UNOFFICIAL TRANSLATION

แถลงการณ์ การประชุมสตอกโฮล์ม
ข้ อตกลงร่ วมกันว่าด้ วยเรื่ องหลักการของการกาหนดนโยบายสาหรับโลกร่ วมสมัย
นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกได้ร่วมประชุมเพื่อหารื อเกี่ยวกับความท้าทายที่ผกู ้ าหนดนโยบายเศรษฐกิจต้องเผชิญ
ในยุคปั จจุบนั ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 ณ เมืองซอลสโจบาเดน ประเทศสวีเดน โดยมีสานักงานความร่ วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) และธนาคารโลก (the World Bank) เป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ กลุ่ม
นักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าร่ วมประชุมมี 13 คน คือ อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกจานวน 4 คน ร่ วมด้วย 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), แ ล ะ Finn Tarp (Helsinki and
Copenhagen) เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ได้มีมติให้จดั ทาแถลงการณ์การประชุมฉบับนี้ข้ ึน

1. ความท้ าทายของการพัฒนา
โลกทุ ก วัน นี้ ก าลัง ก้า วผ่า นหลายช่ ว งเวลาที่ ย ากล าบาก แรงผลักดัน จากเศรษฐกิ จ โลก เป็ นทั้ง ความหวัง และเป็ นภัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็ นความหวังในการเพิ่มคุณภาพชี วิต แต่ก็เป็ นภัยต่อการถูกแทนที่ ของ
แรงงานและการว่างงานของผูเ้ ยาว์ การขยายตัวทางการค้าและการลงทุนโลก ขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
เปลี่ ยนสถานะของประเทศรายได้ต่ าหลายประเทศให้เป็ นประเทศรายได้ปานกลาง ในขณะเดี ยวกัน หลายกลุ่มคนใน
ประเทศเหล่านี้ กลับถูกทอดทิ้งไว้ขา้ งหลัง แม้แต่ในประเทศที่พฒั นาแล้วยังได้รับผลกระทบทางลบจากแรงผลักดันของยุค
โลกาภิวฒั น์ นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตในโลกแห่ งความจริ งกลับยิ่งแย่ลงในหลายประเทศ ซึ่ งถูกสะท้อนอยูใ่ นความขัดแย้ง
และสงคราม การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ เป็ นอุปสรรคต่อความสมานฉันท์ในสังคมและความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ การเสื่ อมโทรมของคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาลายโลก และรอความร่ วมมือ
ร่ วมกันทั้งโลกเพื่อจัดการกับภัยที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของสังคมเมืองสร้างผลประโยชน์ดา้ นผลิตภาพ
จากการรวมตัวกัน แต่ก็เป็ นการสร้างปั ญหาชุมชนแออัด ความยากจนและความขัดแย้งด้วยเช่นกัน
ภัยเหล่านี้ ไม่ได้ถูกนาไปพิจารณา ว่าเป็ นผลของการที่โลกมีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่ งเห็นได้จากการมีรายได้สูงขึ้นและ
การปรับปรุ งด้านสุ ขภาพและการศึ กษา พวกเราฉลองความสาเร็ จ และมองไปข้างหน้าถึงความท้าท้ายที่ผกู ้ าหนดนโยบาย
จะต้องเผชิ ญอย่างไม่มีขอ้ สงสัย ผูก้ าหนดนโยบายจะจัดการความท้าทายเหล่านี้ สาเร็ จ หรื อไม่ ขึ้ นอยู่กับการออกแบบ
นโยบายให้ลดแรงผลักดันของเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาและบังคับให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิที่มุ่งไปสู่ ความหวังมากกว่าภัย
การออกแบบนโยบายเช่นนี้ จาเป็ นต้องมีวิสัยทัศน์ของเป้ าหมายในนโยบายการพัฒนาที่ชดั เจน และเรี ยนรู ้จากความสาเร็ จ
และความผิดพลาดที่ผา่ นมาในอดีตรวมถึงจากทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ทางสถิติที่สะสมมาเป็ นเวลานาน
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ปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ ประจักษ์ว่าข้อแนะนาทางนโยบายของเศรษฐศาสตร์ แบบดั้งเดิ มใช้ไม่ได้ผลแล้ว ผูก้ าหนดนโยบายไม่
