใน

ตวัเอง แต่ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินวิถีของเศรษฐกิจดว้ย สังคมท่ีซ่ึงมีความเช่ือใจกนัจะมีผลงานท่ีดีกว่าสังคมท่ีไม่มี

ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ทางเลือกชุดเดียวกนั ถา้ถูกน าเสนอดว้ยวิธีการท่ีต่างกนั เช่น ล าดบัการน าเสนอท่ีต่างกนัหรือทางเลือก

อตัโนมติัท่ีต่างกนั สามารถท าให้คนเลือกทางเลือกท่ีต่างกนัไป รัฐจ าเป็นตอ้งเร่ิมใชแ้นวคิดท่ีถูกมองขา้มและเคร่ืองมือ

ใหม่ๆในการด าเนินโครงการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนและองค์กรมีการใชค้วามรู้ดา้นศาสตร์ของ

จิตวิทยามนุษยแ์ละการช่ืนชอบทางสังคมในการเพ่ิมความสนใจและก าไรให้กบัตวัเองมานานแลว้ ถา้รัฐตอ้งการท่ีจะส่ง

มอบการศึกษาและบริการดา้นสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บภาษีอยา่งยติุธรรม จะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจใน

บรรทดัฐานทางสงัคมผนวกเขา้กบัการก าหนดนโยบาย นอกจากน้ี บรรทดัฐานทางสงัคมและกระบวนการทางความคิดยงัมี

บทบาทส าคญัในการควบคุมการทุจริตอีกดว้ย น่ีเป็นสาขาหน่ึงมีบริบทเจาะจงในแต่ละประเทศ   เน่ืองจากบรรทดัฐานทาง

สงัคมและกระบวนการทางความคิดเป็นผลมาจากประวติัศาสตร์และประสบการณ์ของแต่ละสงัคม 

9. นโยบายระดบัโลกและความรับผดิชอบของประชาคมระหว่างประเทศ 

แรงผลกัดนัระดบัโลกมีผลมากข้ึนในการก าหนดกรอบทางเลือกของนโยบายการพฒันาในแต่ละประเทศ แรงผลกัดนั

เหล่าน้ีเป็นทั้งขอ้จ ากดัและโอกาส ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดโดยการกระท าของประเทศอ่ืน นโยบายทางการเงินในประเทศท่ี

รายไดสู้ง ส่งผลต่อแนวโนม้เงินลงทุนท่ีจะไหลเขา้ประเทศท่ีก าลงัพฒันา นโยบายขอ้บงัคบัทางการเงินในประเทศท่ีมีรายได้

สูง หากมองขั้นตน้ดูเหมือนวา่จะกระทบต่อประเทศมีรายไดสู้งเท่านั้น แต่ทา้ยสุดแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อประเทศท่ีก าลงั

พฒันาดว้ย เห็นไดจ้ากวิกฤตทางการเงินของโลกท่ีเกิดข้ึนในปี 2551 นโยบายและขอ้บงัคบัของประเทศท่ีเป็นแหล่งหลบ

เล่ียงภาษี ส่งผลกระทบต่อความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ย ในการสร้างรายไดเ้พ่ือน าไปเป็น

งบประมาณส าหรับนโยบายเพ่ือการพฒันาท่ีครอบคลุมและยัง่ยืน นโยบายการคา้ของประเทศหน่ึง ส่งผลต่อแนวโนม้การ

ส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ นโยบายการอพยพในประเทศท่ีมีรายไดสู้ง ส่งผลต่อความเป็นไปไดท่ี้ประชากรของประเทศ

รายไดน้้อยจะสามารถช่วยพฒันาประเทศบา้นเกิดของตนผ่านการส่งเงินให้และถ่ายทอดความรู้ ในกรณีทั้งหมดน้ี แต่ละ

ประเทศในยคุโลกาภิวฒัน์ส่งผลต่อกนัอยา่งไม่ไดต้ั้งใจ เช่นนั้นแลว้ ทุกประเทศมีความรับผิดชอบต่อโอกาสในการพฒันา

ขั้นสูงส าหรับกลุ่มประชากรท่ีอตัคดัท่ีสุดของโลก  

ขอ้ตกลงและสถาบนัซ่ึงครอบคลุมหลายประเทศ จึงมีความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนท่ีสุดในยคุของเรา อยา่งไรก็

ตาม น่ีคือขอ้ตกลงและสถาบนัท่ีจะถูกสร้างและรักษาไวไ้ดย้ากท่ีสุด ขณะท่ีขอ้ตกลงปารีสวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี ทัว่โลกยงัคงรอการปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองมลพิษโดยทุกประเทศ และความช่วยเหลือทาง

การเงินจากประเทศท่ีมีรายไดสู้งในความพยายามลดโลกร้อน ในการปรับตวัและการบรรเทาผลกระทบโดยประเทศรายได้

นอ้ย เม่ือไม่กีปีท่ีผา่นมา เราจะเห็นความช่วยเหลือดา้นการพฒันาท่ีนอ้ยลง จากแหล่งดั้งเดิมและองคก์รทั้งระดบัทวภิาคีและ
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พหุภาคี โดยไม่ตอ้งกล่าวถึงเป้าหมายท่ีเป็นไปไดย้ากของการบรรลุ 0.7% ในการช่วยเหลือดา้นการพฒันาอยา่งเป็นทางการ

ท่ีตกลงร่วมกนัในประชาคมโลกเม่ือหลายสิบปีท่ีแลว้ ประชาคมระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบท่ีจะรับรองว่าความ

ช่วยเหลือจะถูกส่งตรงถึงประเทศก าลงัพฒันาและกลุ่มประชากรชายขอบภายในประเทศเหล่านั้น และประเทศก าลงัพฒันา

จะมีสถานะท่ีดีข้ึนในโครงสร้างการปกครองขององค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้ขอ้ตกลงและอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศสอดคลอ้งกบัตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันา 

10. มองไปข้างหน้า 

ถา้ประเทศท าตามนโยบายในทางปฏิบติัของการสร้างความสมดุลระหวา่งตลาด รัฐและชุมชนในแกปั้ญหาความทา้ทายใน

การพฒันา และ ถา้ประชาคมระหวา่งประเทศท างานร่วมกนั เพื่อลดขอ้จ ากดัของแรงผลกัดนัในตลาดโลกและใชป้ระโยชน์

ของโอกาสใหม่ๆท่ีสร้างข้ึนได ้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีโลกก าลงัเผชิญอยูส่ามารถเปล่ียนแปลงใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่

ดีข้ึนส าหรับทุกคนรวมถึงคนท่ีอัตคัดท่ีสุด พวกเราสามารถบรรลุสู่เป้าหมายระดับโลกร่วมกัน ความผิดพลาดและ

ความส าเร็จท่ีผ่านมาในอดีต ไดส้ร้างหลกัการการก าหนดนโยบายระดบัชาติและโลก ถึงเวลาแลว้ท่ีหลกัการเหล่าน้ีจะถูก

น ามาใชใ้นการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 