สามารถยึดคาแนะนาทางนโยบายแบบง่าย เช่น การรักษาสมดุลการคลัง การใช้นโยบายทางการเงินในการควบคุมอัตราเงิน
เฟ้อ การจัดให้มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และที่เหลือจากนั้นปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกของตลาด สมมติฐานที่ ว่า
นโยบายที่กล่าวมานั้นจะสนับสนุนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผลประโยชน์จะตกไปถึงคนยากจนนั้น เป็ นสมมติฐานที่
ไม่มีขอ้ มูลสนับสนุ นที่ เชื่ อถื อได้ อันที่ จริ ง สถานการณ์ ที่ลาบากในปั จจุ บันเป็ นผลมาจากการที่ พวกเรายังคงยึดติดกับ
คาแนะนาที่ลา้ สมัยเหล่านั้นมากเกินไป
ข้อ สรุ ป นี้ ไม่ ใ ช่ แ ผนปฏิ บัติ ท างนโยบาย แต่ เ ป็ นหลัก การที่ พ วกเราคาดหวัง ว่า จะช่ ว ยในการวางกรอบของนโยบาย
ระดับประเทศและส่ งเสริ มวาทกรรมนโยบายระดับโลกและการออกแบบนโยบายความตกลงร่ วมกัน หลักการเหล่านี้ มี
ความจาเป็ นเพิ่มมากขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกทุกวันนี้และในโลกยุคโลกาภิวฒั น์
2. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศไม่ ใช่ จุดจบ
พวกเราเชื่อว่า ในขณะที่นโยบายส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็ นสิ่ งจาเป็ น ที่ตอ้ งไม่ใช่จุดจบ
ของการแก้ปัญหา แต่เป็ นเครื่ องมือในการสร้างทรัพยากรที่จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายทางสังคมในวงกว้างด้วย ซึ่งรวมถึง
การปรับปรุ งด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน ความมัน่ คงและการบริ โภค ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของแต่ละบุคคลมีหลายมิติและ
นโยบายควรที่จะมุ่งพัฒนาในทุกๆมิติที่มีคุณค่าต่อสังคม ไม่ใช่คุณค่าในเชิงรายได้เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น มีความจาเป็ น
ที่จะต้องจัดสรรโภชนาการที่ดีข้ ึนให้กบั เด็กก่อนวัยเรี ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
และทาความเข้าใจว่าสิ่ งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริ งภายใต้กรอบของความเป็ นไปได้ หากนโยบายที่ดีไม่ได้ถูกวางไว้ในที่
เหมาะสม การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอาจจะต้องแลกมาด้วยคุณภาพชี วิตที่แย่ลงในหลายมิติ รวมถึงมิติที่เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่นและการเสื่ อมโทรมของสภาพภูมิอากาศโลก เช่นเดียวกัน การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้
นาไปสู่การกาจัดบรรทัดฐานของสังคมที่กดขี่และการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส ซึ่งจาเป็ นต้องใช้นโยบายแทรกแซง
โดยเฉพาะ
พวกเราเข้าใจว่าถึงความจาเป็ นที่จะต้องบอกให้รู้วา่ ไม่มีใบสั่งยาตัวใดที่จะใช้แล้วเหมาะสมสาหรับทุกประเทศ บริ บททาง
วัฒนธรรมและสังคม เช่นเดียวกันกับประวัติศาสตร์ มีความแตกต่างกันในแต่ละประทศ ซึ่ งทาให้เกิดปณิ ธานที่แตกต่างใน
สังคมที่ต่างกัน และมีผลต่อการตัดสิ นว่านโยบายใดจะใช้ได้ผลและนโยบายใดจะใช้ไม่ได้ผล ในอดีต เคยมีแนวโน้มที่จะใช้
นโยบายเหมือนกัน (ที่ถูกพัฒนาในประเทศที่รวย) สาหรับทุกประเทศ ในขณะที่หลักการของนโยบายที่ใช้ในวงกว้างนั้นมี
อยู่ เรายังคงจาเป็ นต้องเว้นที่วา่ งไว้เผื่อแตกต่างและบริ บทเฉพาะเจาะจงของนโยบายด้วย
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3. การพัฒนาต้ องมีความครอบคลุมในทุกระดับ
พวกเราเชื่ อว่า นโยบายควรจะทาให้เกิ ดการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ โดยไม่ทิ้งกลุ่มใดของ
ประชากรไว้ขา้ งหลัง ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มที่ถูกแบ่งด้วยเพศ สัญชาติหรื อสถานะทางสังคมต่างๆ ควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
กับภาวะอัตคัดอย่างรุ นแรงในหลายมิติของคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะอัตคัดอย่างต่อเนื่ องในหลายด้าน การมุ่ง
ความสนใจไปยังผูท้ ี่อตั คัดมากที่สุดนั้นไม่เพียงพอ ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนและระหว่างกลุ่มคนในสังคมที่มีการ
แบ่งแยกชัดเจน ก็มีความสาคัญเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ าทางรายได้และความมัง่ คัง่ ซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์ในไม่กี่
ทศวรรษที่ผา่ นมา และความเหลื่อมล้ าทางโอกาสในเข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐาน เช่นสุขภาพและการศึกษา เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถ
ต้านทานได้อย่างเป็ นธรรม กัดกร่ อนสมานฉันท์ในสังคม และเป็ นแรงหนุนการบิดเบือนทางนโยบายโดยกลุ่มชนชั้นนา ซึ่ง
ทาให้ปัญหาความเหลื่อมล้ ายิง่ รุ นแรงขึ้น ความเหลื่อมล้ าที่สูงขึ้นมีแนวโน้มในการปล้นสิ ทธิของผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาส และนาไปสู่
ความอ่อนแอของระบบประชาธิ ปไตย การสร้ างพลังของผูห้ ญิ ง และของกลุ่ มคนที่ ถู กเลื อกปฏิ บัติใ นอดี ต เป็ นสิ่ งที่ มี
ความสาคัญเป็ นลาดับแรก ไม่เพียงเพราะทุกคนควรมีสิทธิ แต่เป็ นการทาให้มีรากฐานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ทางเศรษฐกิจด้วย หากมีความวุน่ วายทางการเมืองและความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้น การพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกระดับ
เป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้เลย และหากการพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุ กระดับแล้ว ย่อมกระตุน้ ให้เกิ ดความขัดแย้งในสังคม
โดยรวม การพัฒนาอย่างครอบคลุมจึงเป็ นการพัฒนาเพียงรู ปแบบเดียวที่มีความยัง่ ยืนทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
4. ความยัง่ ยืนทางสิ่งแวดล้ อมคือสิ่งจาเป็ น ไม่ ใช่ ทางเลือก
ถึงแม้นโยบายจะว่าจะถูกนาไปไกล่เกลี่ยหรื อนาไปใช้ต่างกันในแต่ละประเทศหรื อแต่ละทวีป พวกเราเชื่อว่าการพัฒนาด้าน
นโยบายต้องมีความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมเป็ นเป้ าหมายศูนย์กลาง ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่ งการเจริ ญเติบโตทางรายได้เป็ นตัววัดที่ไม่ได้สะท้อนความเป็ นอยูท่ ี่ ดีหรื อ
ความก้าวหน้าตามความเป็ นจริ ง นอกจากนี้ การแข่งขันเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและการอพยพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทาง
ธรรมชาติสามารถนาไปสู่ ความไม่มนั่ คงและความขัดแย้งที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ในระดับสากลโลก การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศคือสิ่ งที่คุกคามความดารงอยูข่ องโลกในระยะยาว เฉกเช่นเดียวกับสิ่ งที่คุกคามสิ่ งมีชีวติ เกษตรกรรมและชน
พื้นเมืองหลายประเทศในระยะสั้นถึงระยะกลาง ความพยายามในการอพยพต้องถูกกระทาเป็ นสิ่ งแรกและเร็ วที่สุดในระดับ
สากลโลก ขณะที่การปรับตัวทางนโยบายจาเป็ นต้องมีการแทรกแซงที่กระตือรื อร้นและการสนับสนุนในระดับประเทศหรื อ
ท้องถิ่น สิ่ งเหล่านี้ คือปั ญหาที่ไม่สามารถปล่อยให้กลไกตลาดแก้ไขได้เอง การแทรกแซงด้วยกฏระเบียบโดยรัฐบาลและ
ความร่ วมมือทางนโยบายในระดับนานาชาติจึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
5. ความจาเป็ นในการสร้ างสมดุลระหว่ างตลาด รัฐและชุมชน
ท่ามกลางเป้ าหมายทางนโยบายและความท้าทายที่โลกกาลังเผชิญอยูน่ ้ นั การพัฒนานโยบายจะต้องสร้างความสมดุลอย่าง
ชาญฉลาดระหว่างตลาด ภาครัฐและชุมชน เป็ นเรื่ องความสาคัญที่ตอ้ งรู ้วา่ ตลาดเป็ นเพียงองค์กรทางสังคมที่จาเป็ นต้องมี
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กรอบของข้อบังคับที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อทาให้มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ถึงแม้ตลาดจะมี
กลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ก็ไม่สามารถคานึ งถึงความทัว่ ถึงและความเท่าเทียมได้เองตามธรรมชาติ อย่างที่พวกเราเห็นกัน
ในปั จจุบนั ว่า ความอดอยากมีควบคู่ไปกับตลาดเสรี ที่มีประสิ ทธิภาพได้ แนวโน้มไปสู่การตลาดเสรี ในไตรมาสสุดท้ายของ
ทศวรรษที่ผา่ นมา เป็ นสิ่ งที่อธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาในโลกที่เราอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นวิกฤตทางการเงิน ความ
เหลื่อมล้ าที่ไม่สามารถควบคุมได้และความไม่ยงั่ ยืน
เมื่อรับรู ้ขอ้ จากัดในตัวเองของการเป็ นตลาดเสรี พวกเราพึงพอใจที่ภาครัฐจาเป็ นต้องทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีทางเลือก
มากมายที่ภาครัฐของประเทศต่างๆสามารถกระทาได้มากกว่าตลาด ภาครัฐสามารถมีบทบาทที่สาคัญในระดับต่างๆและอยู่
ในรู ปแบบการปกครองสังคมเมืองที่นบั ไม่ถว้ น เช่น สหกรณ์ สมาคมและองค์กรไม่แสวงหากาไร ภาครัฐไม่ควรก้าวก่ าย
งานที่จะดีกว่าถ้าปล่อยให้ตลาดหรื อชุมชนดาเนินการ บ่อยครั้งที่องค์กรเหล่านี้ทางานด้วยกันในทางที่ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน
ในหลายด้าน มีหลายบริ บทด้วยกัน ซึ่งคนท้องถิ่นในระดับชุมชุมสามารถจัดการได้ดีที่สุดในสนับสนุนคุณภาพชีวติ ของผูท้ ี่
อัตคัดที่ สุด ถึ งแม้พวกเราจะไม่สามารถเมินเฉยกับความจริ งที่ ว่า สถาบันชุ มชนท้องถิ่ นนั้นเป็ นที่ รู้จกั กันดี ในเรื่ องของ
แรงผลักดันที่มีความล้าหลัง แต่องค์กรสังคมเทศบาลในทุกระดับมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มและรักษาความสมานฉันท์
ในสังคม
พวกเราขอย้ า ว่า รั ฐ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ จ ะตั้ง กฎกติ ก าและสร้ า งกรอบข้อ บัง คับ ที่ เ อื้ อ ให้ต ลาดและชุ ม ชนสามารถเกิ ด
ความก้าวหน้าได้อย่างงอกงาม กฎกติกาที่ สามารถดูแลให้เกิ ดความสมานฉันท์ในสังคมและความไว้ใจที่ เพิ่มมากขึ้น จะ
ส่ งผลให้ความเหลื่อมล้ าลดลง ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและคุณภาพชี วิตในทุกมิติไปพร้อมกัน รัฐยังมีบทบาทที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในส่ วนของตลาดที่ ทางานได้ไม่ดีดว้ ย ตัวอย่างที่ ชดั เจนคือส่ วนของ การเงิ น สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม และส่ วนที่มี
ความจาเป็ นอย่างแน่ชดั ที่ตอ้ งครอบคลุมถึง คือการสร้างพลังของผูห้ ญิง การปกป้ องกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส และการแก้ไขความ
มัง่ คัง่ ที่มากเกินไปและความเหลื่อมล้ าทางรายได้ นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทต่อรู ปแบบนโยบายอุตสาหกรรมและนโยบาย
ทางการเกษตรและภาคบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพด้วย รัฐต้องป้ องกันการเกิ ดวงจรของการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ า ซึ่ ง
นาไปสู่การยึดกุมอานาจในการบริ หารของรัฐ ที่บงั คับให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการเมืองและสังคมตามมา
6. การจัดให้ มเี สถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
ข้อเสนอแนะทางนโยบายดั้งเดิ มหลายๆนโยบาย ยึดความจาเป็ นด้านความมัง่ คงของเศรษฐกิ จมหภาคเป็ นศู นย์ก ลาง
เศรษฐกิจที่ความเสถียรภาพมากกว่า ประสบความสาเร็ จในการมีการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าพร้อมด้วยการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ ึน เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคส่ งผลให้การจัดการนโยบายเป็ นไปอย่างราบรื่ นและให้ความสาคัญกับผลในระยะ
ยาวของนโยบายปั จจุบนั รับรองให้เกิดความเสถียรภาพทางทางการคลังและการเงินระหว่างประเทศ หลายประเทศควรใช้
ช่วงเวลาที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งในการสะสมทรัพยากรการคลัง เพื่อที่ประเทศเหล่านั้นอยูใ่ นสถานะ
ที่ สามารถใช้ทรัพยากรการคลังเมื่อมีความจาเป็ นเกิ ดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะที่ วินัยทางการคลังในระยะยาวมีความสาคัญ
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และเป็ นแนวทางของเศรษฐกิ จแบบดั้งเดิ มระบุไว้ถูกต้อง ผูก้ าหนดนโยบายมักลงเอยด้วยการทางบประมาณให้มีความ
สมดุลอย่างคลัง่ ไคล้
มีความจาเป็ นที่จะต้องรู ้วา่ การกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐเป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้หลุดพ้นกับดักการชะงัก
งันของการเติบโต ซึ่งจะเป็ นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อการเป็ นหนี้ถูกจัดการอย่างระมัดระวังและภาวะเงินเฟ้อถูกควบคุม การลงทุน
ภาครัฐมีความสาคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งผลประโยชน์จะถูกขยายให้เห็นผลในอนาคตที่
ยาวเกินไปที่จะดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ มาตรการการกากับดูแลเศรษฐกิจมหภาคสามารถใช้ร่วมกับนโยบาย
ทางการเงิ น เพื่อยับยั้งการเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จฟองสบู่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไม่แน่ นอน และป้ องกันการเกิดหนี้
ต่างประเทศที่มากเกินไป
7. การมีส่วนร่ วมในผลกระทบของเทคโนโลยีระดับโลกและความเหลื่อมลา้
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสร้างความท้าท้ายเฉพาะทางที่ มากขึ้นในขอบเขตของการกาหนดนโยบาย เทคโนโลยีใหม่ๆที่
เชื่อมต่อกับตลาดแรงงานโลก ทาให้แรงงานในประเทศที่กาลังพัฒนาสามารถทางานให้กบั ตลาดโลกและผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก
ได้โดยไม่ตอ้ งย้ายตัวเองไปอยูใ่ นสถานที่น้ นั ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆสาหรับแรงงาน แต่ในขณะเดียวกัน เป็ นการซ้ าเติมความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศ มีความเป็ นไปได้เพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดปั ญหาระหว่างกลุ่มแรงงานในประเทศรายได้สูง โดยเป็ นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์กลุ่มแรงงานในประเทศที่พฒั นาแล้วกับผลประโยชน์กลุ่มแรงงานในประเทศที่กาลังพัฒนา นี่
ถือเป็ นความโชคร้าย สิ่ งที่ ถูกมองข้ามไปในความเป็ นจริ ง คือปั ญหาระหว่างแรงงานและทุน การเพิ่มขึ้นเครื่ องจักรและ
ความเสรี ของตลาดแรงงานโลก ไม่เพียงแต่มาแทนที่แรงงานเท่านั้น รายได้ของแรงงานยังถูกแทนที่ดว้ ยผลกาไรที่ สูงขึ้น
สาหรับบริ ษทั และเจ้าของเครื่ องจักร ผลกระทบเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งให้ความสนใจและตระหนักถึง โดยปราศจากการมองว่า
เป็ นเพียงปั ญหาระหว่างแรงงานเท่านั้น
การแก้ปัญหาเหล่านี้ นาไปสู่ การกาหนดนโยบายที่เป็ นข้อบังคับ 3 นโยบาย อย่างแรกคือ พวกเราต้องลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์และเพิ่มความเชี ยวชาญที่ สอดคล้องกับเทคโนโลยี จึ งสามารถเพิ่มรายได้ของแรงงานไปพร้อมกับการ
เติบโตของเทคโนโลยีได้ อย่างที่สอง คือ พวกเราต้องสร้างเครื่ องมือในการโอนรายได้ระหว่างประเทศ สัดส่วนของแรงงาน
ในบัญชีประชาชาติที่ตกลงจะต้องไม่เป็ นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเติบโตทางเทคโนโลยี รัฐควรสร้างระบบภาษีและการ
แบ่งกาไรเพื่อป้ องกันปั ญหาในส่ วนนี้ และต้องสร้างกฎกติกา เช่น การใช้ขอ้ บังคับที่เข้มงวดของกฎหมายการแข่งขันและ
การจดทะเบียนแรงงาน กฎระเบียบเหล่านี้ จะเพิ่มอานาจการต่อรองให้กบั แรงงาน และทาให้แรงงานที่สิทธิ เสี ยงมากขึ้นใน
สังคมและภายในบริ ษทั สุ ดท้ายคือ ปั ญหานี้ ทาให้ตอ้ งมีความจาเป็ นพิเศษในการสร้างการกาหนดนโยบายระหว่างประเทศ
ซึ่ งการกาหนดนโยบายนี้จะสร้างความรับผิดของขององค์กรข้ามชาติ ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ ส่งเสริ มความสมดุลระหว่าง
ชาติ และสนับสนุ นนโยบายที่ คานึ งถึ งนาผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ ของคนรวยหรื อประเทศอุตสาหกรรมเท่ านั้น แต่รวมถึง
ประเทศกาลังพัฒนาที่มกั จะไม่มีสิทธิเสี ยงในการตัดสิ นใจนโยบายระหว่างประเทศ
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8. บรรทัดฐานทางสังคมและกระบวนการทางความคิดมีความสาคัญ
เศรษฐศาสตร์ ด้ งั เดิมส่ วนใหญ่มีแนวคิดว่า บรรทัดฐานทางสังคมและกระบวนการทางความคิดมี ผลเพียงเล็กน้อยต่อการ
ดารงอยูท่ างเศรษฐกิจ งานวิจยั ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็ นเช่นนั้น คุณค่าและวัฒนธรรมไม่เพียงแต่มีความสาคัญใน
ตัวเอง แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นวิถีของเศรษฐกิจด้วย สังคมที่ซ่ ึ งมีความเชื่อใจกันจะมีผลงานที่ดีกว่าสังคมที่ ไม่มี
ความไว้เนื้ อเชื่อใจ ทางเลือกชุดเดียวกัน ถ้าถูกนาเสนอด้วยวิธีการที่ต่างกัน เช่น ลาดับการนาเสนอที่ต่างกันหรื อทางเลือก
อัตโนมัติที่ต่างกัน สามารถทาให้คนเลือกทางเลือกที่ ต่างกันไป รัฐจาเป็ นต้องเริ่ มใช้แนวคิดที่ ถูกมองข้ามและเครื่ องมื อ
ใหม่ๆในการดาเนิ นโครงการและให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภาคเอกชนและองค์กรมีการใช้ความรู ้ดา้ นศาสตร์ ของ
จิ ตวิทยามนุ ษย์และการชื่ นชอบทางสังคมในการเพิ่มความสนใจและกาไรให้กบั ตัวเองมานานแล้ว ถ้ารัฐต้องการที่จะส่ ง
มอบการศึกษาและบริ การด้านสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเก็บภาษีอย่างยุติธรรม จะต้องมีการสร้างความเข้าใจใน
บรรทัดฐานทางสังคมผนวกเข้ากับการกาหนดนโยบาย นอกจากนี้ บรรทัดฐานทางสังคมและกระบวนการทางความคิดยังมี
บทบาทสาคัญในการควบคุมการทุจริ ตอีกด้วย นี่ เป็ นสาขาหนึ่งมีบริ บทเจาะจงในแต่ละประเทศ เนื่ องจากบรรทัดฐานทาง
สังคมและกระบวนการทางความคิดเป็ นผลมาจากประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของแต่ละสังคม
9. นโยบายระดับโลกและความรับผิดชอบของประชาคมระหว่ างประเทศ
แรงผลักดันระดับโลกมี ผลมากขึ้นในการกาหนดกรอบทางเลื อกของนโยบายการพัฒนาในแต่ละประเทศ แรงผลักดัน
เหล่านี้ เป็ นทั้งข้อจากัดและโอกาส ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกกาหนดโดยการกระทาของประเทศอื่น นโยบายทางการเงินในประเทศที่
รายได้สูง ส่งผลต่อแนวโน้มเงินลงทุนที่จะไหลเข้าประเทศที่กาลังพัฒนา นโยบายข้อบังคับทางการเงินในประเทศที่มีรายได้
สู ง หากมองขั้นต้นดูเหมือนว่าจะกระทบต่อประเทศมีรายได้สูงเท่านั้น แต่ทา้ ยสุ ดแล้วยังส่ งผลกระทบต่อประเทศที่ กาลัง
พัฒนาด้วย เห็นได้จากวิกฤตทางการเงินของโลกที่เกิดขึ้นในปี 2551 นโยบายและข้อบังคับของประเทศที่เป็ นแหล่งหลบ
เลี่ยงภาษี ส่งผลกระทบต่อความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้นอ้ ย ในการสร้างรายได้เพื่อนาไปเป็ น
งบประมาณสาหรับนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน นโยบายการค้าของประเทศหนึ่ง ส่ งผลต่อแนวโน้มการ
ส่ งออกไปยังประเทศอื่นๆ นโยบายการอพยพในประเทศที่ มีรายได้สูง ส่ งผลต่อความเป็ นไปได้ที่ประชากรของประเทศ
รายได้น้อยจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศบ้านเกิ ดของตนผ่านการส่ งเงินให้และถ่ายทอดความรู ้ ในกรณี ท้ งั หมดนี้ แต่ละ
ประเทศในยุคโลกาภิวฒั น์ส่งผลต่อกันอย่างไม่ได้ต้ งั ใจ เช่นนั้นแล้ว ทุกประเทศมีความรับผิดชอบต่อโอกาสในการพัฒนา
ขั้นสูงสาหรับกลุ่มประชากรที่อตั คัดที่สุดของโลก
ข้อตกลงและสถาบันซึ่ งครอบคลุมหลายประเทศ จึงมีความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาที่เร่ งด่วนที่สุดในยุคของเรา อย่างไรก็
ตาม นี่ คือข้อตกลงและสถาบันที่จะถูกสร้างและรักษาไว้ได้ยากที่สุด ขณะที่ ขอ้ ตกลงปารี สว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี ทัว่ โลกยังคงรอการปฏิบตั ิตามข้อตกลงเรื่ องมลพิษโดยทุกประเทศ และความช่วยเหลือทาง
การเงินจากประเทศที่มีรายได้สูงในความพยายามลดโลกร้อน ในการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบโดยประเทศรายได้
น้อย เมื่อไม่กีปีที่ผา่ นมา เราจะเห็นความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่นอ้ ยลง จากแหล่งดั้งเดิมและองค์กรทั้งระดับทวิภาคีและ
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พหุ ภาคี โดยไม่ตอ้ งกล่าวถึงเป้ าหมายที่เป็ นไปได้ยากของการบรรลุ 0.7% ในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
ที่ ตกลงร่ วมกันในประชาคมโลกเมื่อหลายสิ บปี ที่ แล้ว ประชาคมระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบที่ จะรับรองว่าความ
ช่วยเหลือจะถูกส่ งตรงถึงประเทศกาลังพัฒนาและกลุ่มประชากรชายขอบภายในประเทศเหล่านั้น และประเทศกาลังพัฒนา
จะมี สถานะที่ ดีข้ ึนในโครงสร้ างการปกครองขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ งผลให้ขอ้ ตกลงและอนุ สัญญาระหว่าง
ประเทศสอดคล้องกับต้องการของประเทศกาลังพัฒนา
10. มองไปข้ างหน้ า
ถ้าประเทศทาตามนโยบายในทางปฏิบตั ิของการสร้างความสมดุลระหว่างตลาด รัฐและชุมชนในแก้ปัญหาความท้าทายใน
การพัฒนา และ ถ้าประชาคมระหว่างประเทศทางานร่ วมกัน เพื่อลดข้อจากัดของแรงผลักดันในตลาดโลกและใช้ประโยชน์
ของโอกาสใหม่ๆที่สร้างขึ้นได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โลกกาลังเผชิญอยูส่ ามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเป็ นอยูท่ ี่
ดี ข้ ึ น ส าหรั บ ทุ ก คนรวมถึ ง คนที่ อ ัต คัด ที่ สุ ด พวกเราสามารถบรรลุ สู่ เ ป้ า หมายระดับ โลกร่ ว มกัน ความผิ ด พลาดและ
ความสาเร็ จที่ผ่านมาในอดีต ได้สร้างหลักการการกาหนดนโยบายระดับชาติและโลก ถึงเวลาแล้วที่หลักการเหล่านี้ จะถูก
นามาใช้ในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ

