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n เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสังคม นักคิดจากทั้งเอเชียและยุโรปต่างได้ข้อ
สรุปว่าโมเดลการพัฒนาใหม่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการขับเคล่ือนสังคมไปสู่แนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

n โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ (Economy of Tomorrow) ได้เปิดโอกาสให้นักคิดและนักวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์จากเอเชียและยุโรปมาร่วมส�ารวจ 3 ค�าถามหลัก ได้แก่

n โมเดลการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรมีรูปแบบใด เพื่อท่ีจะท�าหน้าท่ีเสมือนเข็มทิศในการแก้ปัญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

n วาทกรรมใดที่จะช่วยยกระดับความได้เปรียบทางการเมืองเพื่อความก้าวหน้าของนโยบายสาธารณะ

n จะมีเวทีใดเพื่อให้ตัวละครที่ต้องการปฏิรูประบบต่างๆ สามารถที่จะผลึกก�าลังเพื่อก่อตั้งแนวร่วมใหม่เพื่อเพิ่ม
อ�านาจการต่อรองทางการเมืองของแนวทางการพัฒนาใหม่

n การเติบโตที่มีความเป็นธรรมทางสังคม สีเขียว ยั่งยืน และมีพลวัตนั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตเงื่อนไข
ส�าหรับสังคมที่ดีพร้อมซึ่งศักยภาพส�าหรับทุกคน การเตบิโตที่มีความเป็นธรรมทางสังคมได้รับการขับเคลื่อนจาก
ฐานรายได้ทีเ่ป็นธรรมและการผนวกความสามารถทกุแขนงเข้าด้วยกนัอย่างครอบคลมุและท่ัวถงึ การเติบโตท่ียัง่ยืน
น้ันได้รับการขับเคล่ือนจากความมั่นคงของภาคการเงินและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงความสมดุลของ
การค้าและงบประมาณ การเติบโตสีเขียวอย่างมีพลวัตได้รับการขับเคลื่อนจากการท�าให้ระบบเศรษฐกิจเดิมเป็น
สีเขียวมากขึ้นและจากนวัตกรรมสีเขียว
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I. บทนำา
ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตในตลาดการ
เงินเมื่อปี 2008 เป็นที่มาของอีกหลายวิกฤตที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงโลกที่เราเคยรู้จัก ผู้คนหลายล้านคนทั่ว
โลกกลายเป็นคนตกงาน สูญเสียบ้าน ทรัพย์สินและเงิน
ที่เก็บหอมรอมริบมา ความน่าเชื่อถือของประเทศที่เป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยสหรัฐฯ ฝรั่งเศส อังกฤษและญี่ปุ่นถูกต้ัง
ค�าถาม การพฒันาของประเทศในกลุม่ยุโรปใต้หยดุชะงกั
ด้วยมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล เอเธนส์และโรม ต้น
ก�าเนิดของประชาธิปไตยถูกปกครองโดยข้าราชการ
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อเมริกา ยุโรปและกลุ่ม
ตะวันออกกลางก�าลังอยู่ใน

วงัวนของความวุน่วาย มีเพยีงแต่เอเชยีเท่านัน้ทีด่เูหมือน
จะเรียนรู้จากวิกฤตในอดีตและเศรษฐกิจสามารถกลับมา
เติบโตได้อย่างเข้มแขง็หลงัเผชิญกบัภาวะวกิฤตได้ไม่นาน

ปัญหาที่โลกตะวันตกเผชิญนั้นมากกว่าวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ และปัญหาที่แท้จริงก็มีมากกว่าปัญหาในเชิง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ปัญหาท่ีผ่านมาเป็น
เพียงแต่การรักษาตามอาการเท่านั้น ซ�้าร้ายบางวิธียัง
เป็นการซ�้าเติมปัญหาท่ีมีอยู่ให้เลวร้ายลงไปอีก เพื่อที่
จะแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เราจ�าเป็น
ต้องเข้าใจในลักษณะของปัญหาอย่างถ่องแท้และคิดหา
หนทางแก้ปัญหาที่ต้นตอที่แท้จริง

ประเทศเกิดใหม่ในเอเชียเผชิญกับความท้าทายทางการ
เมืองและเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งมีข้อจ�ากัดทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีแทบจะไม่แตกต่างกัน อย่างไร
กต็าม สถานการณ์ในประเทศเหล่านัน้และประเทศในกลุม่
ตะวันตกกลับแตกต่างกันในหลายมิติ ดังนั้น บทความนี้
จะเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์ต้นตอของวิกฤตในปัจจุบัน
ของโลกตะวนัตก แล้วจึงอธบิายความท้าทายท่ีโลกตะวนั
ออกก�าลังเผชิญ โดยพบว่าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในปัจจุบันยังไม่สามารถก้าวข้ามแรงต้าน

จากกลุ่มพันธมิตรเก่าที่มีอิทธิพล ผู้ซึ่งวางหลักปักฐาน
ในระบบโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างเข้มแข็ง

โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ (The Economy of 
Tomorrow Project : EoT) จึงน�าเสนอกลยุทธ์สาม 
แง่มุมที่ (1) มุ่งสร้างโมเดลทางเลือกของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (2) เพิ่มความได้เปรียบทางการเมือง
ด้วยการก�าหนดแนวทางของวาทกรรมต่างๆ และ (3) 
น�าเสนอเวทีที่ท�าให้ทุกกลุ่มสามารถร่วมมือกันเพื่อการ
พัฒนา สุดท้าย บทความนี้จะรายงานเกี่ยวกับวงเสวนา
เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ของเอเชีย-ยุโรป และพยายาม
วางโครงร่างของโมเดลการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดความ 
เท่าเทียมทางสังคม ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

II. สถานการณ์ในตะวันตกและเอเชยี : จดุเริม่
ที่แตกต่าง แนวโน้มที่มาบรรจบกัน

2.1 วิกฤตครั้งใหญ่ในตะวันตก1

ในหัวข้อนี ้เราจะวเิคราะห์อย่างลึกซึง้ถงึวกิฤตครัง้ใหญ่ที่
เพิ่งเกิดขึ้น เพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงของวิกฤตดังกล่าว 
โดยแม้ว่าหวัข้อนีจ้ะมุ่งเน้นไปทีป่ระเทศกลุ่มตะวนัตกเป็น
หลกั แต่ความท้าทายบางประการกส็ามารถประยกุต์ใช้ได้
กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเช่นเดียวกัน

กะเทาะเปลือกที่หนึ่ง วิกฤตในยุโรป

ในช่วงก่อนเกิดวิกฤต ประเทศในกลุ่มยูโรได้ก่อหนี้
จ�านวนมหาศาล ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญ
ของการด�าเนินนโยบายในประเทศเหล่านั้น ปัจจุบัน 
การเมืองในยุโรปแทบจะไม่มีอะไรนอกจากการก่อหนี้
ใหม่เพื่อน�าไปช�าระหนี้ที่ก่อไว้เดิม ถึงกระนั้น วาทกรรม 
การต่อสูถ้กเถยีงทางการเมอืงทีร่นุแรงถงึต้นตอทีแ่ท้จรงิ
ของวิกฤตและหนทางในการแก้ปัญหาก็แทบจะท�าให้
การรวมตัวของกลุ่มยูโรแทบจะล่มสลายไป ไม่ใช่ความ
พยายามที่จะอุ้มธนาคารพาณิชย์หรอกหรือที่ท�าให้เกิด
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หน้ีภาครัฐจ�านวนมหาศาลในไอร์แลนด์ สเปน รวมทั้ง
ประเทศอื่นๆ หรือการตัดงบประมาณจ�านวนมากในช่วง
วิกฤตของกรีซ สเปน และโปรตุเกสที่แทบจะเป็นการ
ฆ่าตัวตาย ไม่ใช่การมุ่งเน้นในเสถียรภาพทางการเงิน
หรอกหรือที่ท�าให้วิกฤตหนี้สาธารณะไม่เพียงแต่จะยืด
เย้ือออกไป2 แต่ยังอาจท�าลายค่าเงินยูโรท่ีพยายามจะ
รักษากันไว้ เหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตในยุโรป” โดย
มากได้รับการตีความอย่างผิดๆ ว่ามีที่มาจากปัญหา
หน้ีสาธารณะ แทนท่ีจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝัง
ตัวอยู่3 แท้ที่จริง ประเทศเล็กๆ ในกลุ่มยูโรก�าลังเผชิญ
กับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในยามที่เศรษฐกิจดี 
สินเชื่อราคาถูกซึ่งดูเหมือนจะมีปริมาณเหลือเฟือได้ลด
ทอนความพยายามในการปฏิวัติเชิงโครงสร้างเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของประเทศ เมื่อวิกฤตมาเยือน เศรษฐกิจ
เหล่านั้นจึงไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เพราะไม่
สามารถลดค่าเงนิของตนเพิม่เตมิได้ แต่ขณะเดียวกนั ค่า
เงนิทีอ่่อนลงกท็�าให้หนีส้าธารณะซึง่อยูใ่นรปูของเงนิตรา
ต่างประเทศทวีค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ข้อผิด
พลาดเชิงโครงสร้างนี้มักได้รับการละเลย เพราะเยอรมนี
รวมทั้งประเทศอื่นไม่สามารถสร้างความร่วมมือทางการ
เมืองเพ่ือผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการคลัง
มากขึ้น ดังนั้น ประเทศเหล่านั้นจึงตอบสนองต่อวิกฤต
หนี้สาธารณะด้วยการส่งเสริมมาตรการรัดเข็มขัดของ
รัฐบาล แทนที่จะออกพันธบัตรยูโร4 ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะ
ท�ามากกว่า

การตีความและการแก้ไขปัญหาวิกฤตท่ีเกิดขึ้นได้ย�้า
เตือนถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจ
การเมืองและวาทกรรมของอ�านาจน�าในสังคม5 หลักการ
ของการรักษาเสถียรภาพทางการเงินดูจะมีความหมาย
จากมุมมองของนักลงทุนที่ไม่ต้องการสูญเสียหลักทรัพย์
ไปเท่านัน้ เหล่าประเทศในกลุ่ม P.I.G.S (โปรตเุกส อติาลี 
กรซีและสเปน) ต้องแสดงให้เหน็ว่าจะพวกเขาจะยอมล้ม
ละลายมากกว่าล้มเลิกการช�าระหนี้ที่ก่อขึ้น ซึ่งเป็นการ
สร้างความเสีย่งต่อเสถยีรภาพของสกลุเงนิยโูรในฐานะที่
เป็นมาตรฐานทองค�าใหม่ (new gold standard)

แม้ว่าจะมกีารถกเถยีงอย่างกว้างขวางเกีย่วกบัวิกฤตของ
ทุนนิยมทางการเงินโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้นตอของวิกฤตทางการเงินที่ผ่านมา กลุ่มอ�านาจเก่าก็
ยังสามารถชักจูงคนส่วนใหญ่ให้เข้าใจวิกฤตในรูปแบบที่
พวกเขาต้องการ กล่าวคือ ความไม่มีคุณธรรมและไม่รู้
จักพอรวมทั้งรัฐสวัสดิการถูกยกว่าเป็นสาเหตุของวิกฤต 
แทนที่จะเป็นตลาดที่ไม่มีการควบคุมและความล้มเหลว
ของระบบ

นโยบายที่ใช้แก้ปัญหาวิกฤตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตเุท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายรดัเขม็ขดั
ทีส่ร้างความเดอืดร้อนแก่ประชาชน หรอืการทีเ่ราจะต้อง
ผลักดันสังคมที่ก�าลังเส่ือมให้กลับสู่แนวทางที่ยึดหลัก
คุณธรรมอีกคร้ัง6 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะที่
สั่งสมมานานเป็นจนเป็นนิสัย ผู้ออกนโยบายต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเยอรมนี ที่พะวงแต่ปัญหาเงินเฟ้อของตนเอง 
กลุ ่มเทคโนแครตในบรัสเซลส์ หรือ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ที่เป็นเสรีนิยมใหม่ ต่างก็เสนอ
ให้ใช้นโยบายท�านองเดียวกบัทีเ่คยท�าให้โลกตกอยูใ่นช่วง
ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ่ (The Great Depression) 
เม่ือปี 19297 นโยบายลดการใช้จ่ายภาครัฐ การผ่อน
คลายกฎเกณฑ์และการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ซึง่แท้จรงิแล้ว
กค็ล้ายคลงึกบัความพยายามในการใช้ฉนัทามตวิอชงิตนั 
(Washington Consensus) กับประเทศชายขอบของกลุม่
ยโูร ซึง่เป็นนโยบายทีมี่หลกัฐานประจกัษ์ทัว่โลกแล้วว่าใช้
ไม่ได้ผลส�าหรับการแก้ไขปัญหาวิกฤต นโยบายท�านอง
นี้เสียอีกท่ีมีส่วนให้เกิดความไม่สมดุลซึ่งเป็นชนวนของ
วิกฤตตั้งแต่แรก 

กะเทาะเปลือกที่สอง วิกฤตทุนนิยมคาสิโน8 

แม้ว่าการตีความต้นตอที่แท้จริงของวิกฤตจะผิดเพี้ยน
ไป แต่วิกฤตทางการเงินเม่ือปี 2009 ก็เป็นสาเหตุ
ส�าคัญหนึ่งของวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป แท้จริงแล้ว 
การที่พวกกองทุนประกันความเสี่ยง (hedge funds) 
และธนาคารเพื่อการลงทุนที่หลอกล่อเงินจากนักลงทุน
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ด้วยวิธีต่างๆ ได้ผลักไสให้เศรษฐกิจโลกมายืนอยู่ที่ปาก
เหว ในช่วงที่ฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ก�าลังจะแตก 
ธนาคารและนักลงทุนกลับเร่งลงทุนกันอย่างเต็มที่ชนิด
ที่ว่าหากสถานการณ์เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็อาจ
ท�าลายมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดเลยก็ได้ ท้ังนี้ เนื่องมา
จากว่านักลงทุนสหรัฐฯ ไม่สามารถประเมินความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลงทุนบนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ไม่น่าจะเป็นจริงได้ว่าดอกเบี้ยจะไม่มีทางสูงขึ้นและ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะไม่ตกลง เมื่อนักลงทุน
มีความเชื่อเช่นนั้น ตลาดการเงินโลกและระบบการเงิน
โลกจึงอยู่ในความเสี่ยงขีดสุด ทุกวันนี้ ความอ่อนแอของ

ธนาคารพาณิชย์ที่ยืดเยื้อมาจากครั้งวิกฤตก็ท�าให้ตลาด
ตื่นตระหนกและเฝ้าติดตามความม่ันคงของพันธบัตร
ของประเทศกลุม่ยโูรทีถ่อือยู ่อย่างไรกด็ ีนโยบายของผู้น�า 
G20 กไ็ม่สามารถเข้าถงึปัญหาความไร้เสถยีรภาพท่ีเกดิ
จากการเกง็ก�าไรในภาคเศรษฐกจินีไ้ด้ ด้วยเหตนุี ้อ�านาจ
ของกองทนุประกนัความเสีย่ง ตลาดพนัธบตัรและสถาบนั
จัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ จึงลดลงไปมาก ธนาคาร
พาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นและ
มีแนวโน้มว่าธนาคารเหล่านี้จะใหญ่เกินกว่าท่ีจะล้มได้
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดอกเบ้ียที่อยู่ในระดับต�่าเป็น
เวลานานๆ ดูเหมือนจะท�าให้เกิดฟองสบู่ฟองใหม่ทีพ่ร้อม
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จะแตกได้เสมอ เพียงแต่ว่าคร้ังนี้จะไม่มีการอุ้มธนาคาร
พาณชิย์เหล่านีอ้กีต่อไป พฒันาการเหล่านีช้ีใ้ห้เหน็ถงึการ
คานอ�านาจระหว่างรัฐและผู้เล่นต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
การเมืองของทุนนิยมทางการเงิน

วิกฤตทางการเงินนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นผลของระบบ
ทนุนิยมคาสโิน ระบบธรรมาภบิาลและโครงสร้างแรงจงูใจ
ของระบบทุนนิยมคาสิโน9 ท�าให้ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบ
กับผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเอ้ือให้เกิดต่อการสร้างความ
เสีย่งได้ โดยปราศจากความโปร่งใส ระบบธนาคารแฝงซึง่
ไร้การควบคมุตรวจสอบได้สร้างความเปราะบางต่อระบบ
การเงินโลกและมีโอกาสที่จะล้มลงได้ง่ายๆ10 เงินที่ลอย
มาจากการด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ
ธนาคารกลางต่างๆ รวมท้ังตลาดเกดิใหม่ท�าให้ผูค้นกล้าที่
จะลงทนุมากขึน้11 ทกุวนันีก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิก�าลงั
เผชิญกับอปุสรรคส�าคญัจากพฤตกิรรมการลงทนุเกินควร
ของภาครฐั ครวัเรอืน รวมท้ังภาคการเงนิและบรษัิทต่างๆ 

กะเทาะเปลือกที่สาม วิกฤตทุนนิยมผู้ถือหุ้น 

วิกฤตทางเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุที่ลึกซึ้งไปกว่าความโลภ
ของปัจเจกและหอคอยเงินกู้ของวอลล์สตีรท คล้ายกับ
การเกดิแผ่นดนิไหวซึง่ความกดดนัได้ก่อตัวขึน้เรือ่ยๆ มา
เป็นเวลาหลายปีแล้ว12 หากมองไกลไปกว่าระบบการเงนิ
จะเห็นได้ว่า หลักการบริหารเพื่อผลก�าไรสูงสุดของผู้ถือ
หุน้เปลีย่นแปลงกฎกตกิาของการแข่งขนัในภาคธรุกิจไป
อย่างสิน้เชงิ ภายใต้หลกัการนี ้บรษัิทต้องแข่งขันกันอย่าง
ดุเดือดเพื่อให้มีผลก�าไรสูงสุดในรายงานผลการประกอบ
การประจ�าไตรมาส เพือ่ให้บรษิทัอยูไ่ด้ แต่หลกัการนีไ้ม่มี
ความยัง่ยนื เพราะมุง่เน้นทีผ่ลก�าไรระยะสัน้ แต่ละทิง้การ
ลงทุนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการลงทุนเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ นอกจากน้ี หลักการดังกล่าว หรือที่ทาง
เศรษฐศาสตร์เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน ก็ไม่มี
ความยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจาก
หลกัการนีไ้ม่ได้ค�านงึถงึต้นทุนท่ีสังคมและความเสยีหาย
ต่อสิง่แวดล้อม ซ่ึงเป็นรากฐานส�าคญัของความเป็นอยูท่ีดี่

นอกจากน้ีเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานนี้ก็ไม่สามารถสร้าง
อุปสงค์ได้เพียงพออีกด้วย หากรัฐและผู้บริโภคมีราย
ได้ที่ลดน้อยลง พวกเขาก็จะไม่สามารถน�าเงินมาบริโภค
และลงทุนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงระบบให้
ด�าเนินอยู่ได้ ภายใต้ระบบทุนนิยมผู้ถือหุ้น สังคมต้อง
เผชิญกับทางเลือกที่ล้วนแต่ไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น กล่าว
คือ ต้องก่อหนี้เพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ต่อไป หรือ
พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักโดยบีบบังคับให้ผู้คนใช้จ่าย
อย่างประหยัด ทั้งนี้ ประเทศกลุ่ม Anglo-Saxons เลือก
หนทางแรกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภค
สินค้าจากท่ัวโลกซึ่งก่อให้เกิดหนี้ แม้ว่าทางเลือกนี้จะ
สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ระยะหนึ่งแต่
ก็ต้องสิ้นสุดลงเม่ือดอกเบ้ียเร่ิมปรับขึ้น และกลไกที่
สนับสนุนการก่อหนี้เพื่อการบริโภคสิ้นสุดลง ในทาง
ตรงกันข้าม เยอรมนีและอีกหลายประเทศเลือกหนทาง
ท่ีสอง โดยเน้นการส่งออกท่ีเกินดุลมาโดยตลอด ซ่ึงได้
ประโยชน์จากค่าแรงภายในประเทศที่ถูกลงเป็นหลัก13 

เปรียบได้กับค่าเงินในประเทศที่แท้จริงมีราคาถูกลง เช่น
เดียวกบัหลายประเทศในเอเชยีทีก้่าวขึน้มาเป็นผูผ้ลติราย
ส�าคัญของโลก เยอรมนีและอีกหลายประเทศได้กลาย
เป็นผู้ส่งออกสินค้ารายหลัก อย่างไรก็ตาม หนทางนี้
ได้สร้างต้นทุนทางสังคมอย่างมหาศาลภายในประเทศ14 

และท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค์ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ใน
ระดับโลก การเกินดุลและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดใน
ลักษณะนี้สร้างความไม่สมดุลอย่างมาก และกลายเป็น
สาเหตุของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในระยะต่อมา

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักการทุนนิยมผู้ถือหุ้นนี้เองที่ได้ก่อ
ให้เกดิกลไกทีท่�าให้วกิฤตเศรษฐกจิปะทขุึน้ในทีส่ดุ ความ
ไร้เสถียรภาพซึ่งฝังรากในระบบทุนนิยมทางการเงินได้
ส�าแดงให้เห็นในหลายต่อหลายวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นวิกฤตในญี่ปุ่นเมื่อปี 1990 ในเม็กซิโก เมื่อปี 
1994 ในเอเชียและรัสเชีย ระหว่างปี 1997 และ 1998 
ในอาร์เจนตินาเมื่อปี 1999 และวิกฤตดอทคอมเมื่อปี 
200015 การขึ้นลงของวัฏจักรเศรษฐกิจเป็นผลจากเงิน



7

มาร์ค ศักซาร์ | เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ เราจะเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม  

การเติบโตสีเขียวที่ยั่งยืน และมีพลวัตสำาหรับสังคมที่ดีได้อย่างไร

ทองราคาถูกที่มีอยู่ดาษดื่น ฟองสบู่ และการลงทุนเกิน
ควรของระบบทุนนิยมแบบคาสิโน รวมทั้งการที่ระบบ
ทุนนิยมผู้ถือหุ้นไม่สามารถสร้างอุปสงค์รวมได้ ทั้งนี ้
เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ได้รับการปลดปล่อยโดยการปฏิวัติ
โดยกลุ่มเสรีนิยมใหม่16

กะเทาะเปลอืกทีส่ี ่ความล้มเหลวของการปฏวิตัขิอง
กลุ่มเสรีนิยมใหม่ (Neoliberal Revolution)

โดยเนื้อแท้แล้ว ความคิดเสรีนิยมใหม่ก็มีพื้นฐานมา
จากความคิดแบบเสรีนิยมนั่นเอง ผู้ท่ีเชื่อในความคิด
แบบเสรีนิยมดั้งเดิมเชื่อว่าอ�านาจของรัฐเป็นตัวกีดขวาง
เสรีภาพ และปล่อยให้กลไกตลาดโดย “มือที่มองไม่
เห็น” ท�างานเพ่ือแปลงความเหน็แก่ตวัของปัจเจกในการ
แสวงหาความสุขส่วนตนเป็นความมั่นคงของรัฐโดยส่วน
รวม ความคดิเสรีนยิมใหม่อกีนยัหนึง่จงึคอืเสรภีาพในทาง
ลบ17 หลังจากเผชิญกับความอึม ครึมหลังการสิ้นสุดของ
ระบบฟอร์ด (Fordist Model) กลุ่มผู้มีความคิดเสรีนิยม
ใหม่จึงเห็นว่ากลไกตลาดเสรีเป็นคัมภีร์ทุกอย่างในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ขณะนั้นถูกรุมเร้าด้วยวิกฤตน�้ามัน 
ปัญหาเงินเฟ้อ และการประท้วง ส�าหรับผู้ที่มีความเชื่อ
แบบน้ี สาธารณปูโภค ค่าจ้างและการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
ถือเป็นต้นทุนที่ลดทอนความสามารถในการแข่งขัน รัฐ
ถูกมองว่าเป็นปีศาจร้ายที่คอยขัดขวางกลไกท�างานของ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างเสรี และควรถอยออกห่างจากผู้
ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและนักคิดนักสร้างสรรค์ผล
งานนวัตกรรมต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีภาพลักษณ์ที่ดีสักเพียงไร ความ
คดิแบบเสรีนิยมใหม่แท้จรงิแล้วไม่ได้เกีย่วกบัความไม่ลง
รอยระหว่างกลไกตลาดเสรีและการควบคุมของรัฐเท่าใด
นัก แต่คือการหวนกลับไปหาทุนนิยมแบบสุดโต่งนั่นเอง 
กลุ่มเสรีนิยมใหม่ช้ีว่าปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีน�าไปสู่วิกฤต
ทุนนิยมอยู่ที่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผู้ที่ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ก็คือหน่วยงานของรัฐที่
ไร้ประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆ ที่ถูกกฎ

เกณฑ์ของรัฐควบคุมไว้อยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้ การบริหาร
และจดัสรรทรพัยากรภายใต้แนวคดิใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ
เน้นผลก�าไรของผูถ้อืหุ้น การแปรรูปรฐัวสิาหกจิ และการ
ลดทอนขั้นตอนทางราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
ตวัแปรส�าคญัทีท่�าให้กระบวนการท�าลายอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น 
และผลประโยชน์ก็จะตกทอดไปสู่ทุกคนในที่สุด

ด้วยความเชื่อที่แรงกล้านี้ นักปฏิวัติกลุ่มเสรีนิยมใหม่จึง
พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะจ�ากัดอ�านาจและกฎเกณฑ์ของ
รฐัให้มากทีส่ดุเท่าท่ีจะมากได้ ตลาดแรงงานในยโุรปตะวนั
ออก เมก็ซโิก และเอเชยีท่ีคบืคลานเข้ามาแข่งขนัมากขึน้
เรือ่ยๆ ยิง่ท�าให้ความเชือ่เหล่านีเ้ข้มแขง็มากขึน้ เพราะถ้า
หากปล่อยให้ธุรกิจต้องแบกรับความรับผิดชอบมากมาย
ที่รัฐหยิบยื่นให้ ในที่สุดธุรกิจเหล่านี้ก็จะไม่สามารถอยู่
ได้และต้องล้มละลายในที่สุด การลดกฎเกณฑ์และการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ตามมาจึงเป็นสัญญาณส�าคัญที่บ่งชี้
การมาถึงของทุนนิยมการเงินโลก18

 
การปฏิวัติของกลุ ่มเสรีนิยมใหม่ได้สร้างผลเสียอย่าง
มหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มีเพียงกลุ่ม
อภิสิทธิ์ชนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากสิ่ง
เหล่านี้ และใช้ในการบริโภคและเก็งก�าไรหลักทรัพย์จน
กลายเป็นพฤตกิรรมในวงกว้างของนกัลงทุนและธนาคาร
พาณิชย์ ขณะที่คนในสังคมส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความ
ถดถอยทางสังคมและฐเศรษฐกิจ

กะเทาะเปลอืกทีห้่า ข้อผดิพลาดของแนวคดิเสรนียิม
ใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาด

ข้อผิดพลาดทั้งหมดของความเชื่อของเสรีนิยมใหม่เกี่ยว
กับตลาดมีที่มาจากทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ ซึ่งมีสมมติฐาน
เบ้ืองต้นว่าภายใต้ข้อมูลท่ีมีอยู่ มนุษย์สามารถตัดสินใจ
โดยใช้เหตผุลเพือ่ให้บรรลซุึง่จดุประสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่าง
ชดัเจนได้ และผูท้ีส่ามารถประมวลข้อมลูทัง้หมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือตลาดนั่นเอง เพราะฉะน้ัน 
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ตลาดจึงเป็นสถาบันท่ีสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมส่วนรวมได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้มีข้อผิดพลาดหลาย
ประการ19 เพราะในความเป็นจริง มนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ปัจเจกหรอือยูร่วมกนัเป็นกลุม่ต่างกอ็ยูห่่างไกลจากความ
มีเหตุผลตามที่สมมติฐานดังกล่าวอ้าง เพราะความกลัว 
รสนยิมทีเ่ปลีย่นไปตามยุคสมยั ความเชือ่งมงายและความ
ตื่นตระหนกตกใจ ต่างรายล้อมการตัดสินใจของมนุษย์
อย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาด
ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เสมอไป แต่กลับมีแนวโน้มที่จะ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์มากเกินกว่าความเป็นจริงและท่ี
ควรจะเป็น ซึง่พฤตกิรรมเหล่านีท้�าให้วฏัจักรเศรษฐกจิเกดิ
ขึ้น ในบางช่วงเวลาอาจสร้างเงินมหาศาล แต่ในบางครั้ง
ก็สามารถท�าลายเงินที่มีอยู่และส่งผลลบอย่างประเมินค่า
มไิด้แก่สงัคมทัง้หมดกเ็ป็นไป ดงันัน้ วิชาเศรษฐศาสตร์จงึ
ควรมคีวามรูใ้นจติวิทยาและสังคมศาสตร์ประกอบอยูด้่วย 
เพือ่ให้เกิดความเข้าใจวฏัจกัรของเศรษฐกจิได้ลกึซึง้ขึน้20 

กะเทาะเปลือกทีห่ก ข้อจ�ากดัของการเตบิโตแบบเอา
รัดเอาเปรียบ

แม้พื้นฐานความคิดแบบเสรีนิยมใหม่จะมีจุดอ่อน แต่
การที่ภาคเอกชนไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ข้ันตอนและกฎ
ระเบียบที่ยุ ่งยากของรัฐก็ท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้
ปรบัปรงุโครงสร้างและเติบโตจากวิกฤตในช่วงระบบฟอร์ด 
(Fordist Model) ท่ีส�าคัญกระแสการเปิดเสรีทางการค้า
ทั่วโลกก็ได้เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมของประเทศตลาด
เกดิใหม่ได้พฒันาและท�าให้การจดัสรรแรงงานโลกดีย่ิงข้ึน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผลดีของความยืดหยุ่นเหล่านี้ส้ินสุด
ลง ลักษณะของการเติบโตทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบของความเอา
รัดเอาเปรียบ (ดังนั้น ความท้าทายเช่นนี้จึงอาจเกิดกับ
ประเทศตลาดเกิดใหม่เช่นกัน) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบเอารัดเอาเปรียบไม่สามารถย่ังยืนได้ตลอด และ
ที่สุดข้อจ�ากัดทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคมและ

การเมืองก็จะส่งผลให้การเติบโตเช่นนี้หยุดชะงักลงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้21 

ข้อจ�ำกัดทำงเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการเอา
รัดเอาเปรียบแรงงานราคาถูก หรือการยืมทรัพยากรของ
ลูกหลานมาใช้ก่อน ค่านิยมที่มุ่งเน้นผลก�าไรของผู้ถือหุ้น
สนใจเฉพาะการท�าก�าไรในระยะส้ัน แต่ขณะเดียวกันก็
เป็นการท�าลายกลไกขบัเคลือ่นทีส่�าคญัของระบบทนุนยิม
ท่ีให้การสะสมทุนเป็นตัวสร้างมูลค่าส่วนเกิน การดึงเงิน
ทนุออกจากภาคธรุกจิอย่างต่อเนือ่งมผีลเสยีต่อการลงทนุ
เพ่ือวจิยัและพฒันาในเคร่ืองจกัรกลใหม่ โดยเฉพาะภายใต้
การแข่งขันของแรงงานมีฝีมือในระดับโลก

ในท�านองเดียวกัน การเอารัดเอาเปรียบแรงงานราคาถูก
ก็น�าไปสู่การเติบโตแบบไม่มีสมดุลและไม่ยั่งยืน ค่าแรง
ที่ลดลงจากความพยายามในการลิดรอนอ�านาจของกลุ่ม
แรงงานท�าให้อุปสงค์โดยรวมน้อยลง ซึ่งท�าให้วิกฤต
ทางการเงินก่อตัวในที่สุด

ข้อจ�ำกัดทำงกำรคลัง 

วิกฤตหนี้ สาธารณะของกลุ ่มยู โ รและวิกฤตภาค
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่
ตามมาจากกลยุทธ์กู้ยืมเงนิในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า แม้ว่า
ความล้มเหลวทางเศรษฐกจิจะสามารถหลกีเลีย่งได้ในวนั
นี ้แต่ในอนาคตผูก้�าหนดนโยบายกต้็องเผชญิกบัข้อจ�ากดั
อย่างย่ิงยวดในการด�าเนินนโยบายหรือต้องตัดสินใจให้
ราคาพุ่งสูงขึ้นเพื่อลดภาระหนี้ที่ก่อมาอยู่ดี นโยบายผ่อน
คลายทางการเงินที่ธนาคารกลางริเริ่มก็เร่ิมท�าให้อัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้น เมื่อราคาที่สูงขึ้นกัดกร่อนค่าแรงและ
อ�านาจการซื้อของชนชั้นกลาง วิกฤตหนี้สาธารณะก็จะ
กลายเป็นวิกฤตทางสังคมและการเมืองในที่สุด
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ข้อจ�ำกัดทำงสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการผลิต การสร้างบ้าน และการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ�ากัดลด
น้อยลงเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากฟอสซิลหรือ
ปริมาณคาร์บอนสะสมในบรรยากาศ เมื่อความต้องการ
ในทรัพยากรอันจ�ากัดเหล่านี้มากขึ้นเร่ือยๆ ราคาจึงเริ่ม
ทะยานข้ึนเมื่อทรัพยากรเหล่านี้เริ่มขาดแคลน วิกฤต
น�้ามันเมื่อปี 1970 เป็นตัวอย่างที่ดีและชี้ให้เห็นถึง
ความเปราะบางของทรัพยากรด้านพลังงานของโลก การ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงที่ดิน น�้า และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาจน�าไป
สู่สถานการณ์ท�านองเดียวกันนี้ได้เช่นเดียวกัน 

ที่อันตรายไปกว่านั้น การผลิตและการบริโภคอย่างไม่ลืม
หูลืมตาเป็นการท�าลายระบบนิเวศวิทยาโลกอันซับซ้อน
และมจีดุสมดลุแสนเปราะบางท่ีถกูสร้างข้ึนหลงัยุคน�า้แขง็
เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาของมนุษยชาติ อุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภยั และระดบัน�า้ทะเลทีเ่พิม่ข้ึนทีเ่กิดจากสภาพอากาศ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอาจน�าไปสูห่ายนะท่ีมนษุย์ไม่เคยประสบ
มาก่อน ผลเสียอย่าร้ายแรงจากการท�าลายผืนดิน การตัด
ไม้ท�าลายป่าจนอาจท�าให้พืน้ดนิกลายเป็นทะเลทราย และ
การแสวงหาผลประโยชน์อย่างบ้าคลั่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

ข้อจ�ำกัดทำงสังคม 

ในสังคมตะวนัตก หากวดัระดับของความไม่เท่าเทยีมก่อน
เกดิวกิฤตเมือ่ปี 2008 ถอืว่าอยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัเม่ือ
ปี 1929 เลยทีเดียว การลดลงของค่าจ้างที่เคยเป็นตัว
ก�าหนดอตัราเงนิเฟ้อรวมท้ังการหดหายของความต้องการ
อุปโภคบริโภคคือผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงของ
ความไม่เท่าเทียมทางรายได้22 ซึ่งพบว่าเกิดข้ึนในระดับ
ทีน่่ากงัวลในแทบทกุสงัคม คณุภาพการด�ารงชวีติทีแ่ย่ลง
น�าไปสู่การประท้วงและความวุน่วายทีส่ัน่สะเทอืนรากฐาน
ของสังคมในระยะยาว ความยุติธรรมทางสังคมที่ขาด
หายไปจะคุกคามความสุขสงบในสังคมและลดทอนความ
สามารถของสงัคมท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงโดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรแรงงาน23 

ข้อจ�ำกัดทำงกำรเมือง

หากประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงในทิศทางที่สังคมก�าลัง
จะด�าเนินไปหรือรู้สึกไม่มีอ�านาจที่จะต่อรองในภาวะที่
คุณภาพชีวิตเสื่อมถอยลง ความชอบธรรมของอ�านาจ
ทางการเมืองก็จะอ่อนแอลงตาม และความไม่มั่นคง
ทางการเมืองก็จะก่อตัวขึ้น ขบวนการประชานิยมฝ่าย
ขวา มักใช้ความหวาดกลัว ความโกรธแค้นและการต่อ
ต้านที่เกิดจากความยากล�าบากทางเศรษฐกิจและความอ
ยุติธรรมในสังคมเป็นเครื่องมือเรียกร้องความชอบธรรม
ของการปกป้องชาต ิชาตนิยิม และการเกลียดกลัวคนต่าง
ชาติต่างภาษา ขณะเดียวกัน ขบวนการสุดโต่งฝ่ายซ้าย 
ก็มักผนึกก�าลังจากการต่อสู้กับมาตรการรัดเข็มขัดของ
รัฐบาลและระบบทุนนิยมคาสิโน แต่ก็ไม่สามารถจะหาวิธี
ที่จะเอาชนะปัญหาการขาดประสิทธิภาพและปัญหาการ
ขาดแคลนนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดวิกฤตตั้งแต่
แรก ข้อจ�ากัดทางการเมืองนี้เองที่ท�าให้วิกฤตขยายวง
กว้างไปเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐชาติกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

กะเทาะเปลือกที่เจ็ด วิกฤตของรัฐชาติ

ท่ามกลางการโหมกระหน�่าของพายุอันตรายที่ยังไม่มีใคร
เข้าใจมันได้ชัดเจนนัก ผู้คนแสวงหาเกราะป้องกันจากรัฐ
และความอุ่นใจในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ 
นักประชานิยมที่พยายามหาค�าอธิบายที่แตกต่างไปจาก
กลุม่เสรนียิมกระแสหลกักลบัมามบีทบาทภายใต้สโลแกน
ว่า “บ้านของเรา ปราสาทของเรา ที่อยู่ของเรา” ที่หวน
กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รัฐชาติยังอ่อนแอ
เกินกว่าจะมีอิทธิพลเหนือทุนนิยมทางการเงิน การแก้ไข
ปัญหาสภาพอากาศ หรือให้ความมั่นคงปลอดภัยจาก
การคุกคามของขบวนการก่อการร้าย เมื่อไม่สามารถที่
จะปกป้องภัยคุกคามเหล่านี้ได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก รัฐชาติต่างๆ จึง
พยายามทีจ่ะผนกึก�าลงักันเพือ่แก้ไขปัญหาระดับโลกเหล่า
นี้ อย่างไรก็ตาม การประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็มีข้อจ�ากัด



10

มาร์ค ศักซาร์ | เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ เราจะเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม  

การเติบโตสีเขียวที่ยั่งยืน และมีพลวัตสำาหรับสังคมที่ดีได้อย่างไร

จากนโยบายชาตินยิมท่ีเคยใช้หาเสยีงจนประสบผลส�าเรจ็
ในการเลือกตั้ง

กะเทาะเปลือกทีแ่ปด วกิฤตของระบอบประชาธปิไตย
แบบผู้แทน

การด�าเนินนโยบายที่มีข้อจ�ากัดอยู่แล้วเป็นไปได้ยากข้ึน
กว่าเดิมจากวิกฤตของระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน 
วกิฤตทางการเงนิท�าให้ข้อจ�ากดัทีม่อียูส่่งผลลบชดัเจนมาก
ข้ึน วกิฤตหน้ีสาธารณะทีจ่รงิกคื็อวกิฤตทางการเมอืงน่ีเอง 
กล่าวคือ ผูน้�าในระบอบประชาธปิไตยไม่สามารถโน้มน้าว
และอ่อนแอเกินกว่าทีจ่ะชกัน�าผูค้นให้เสยีสละความสขุสบาย
ในวนันีเ้พือ่ประโยชน์ในอนาคตได้ เมือ่ไม่มเีสยีงสนบัสนนุ
จากประชาชนหมู่มาก นักการเมืองเหล่านี้จึงถูกครอบง�า
โดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้ง่าย เมือ่เผชิญกบัทางเลือก
ระหว่างการลดภาระหนีส้าธารณะจากแรงกดดนัของตลาด
การเงินรวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
การท�าให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ดีขึน้ตามท่ีได้รบัการคาด
หวงัไว้ ผูน้�าเหล่านีจ้งึไม่มทีางเลอืกอืน่เว้นแต่ผดัผ่อนการแก้
ปัญหาทีร่มุเร้าออกไปเรือ่ยๆ เนือ่งจากไม่มทีางเลอืกอืน่ๆ 
อีกทัง้การด�าเนนินโยบายกท็�าได้อย่างจ�ากดั นกัการเมอืง
เหล่าน้ีจึงได้แต่หลบหลกีโดยใช้ค�าพดูว่า “ไม่มีทางเลอืกอืน่
แล้ว” เป็นเกราะก�าบงัปล่อยให้การถกเถยีงสาธารณะเกีย่ว
กบัทศิทางของสงัคมกลายเป็นหน้าท่ีของแวดวงสือ่มวลชน 
กล่าวอกีนยัหนึง่ ผู้น�าท่ีมาจากการเลือกตัง้ไม่มพีละก�าลงั
พอทีจ่ะชักน�าให้ประชาชนทีไ่ม่พอใจเมือ่รับรู้ถงึปัญหาท่ีเกิด
ขึน้ไปสู่ทศิทางใหม่ได้ การตดัสนินโยบายต่างๆ จึงถ่ายโอน
ไปสู่กลุ่มเทคโนแครตแทน แต่ผูเ้ชีย่วชาญในคณะกรรมการ
และสภาทีป่รกึษาต่างๆ ก็ตกเป็นเหย่ือของล็อบบีย้สิต์และ
ผู้ฉวยโอกาสได้ง่ายเช่นเดียวกัน ในช่วงวิกฤต ระบอบ
ประชาธปิไตยแบบผูแ้ทนถกูลดทอนบทบาทอย่างเปิดเผย
มากขึน้ ไม่ว่าจะจากรฐัสภาทีห่วัร้ัน หรอืการแต่งตัง้แทคโน
เครตทีไ่ม่ได้มาจากการเลือกตัง้24 เป็นหวัหน้ารฐับาล และ
ออกนโยบายทีไ่ม่เป็นท่ีต้องการของประชาชนแต่สอดคล้อง
กบัความประสงค์ของตลาดการเงนิมากกว่า 

วิกฤตประชาธิปไตยแบบผู้แทนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการ

ขาดแรงบนัดาลใจทางการเมอืงหรอืการไม่มส่ีวนร่วมของ
ภาคประชาชน ในทางตรงกันข้าม ในระดับท้องถิ่นและ
สื่อมวลชน ประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นอย่างกว้าง
ขวาง อย่างไรก็ตาม ประชาชนเหล่านี้กลับไม่แยแสต่อผู้
แทนทีม่าจากการเลือกตัง้และหันไปใช้วธิปีระท้วง การโดด
เดีย่วของท้องถิน่ (“เรือ่งนีไ้ม่เกีย่วกับฉนั”) หรอืการเรยีก
ร้องเป็นกรณีๆ ไปแทนสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความล้ม
เหลวของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของระบอบ
ประชาธิปไตยให้เข้ากับความต้องการของสังคมหลังยุค
อุตสาหกรรม ตรงกันข้ามกับยุคการผลิตสิ่งของจ�านวน
มากที่เหมือนกันๆ ระบบเศรษฐกิจหลังยุคอุตสาหกรรม
เน้นความเป็นปัจเจกมากขึ้น และถูกขับเคลื่อนโดยความ
คดิรเิริม่สร้างสรรค์ในกลุม่เลก็ๆ ทีม่คีวามยดืหยุน่ ในยคุที่
สงัคมมคีวามหลากหลายทัง้ในวถิกีารด�าเนนิชวีติ ค่านยิม
และความต้องการ องค์กรทางธุรกิจที่เน้นการรวมศูนย์
จึงไม่ดึงดูดอีกต่อไป แม้ว่าจะมีการทดลองจ�านวนมากที่
พยายามสร้างกลไกขบัเคลือ่นการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง
แบบใหม่ แต่ระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่ 3.0 ก็ยังไม่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน25 

หัวใจของเรื่อง : หลุมด�าแห่งอภิปรัชญา 

เหตุใดชนชัน้น�าทางการเมืองจงึยอมสยบต่อตลาด? ท�าไม
สงัคมจงึยอมรบัการปฏวิตัขิองเสรนียิมใหม่ทีโ่หดร้ายโดย
ไม่คัดค้าน? เหตุใดผู้คนจึงหยุดต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า? 

ความผิดหวังต่อความล้มเหลวของอุดมคติเพื่อสังคมท่ีดี
กว่าเปิดโอกาสให้แนวคิดสุดโต่ง “ทุกคน…เพื่อตัวเอง”26 

เข้ามามีบทบาท สงครามและเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ศตวรรษที ่20 ไม่ได้เกดิจากความขดัแย้งทางศาสนาและ
อุดมคติเก่ียวกับศาสนาก็ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดท่ีงมงาย
เต็มที เทคโนโลยีใหม่ไม่เพียงแต่น�าพาซึ่งผลประโยชน์
เท่านั้น ความม่ังค่ังท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได้หมายถึงความสุขใน
ชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนเสมอไป27 เม่ือโลกในจินตนาการพังทลาย
ลง ความเชื่อจึงแทบไม่มีเหลืออยู่ ความแน่นอนกลาย
เป็นความไม่แน่นอน ขณะที่โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของ
ความทันสมัยและการตระหนักรู้เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่
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ดีกว่าค่อยๆ เหือดหายไป โลกตะวันตกขาดบรรยากาศ
ของการเปลี่ยนแปลง เพราะมัวแต่มัวเมาอยู่กับสิ่งท่ีเกิน
ความจ�าเป็นและความคดิเขลา โดยปราศจากการต่อสูก้บั
ศัตรูจากภายนอก พระเจ้าตายไปแล้ว โลกในอุดมคติของ
ลทัธคิอมมวินสิต์หายไป ขณะทีร่ฐักไ็ม่สามารถจะผลกัดนั
การเปลี่ยนแปลงได้ ตลาดจึงเป็นจุดหมายของความหวัง
ทั้งมวล มือที่มองไม่เห็นของ อดัม สมิธ ไม่เคยปกปิดสิ่ง
ที่ตกทอดกันมาซึ่งมันคือความหวังกึ่งๆ ศาสนาส�าหรับ
วิวัฒนาการของความลีลั้บ ‘order-out-of-chaos’ ท่ีท�าให้
ตลาดกลายเป็นศูนย์กลางในโลกทุกวันนี้ หากการปฏิวัติ
ทางการเมืองล้มเหลว ความหวังทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ที่
พัฒนาการทางสังคมท่ีถูกขับเคล่ือนโดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล เมือ่ศรทัธาในอ�านาจของตลาดถกูส่ันคลอน 
สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือหนี้สาธารณะที่ท่วมท้น สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง และการถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อความ
ฝันถกูท�าลาย การบรหิารแบบเทคโนแครตซึง่ประสบความ
ส�าเร็จในอดีตดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่

ถึงกระนั้นก็ตาม หากปราศจากโครงสร้างใหญ่แห่ง
อภปิรชัญาเสยีแล้ว วกิฤตทางการคลัง เศรษฐกจิ การเมือง 
ประชาธปิไตย และสังคมท่ีเป็นอยู่กไ็ม่อาจได้รบัการแก้ไข 
หากไม่มีความหวังว่าอนาคตจะดีขึ้น แม้จะเป็นเพียง
ในอุดมคติ ความคืบหน้าก็จะไม่เกิดข้ึนและจะไร้ความ
หมายในทันที หากปราศจากโลกทัศน์เกี่ยวกับสังคมท่ีมี
คุณภาพ ผู้คนก็จะไม่รวมตัวผนึกก�าลังสร้างสังคมกันใหม่ 
หากปราศจากความฝันถึงอนาคตที่ดีกว่า เราก็จะไม่ต่อสู้
กับความท้าทายในวันนี้ นี่คือเหตุผลท่ีวลีของโอบามาว่า 
“ใช่ เราท�าได้” ได้กลายเป็นวลีที่จุดประกายความหวังแก่
ผู้คนที่สิ้นหวัง “ความกล้าที่จะหวัง” เป็นจุดตั้งต้นแรกที่
จะท�าให้ผู้คนมีความหวัง แต่เมื่อมนต์ขลังของวลีดังกล่าว
สิน้สดุลง ความจริงทีเ่ลือ่นลอยกอ็าจจะกลบัมาเช่นกนั ดงั
นั้น หากมวลชนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เสียแล้ว กลุ่มอภิสิทธิ์ชน
อ�านาจเก่าที่มีมาอย่างยาวนานก็จะหวนคืนสู่อ�านาจทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อีกครั้ง หากปราศจาก
โครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจ การบริหารจัดการกับวิกฤต
กจ็ะไร้ทศิทาง หากไม่มวีสิยัทัศน์ส�าหรบัแนวทางใหม่ การ
ด�าเนินนโยบายก็ปราศจากเข็มทิศน�าทาง

2.2 ความท้าทายของตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแตก
ต่างอย่างส้ินเชิงกับโลกตะวันตก อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่สูงติดต่อกันหลายทศวรรษได้ช่วยท�าให้
ประชากรหลายล้านคนออกจากภาวะยากจน และท�าให้
เกิดชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว เศรษฐกิจเอเชีย
ได้เข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานโลก ขณะที่เสือทาง
เศรษฐกิจของเอเชียหลายประเทศได้ก้าวกระโดดกลาย
เป็นประเทศพัฒนาแล้วอันดับต้นๆ บรรษัทข้ามชาติของ
ไต้หวนั จนี และอนิเดียกลายเป็นผูน้�าทางเทคโนโลยแีละมี
อทิธพิลในตลาด ไทย มาเลเซยี อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม 
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม

ที่น่าสังเกตก็คือความส�าเร็จเหล่านี้มาจากรูปแบบการ
พัฒนาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากข้อเสนอแนะของฉันทา
มติวอชิงตัน (Washington Consensus)28 ความเชื่อของ
กลุม่เสรนียิมใหม่เกีย่วกบัมือทีม่องไม่เหน็ของกลไกตลาด
เสรีไม่สามารถมีอิทธิพลในประเทศในเอเชียที่มีรัฐเป็น
ศนูย์กลาง ตรงกันข้าม รูปแบบการพฒันาแบบญีปุ่่น (ส่วน
ผสมของนโยบายภาครฐัทีส่นบัสนนุภาคอตุสาหกรรม การ
ส่งเสริมการส่งออกของภาคเอกชน และแรงงานที่ถูก ซึ่ง
เม่ือเร็วๆ นี้ได้รับการต้ังชื่อว่า “ฉันทามติแห่งปักกิ่ง”) 
ท�าให้ไต้หวนั สงิคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไทย และต่อมาจนี
และเวยีดนาม พฒันาได้อย่างน่าประทบัใจ อนิโดนเีซยีได้
รับประโยชน์จากความม่ังคั่งของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของเศรษฐกิจเอเชียที่ก�าลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและการ
พฒันาระบบราชการทีไ่ร้ประสิทธิภาพได้ช่วยให้ภาคธรุกจิ
ของอนิเดยี ไทย และอนิโดนเีซยีเตบิโตได้ดขีึน้ แม้อนิเดยี
และอีกหลายประเทศจะหนัไปสูก่ารลงทนุเกง็ก�าไรและการ
เปิดเสรีทางการเงินเพิม่มากขึน้29 แต่แรงต่อต้านต่อฉนัทา
มติวอชิงตันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมาก30

อันท่ีจริงแล้ว เอเชียเรียนรู้ประสบการณ์จากวิกฤตเม่ือปี 
1997-98 ในวถิทีีค่วรจะเป็น แม้กองทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศ (IMF) จะให้ค�าแนะน�าทีใ่ช้การไม่ได้ แต่กย็งัไม่มี
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การเปิดเสรีตลาดการเงินอย่างเต็มที่และหลายประเทศ
ก็ยังปกป้องเศรษฐกิจตนเองด้วยมาตรการควบคุมเงิน
ทุนเคลื่อนย้าย แม้จะมีการต�าหนินโยบายดังกล่าวของ
มาเลเซยี31 ก็ตาม ด้วยเหตนุี ้ความล้มเหลวของเศรษฐกจิ
ตะวันตกจึงไม่ส่งผลเป็นลูกโซ่มาถึงเศรษฐกิจตลาดเกิด
ใหม่เหล่าน้ีมากนัก ความไม่ไว้วางใจในข้อเสนอของ 
กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ท�าให้เกดิการสะสม
เงินทุนส�ารองทางการเป็นจ�านวนมหาศาล32 ในทางหนึ่ง 
สิง่เหล่าน้ีมส่ีวนสร้างความไม่สมดลุในโลกและท�าให้ความ
ต้องการของโลกลดน้อยลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวตั้งต้น
ส�าคัญของวิกฤตทางการเงิน33 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศ
เอเชียเหล่าน้ีก็ไม่ได้มปัีญหาทางการคลังในระดบัทีร่นุแรง
ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศยูโรและสหรัฐฯ แม้เศรษฐกิจจะ
ได้รับผลกระทบบ้างจากวิกฤตที่ผ่านมา จากความเชื่อม
โยงของตลาดแรงงานและการพึ่งพาอุปสงค์ต่างประเทศ 
เศรษฐกิจเอเชียก็สามารถฟื้นตัวและกลับมาขยายตัวสูง
ได้ในเวลาไม่ช้า 

ถึงกระนั้นก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ที่มีความ
ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าความส�าเร็จที่ผ่านมาอาจถึง
จุดส้ินสุด หลายปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องถึง
ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจีนจะเริ่มชะลอลง เพียงแต่
ชะลออย่างช้าๆ หรือฉับพลันเท่านั้น ในช่วงที่ผ่านมานี้ มี
การส่งสัญญาณเตือนภยัถึงวกิฤตทางการเงนิบ่อยครัง้ขึน้ 
การสะสมการลงทุนอย่างรวดเร็ว ศักยภาพของเศรษฐกิจ
ที่น้อยลง และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทะยานขึ้นเป็น
สัญญาณเตือนภัยของวิกฤต เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นใน
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป34 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจเอเชีย
และโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจจีนก็
จะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจอื่นในโลก

แม้เราจะสามารถหลกีเลีย่งการชะลอตวัอย่างฉับพลนัของ
เศรษฐกจิได้ แต่ระบบเศรษฐกจิในเอเชยีกเ็ริม่จะรบัรู้ถงึข้อ
จ�ากัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเอารัดเอาเปรียบ
บ้างแล้ว แรงงานจ�านวนหลายล้านคนจากชนบทที่มีผลิต
ภาพการผลิตต�่า (รวมถึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย) ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ

บริการที่มีผลิตภาพสูงกว่าเป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโต
ของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
แรงงานถูกก็มีจ�านวนท่ีจ�ากัดเช่นเดียวกัน และท้ายที่สุด
ก็จะเผชิญกับข้อจ�ากัดทางประชากร จีน เกาหลีใต้ และ
ไทยได้กลายเป็นสงัคมผู้สงูอายไุปแล้ว การพึง่พาแรงงาน
ต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านก็ท�าได้ยากขึ้น เช่นเดียว
กับในยุโรป35 เวียดนาม ไทย อินเดีย และอินโดนีเซียซึ่ง
ท่ีผ่านมาพ่ึงพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการ
ส่งออกก็ตระหนักถึงความผันผวนและความเสี่ยงต่อการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก36 และผลดีของเงินทุน
ต่างชาติเหล่านี้ก็เป็นเพียงระยะสั้นและสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมน้อยมาก เงินทุนจากภาครัฐจ�านวนมากถูกน�ามา
ใช้เพื่อดึงดูดเงินทุนต่างชาติที่มักจะอยู่ในระยะสั้นเท่าน้ัน 
แทนที่จะน�าไปลงทุนในโครงการลงทุนในสาธารณูปโภค
และการวิจัยพัฒนาท่ีมีความจ�าเป็น ส�าหรับไทยและอีก
หลายประเทศในอาเซียน เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ก่อตวัของฟองสบู่ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์คร้ังใหม่ขึน้แล้ว 
เมือ่ความสามารถในการแข่งขนัจากแรงงานราคาถกูหมด
ลง อตุสาหกรรมทีเ่น้นแรงงานกจ็ะเคลือ่นย้ายไปแหล่งทีม่ี
แรงงานที่ถูกกว่าต่อไป ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบท่ีเป็นมาชะงักงันลง หลายสังคมต้องจ่ายบทเรียน
ราคาแพงจากการก้าวไปสู่ความเป็นประเทศอตุสาหกรรม
แบบไม่ลืมหูลืมตา การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
และไม่สมดุลได้ท�าลายส่ิงแวดล้อมอย่างเลวร้าย ความ
แตกแยกทางการเมอืงทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้ประเทศขาด
เสถียรภาพ และเป็นแรงกดดันท่ีส�าคัญต่อภาคการเมือง 
การประท้วงโดยใช้ความรุนแรงและการต่อต้านจากกลุ่ม
รากหญ้าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

ผู ้ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของเอเชีย
ตระหนักมานานแล้วว่ารูปแบบการพัฒนาแบบเก่าไม่
สามารถต่อกรกับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมได้37 นักคิดของเอเชียมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องมี
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพต่อไป 

หน้าตาของรปูแบบการพฒันาทางเลอืกใหม่นีย้งัเป็นทีถ่ก
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เถียงกันอย่างกว้างขวาง นักพัฒนาเอเชียหลายรายสนใจ
ในรูปแบบการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะจีน
ที่ประยุกต์ใช้ Bismarckian German model ในหลาย
แง่มุมได้เป็นอย่างดี ปักกิ่งเร่ิมมีการสร้างระบบประกัน
สังคมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ดั้งเดิม
ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ นโยบายกระตุ้นจ�านวน
มหาศาลที่ใช้วิธีป้องกันเศรษฐกิจจากวิกฤตการเงินโลก
ชี้ให้เห็นว่าผู้ก�าหนดนโยบายของจีนมีความเป็นเคนส์
เซี่ยน (Keynesian) อยู่ในตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ค่าจ้างแรงงานเมือ่เร็วๆ นีไ้ด้รบัการออกแบบเพ่ือรับมือกับ
ความต้องการจากต่างประเทศทีซ่บเซามากขึน้ โดยการก
ระตุน้การใช้จ่ายภายในประเทศแทน ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และ
ไต้หวนัแสดงให้เหน็ถงึการใช้นโยบายภาคอตุสาหกรรมใน
การยกระดับอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงาน
เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งหลายประเทศก็
พร้อมทีจ่ะท�าตามนโยบายนีเ้ช่นเดยีวกนั เกาหลใีต้ อนิเดีย 
ไทย และเวียดนามเริ่มจะตระหนักถึงความเป็นไปได้ของ
การเติบโตแบบสีเขียว38 แม้จะยังไม่ชัดเจนนักก็ตาม 
นโยบายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของจีนพัฒนาได้
ไกลกว่า39 ในภาพรวม นโยบายเศรษฐกิจและสังคมแบบ
ก้าวหน้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงการจัดสรรแรงงานในเอเชีย

ในทางตรงกนัข้าม นกัวเิคราะห์เอเชยีกต็ระหนกัดถีงึวกิฤต
ของกลุ่มยูโร หลายฝ่ายสะท้อนความเชื่อเสรีนิยมใหม่ที่
ว่าประเทศยูโรใช้จ่ายเกินตัว เพราะฉะนั้น การจัดต้ังรัฐ
สวัสดิการแบบยุโรปจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น การถกเถียงเกี่ยว
กับการประกันสังคมยังแสดงให้เห็นว่าผู้ก�าหนดนโยบาย
ของเอเชียอยู่ในทิศทางที่แตกต่างจากในยุโรป กล่าวคือ 
คนยุโรปจะตีความการประกันสังคมในมิติของสิทธิทาง
สังคม ขณะที่คนเอเชีย (ยกเว้นอินโดนีเซีย) มักค�านึง
ถึงผลประโยชน์ในมิติของการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ 
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน การกระตุ้นการใช้จ่าย
ในประเทศ และความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน หรือใน
มิติของความมีเสถียรภาพทางการเมือง เช่น การรวมตัว
ทางสงัคมทีเ่หนยีวแน่นข้ึนและการหลกีเลีย่งการก่อความ
ไม่สงบ เป็นต้น

III. เศรษฐกิจการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง 
: การเปลี่ยนหนทางในการพัฒนาต้องการ
มากกว่าข้อเท็จจริงและตัวเลข

ปัจจุบันนักวิเคราะห์ทั่วโลกเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของวิกฤต
ที่ผ่านมามากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการถกเถียงอย่างกว้าง
ขวางเกีย่วกบัการบรหิารจดัการวกิฤตในระยะสัน้และทาง
เลือกต่างๆ เชิงระบบในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม วิธีการตอบสนองต่อวิกฤตของสหรัฐฯ 
และยุโรปก็แสดงให้เห็นว่าผู้น�าทางการเมืองและธุรกิจ
ยังยึดติดกับรูปแบบที่ผิดๆ และแก้ปัญหาด้วยวิถีทางที่
เป็นชนวนแรกเริ่มของวิกฤต ผลเสียจากการตัดสินใจอุ้ม
ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆ ไม่ให้ล้มละลาย ท�าให้ธนาคาร
ที่ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มได้เหล่านี้มีอิทธิพลมาก
ขึ้นไปอีก ขณะเดียวกัน ประชาชนก็เกิดความเคลือบ
แคลงใจในความสามารถของนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้งในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
จากอ�านาจของผู้เล่นภาคเอกชน ส�าหรับเอเชีย ความ
พยายามในการสร้างธรรมมาภิบาลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากลรวมท้ังการยกระดับมาตรฐานแรงงานถูก
โจมตีด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน ก็คือความกลัวที่จะ
แข่งขันไม่ได้ในตลาดท่ีมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
นั่นเอง กล่าวคือ แม้หลายคนจะตระหนักถึงจุดอ่อน 
ของระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ชนช้ันน�าก็ยังยึดติดอยู่กับ
นโยบายแบบเดิมอยู่นั่นเอง

ค�าอธิบายต ่อปรากฏการณ ์ เหล ่านี้ อ ยู ่ ในแนวคิด
เศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้น�าทางธุรกิจ สังคม และแวดวง
วิชาการต่างเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากรูปแบบที่เป็นอยู่
ทุกวันน้ี ไม่เพียงแต่พวกเขาเหล่านี้จะสามารถยืนหยัด
อยู่ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถแสวงหาผลประโยชน์อย่าง
ต่อเนือ่งได้อกีด้วย ในฟากตะวนัตก อิทธพิลความคดิแบบ
เสรนียิมใหม่กท็�าให้รปูแบบเศรษฐกจิสงัคมปัจจบุนัด�าเนนิ
ต่อไปได้โดยไม่สะดุด แม้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไป
ตรงมาในช่วงท่ีวิกฤตเร่ิมก่อตัวจะช่วยให้สาธารณชนเริ่ม
สงสัยในแนวคิดของรูปแบบปัจจุบันและท�าให้ทางเลือก
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อื่นๆ ปรากฏเด่นชัดขึ้นมา แต่ความคิดแบบเสรีนิยมใหม่
ก็ยังทรงอิทธิพลอยู่วันยันค�่า นโยบายใหม่ๆ ถูกปฏิเสธ
เพยีงเพราะได้รบัการเสนอจากกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบั 
เหตุผลหลักการต่างๆ อาจตกไปเพียงเพราะขัดแย้งกับ
ความเห็นของกระแสหลัก จุดยืนของกลุ่มก้าวหน้าอาจได้
รับการเยาะเย้ยเพียงเพราะความพยายามที่จะขยับขยาย
ข้อจ�ากัดในเชิงอุดมการณ์ของ ‘what can be said and 
done’ ในสังคมที่แนวคิดแบบปัจจุบันครอบง�าบรรยากาศ
ทางความคิด หลายคนยังเชื่อในความสมเหตุสมผลของ
หลักการเหล่าน้ีและไม่สามารถคิดถึงหนทางอื่นเลยด้วย
ซ�้า กล่าวคือ มันไม่ใช่ความบังเอิญที่ผู้ก�าหนดนโยบาย
จากทุกภาคส่วนไม่สามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้ ใน
ทางตรงกนัข้าม กลุ่มผูท้รงอทิธพิลพยายามให้สถานการณ์
ในปัจจุบันด�าเนินต่อไปและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้น 

เม่ือมีความไม่สมดุลระหว่างอ�านาจและหลักการ รวม
ทั้งการควบคุมทรัพยากรและการบีบบังคับเช่นนี้ จึงไม่
น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดกลุ่มก้าวหน้าในตะวันตกจึงไม่
สามารถมบีทบาทในกลุม่อ�านาจปัจจุบนัได้ พรรคการเมือง 
มวลชน และองค์กรทางสังคมหัวก้าวหน้าอ่อนแอยิ่งกว่า
ในเอเชียเสียอีก หากไม่นับกรณีของอินโดนีเซีย กลุ่มหัว
ก้าวหน้าเหล่าน้ีไม่แม้แต่จะสามารถผลักดันผลประโยชน์
ของสมาชิกได้ โดยไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างพื้นฐานเลยด้วยซ�้าไป ส่ิงเหล่านี้ส่งผลทางตรง
ต่อการด�าเนินนโยบาย เพราะเมื่อทัศนะกระแสหลักยัง
ปฏิเสธที่จะยอมรับต้นตอท่ีแท้จริงของวิกฤต รวมทั้งปิด
กัน้โอกาสและมทีศันคตใินแง่ลบต่อความคดิและทางเลือก
ใหม่ๆ เช่นนี้ นโยบายที่มีความก้าวหน้าก็ไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้จริง 

โดยสรุป ความท้าทายในการเอาชนะวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่
นี้มี 3 ประการด้วยกัน ประการแรกคือการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาที่สามารถต่อสู้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การเมือง และสังคม ประการที่สองคือการยก
ระดับความได้เปรียบทางการเมืองที่ท�าให้นโยบายท่ีเกิด
จากรูปแบบการพัฒนาแบบใหม่เกิดขึ้นได้จริงและน�าไปสู่

การปฏิบัติได้ และท้ายสุด การสร้างฐานอ�านาจทางการ
เมืองเพื่อแข่งขันกับกลุ่มอ�านาจในปัจจุบัน

IV. โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้

สืบเนื่องมาจากภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้น มูลนิธิฟรีดริค 
เอแบร์ท หรือ FES จึงได้ริเริ่มโครงการ “เศรษฐกิจแห่ง
วันพรุ่งนี้” หรือ Economy of Tomorrow (EoT) โดย
เป้าหมายของโครงการดังกล่าวอยู่ที่การแสวงหาโมเดล
การพฒันาทางเลอืกและการจดัหาแนวร่วมทางวาทกรรม
เพือ่น�าไปซึง่การปฏบิตัต่ิอไป โดยมกีารประชมุเชงิปฏบิตัิ
การในระดับประเทศในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต้ ไทยและเวียดนาม ซึ่งประเทศเหล่านี้ก�าลัง
แสวงหาค�าตอบต่อ 3 ปัญหาหลัก ดังนี้

1. โมเดลการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรมีรูปแบบ
ใดเพื่อที่จะท�าหน้าที่เสมือนเข็มทิศในการแก้ปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
2. วาทกรรมใดท่ีจะช่วยในการยกระดับความได้
เปรียบทางการเมืองเพื่อนโยบายสาธารณะท่ีมีความ
ก้าวหน้า
3. จะมีเวทีใดเพื่อให้ตัวละครท่ีต้องการปฏิรูประบบ
ต่างๆ สามารถที่จะผลึกก�าลังเพื่อก่อตั้งแนวร่วมใหม่
นีเ้พือ่การต่อรองทางการเมืองของแนวทางการพฒันา
ใหม่ที่ว่านี้

จุดเริ่มต้นของการด�าเนินการปรึกษาหารือดังกล่าวเกิด
มาจากการที่เราไม่สามารถมีแบบแผนในการต่อกรกับ
วิกฤติในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ สังคม
ทุกสังคมต่างต้องสร้างโมเดลการพัฒนาท่ีมีความเหมาะ
สมและเข้ากับเงื่อนไขจ�าเพาะในท้องถิ่นนั้นๆ นักคิด
และผู้ก�าหนดนโยบายจากทวีปเอเชียต่างมาร่วมมือกับ
พันธมิตรจากเยอรมนี สวีเดนและโปแลนด์ในการแลก
เปลี่ยนบทวิเคราะห์ ความคิดเห็นและประสบการณ์แรก
เริ่มในการน�ามาซึ่งการปฏิรูป งาน Asia-Europe Forum 
on the Economy of Tomorrow ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ (ชื่อ
งาน: ทุนนิยมที่ดีงาม40) สิงคโปร์ (ชื่องาน: การสร้างงาน
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สีเขียว) กรุงโซล (ชื่องาน: การเติบโตที่ขับเคล่ือนจาก
อุปสงค์) กรุงเดลลี (การเติบโตสีเขียว) และในกรุงเทพฯ 
อีกคร้ัง (ชื่องาน: การเติบโตที่มั่นคงและมีความสมดุล) 
ได้ท�าให้เหน็ถงึความท้าทายต่างๆ ทีม่คีวามคล้ายคลงึกนั
ท้ังๆ ท่ีผู้เข้าร่วมการสัมมนามาจากหลากหลายประเทศ 
ถึงแม้ประเทศต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน นักคิดทาง
เศรษฐศาสตร์จากเอเชียและยุโรปต่างตกลงกันในฉันทา
มตกิรุงโซล กรงุเดลลแีละกรงุเทพ I และ II ทีจ่ะสร้างสรรค์
เค้าโครงโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้

V. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้

โมเดลเศรษฐกจิแห่งวนัพรุง่นีต้้องอธบิายถงึความสามารถ
ของวงจรเศรษฐกิจท่ีเท่ียงธรรมในการจัดการกับปัญหา
วิกฤติด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
และการเมอืงอย่างทีแ่สดงให้เหน็ข้างต้น ความท้าทายนัน้
มีมากมาย การแก้ปัญหาความเสียหายที่รุมเร้าซึ่งเกิดมา

จากปัญหาสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะ
ที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก�าลังจะหมดไป สิ่งเหล่านี้ท�าให้ต้อง
มีการยกเครื่องการผลิต การบริโภค การเคลื่อนย้าย และ
การพักอาศัยของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ หรือใน
อีกนัยหนึ่งคือ วิถีการใช้ชีวิตและการท�างานจ�าเป็นต้อง
เปลีย่นแปลงไปอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ ในการทีเ่ราจะสมาน
ความแตกแยกในสังคมที่เกิดจากระบบทุนนิยมแบบผู้ถือ
หุ้นนั้น ระบบเศรษฐกิจการเมืองจ�าเป็นต้องได้รับการยก
เครื่องเพื่อท�าให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม หากเราต้องการ
ทีจ่ะป้องกนัระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นจรงิจากวฏัจกัรของวงจร
เศรษฐกจิทีม่ทีัง้รุง่และดบั หวัใจของระบบทนุนยิมการเงนิ
ต้องได้รับการปฏิรูป และความไม่สมดุลในระดับโลกและ
ภายในประเทศต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีแบบแผน
คงไม่เป็นท่ีประหลาดใจท่ีนักคิดจากแขนงต่างๆ ได้น�า
เสนอแนวทางทีแ่ตกต่างกนัในการแก้ปัญหาความท้าทาย
เหล่าน้ี ในการท่ีจะก่อตัง้เครือข่ายท่ีมีความหลากหลาย จงึ
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มีความส�าคัญท่ีจะต้องตระหนักรู้ถึงโมเดลต่างๆ เหล่านี้ 
เป้าหมายหลกัไม่ใช่การทีจ่ะสร้างโมเดลทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
แต่ในทางกลับกันควรเป็นโมเดลที่สร้างและสามารถปรับ
ใช้เข้ากันได้กับสถานการณ์ต่างๆ ด้วย ซึ่งสะพานเชื่อม
โยงเหล่านี้สามารถสร้างได้โดยวิธีการออกแบบวาทกรรม 
(รายงานจะน�าเสนอแม่แบบวาทกรรมที่สามารถใช้ได้กับ
ทุกฝ่ายในบทต่อไป) ในล�าดับแรก เราจะมุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญกับความน่าเชื่อถือทางวิชาการและความถูกต้อง
เชิงประจักษ์

5.1 เข็มทิศเชิงนโยบาย

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ได้รับค�านิยาม
จากหลักการพื้นฐานซึ่งแตกต่างจากโมเดลอื่นๆ ระบบ
เศรษฐกิจไม่เป็นเพียงแต่เป้าหมายที่จบในตัวเอง แต่เป็น
เสมือนปัจจัยในการส่งเสริมเป้าหมายของการมี ‘สังคมท่ี
ดีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของทุกคน’ อีกด้วย ทั้งนี้ การ
ที่จะบรรลุถึงปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี้ได้ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จึงมุ่ง
เน้นทีก่ารจดัความสมดุลระหว่างอปุสงค์ทีค่งทีแ่ละอปุทาน
ท่ีมีพลวัตและในขณะเดียวกัน เป้าหมายหลักของโมเดล
ดังกล่าวคือ ความครอบคลุมทั่วถึง (inclusiveness) และ 
ความยั่งยืน (sustainability)

การเติบโต? แน่นอน แต่ต้องเป็นเชิงคุณภาพ

ในปัจจุบัน ได้เกิดการถกเถียงกันในระดับโลกว่า การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรและสามารถเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนามนุษย์หรือไม่ ในขั้นพื้นฐานที่สุด ผู้ไม่เห็น
ด้วยต่างเหน็ว่า เราไม่สามารถมีการเตบิโตท่ีไร้ขอบเขตใน
โลกทีมี่ขอบเขตได้ ดงันัน้ หลายฝ่ายจงึเรยีกร้องให้เกดิสิง่
ที่เรียกว่า ‘จุดจบของการเติบโต’ ในขณะที่หลายฝ่ายต่าง
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการหมกมุ่นกับการเติบโตของ
ตวัเลขผลผลติมวลรวม (GDP) ด้วยเป้าหมายทีม่ลัีกษณะ
ที่เป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้น ในอีกฟาก
ของการถกเถยีง หลายฝ่ายกลับกลัวสิง่ทีเ่รียกว่า‘ทศวรรษ

การเติบโตที่มีความเปนธรรมทางสังคม 

สีเขียว ยั่งยืน และมีพลวัต
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ทีสู่ญเปล่า’ ของระบบเศรษฐกจิท่ีอาจเกดิขึน้ การเตบิโตที่
ซบเซา ภยัพบิตัส่ิิงแวดล้อม ความไม่สงบทางสงัคมทีเ่พิม่
มากข้ึน และแม้กระท่ัง วิกฤตเศรษฐกิจท่ีใหญ่กว่าเดิม41 
ดังนั้น ในการที่เราจะสามารถจัดการกับผลกระทบด้าน
ลบของอุปสงค์โดยรวมในระดับโลกได้ ประเทศต่างๆ ใน
เอเชียจ�าเป็นที่จะต้องริเริ่มสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์ส่ง
ออกที่ซบเซากับการบริโภคภายในประเทศ

เพื่อแก้ปัญหาการขยายตัวของประชากร การย้ายถิ่น
พ�านักเข้าเมืองและเพื่อที่จะลดความยากจน ประเทศเกิด
ใหม่และประเทศก�าลังพัฒนาได้ตั้งเป้าที่จะลงทุนสูงถึง 2 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐานใหม่42 ทัง้นี ้แผนการดงักล่าวอาจเป็นอปุสรรคต่อการ
เรยีกร้อง ‘จดุจบของการเตบิโต’ ในการท่ีประเทศเกดิใหม่
ในเอเชียจะแก้ปัญหาความท้าทายทางสงัคมและการเมอืง
ได้นัน้ เศรษฐกจิของประเทศเหล่านีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องเตบิโต

อย่างไรกต็าม เป็นทีเ่หน็ตรงกนัว่า การยดึตดิในการเตบิโต
ของ GDP ส่งผลให้เกิดความบิดเบี้ยวทางสิ่งแวดล้อม
และสังคม และจ�าเป็นต้องได้รับการแทนท่ีด้วยกระบวน
ทัศน์เก่ียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ การเติบโตนั้น หากได้รับการวัดโดย GDP หรือโดย
กรอบวัดที่มีความสมบูรณ์ก็ตาม ต่างไม่ใช่จุดจบในตัว
มันเอง แต่ยังเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความท้าทาย 
และท�าให้เกิดสังคมท่ีดีขึ้นได้ ดังนั้น หน้าท่ีส�าคัญของ
ระบบเศรษฐกิจคือการผลิตปัจจัยต่างๆ ท่ีส�าคัญจากการ
พฒันาสังคมทีด่เีพือ่ก่อให้เกดิโอกาสในการสร้างศกัยภาพ
ส�าหรับทุกคน

ระบบเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม ชี้น�าโดยรัฐที่ฉลาด

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิมปฏเิสธแนวทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองของตนเอง และประกาศว่าการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจนั้นเกิดมาจากความสัมพันธ์โดยไร้แบบแผน
ของตัวละครต่างๆ ในตลาด ไม่ว่าความคิดดังกล่าวจะ
เป็นมายาคติหรือไม่ ‘นวัตกรรมที่ผลักดันโดยตลาดเสรี’ 

กลับล้มเหลวในการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงาน การ
ผลิต ที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคม
อย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจที่ถูกปล่อยอย่างเสรีไม่ได้เสนอ
ทางออกให้แก่ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม แต่ในความเป็นจริงยังเป็นส่วนหน่ึง
ของปัญหาอีกด้วย

โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จึงปฏิเสธความเชื่อที่
งมงาย ทีเ่ช่ือใน “มายากลของกลไกตลาด” และตอกย�า้ถงึ
ความส�าคญัของกระบวนการประชาธปิไตยในการก�าหนด
แนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผล
ได้ ความสมัพนัธ์ระหว่างตลาดและรัฐทีเ่ป็นประชาธปิไตย
จ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รับการถ่วงดลุ43 ในการทีจ่ะออกมาจาก
วงจรของปัญหาหนีแ้ละการลดค่าเงนิตรา รัฐควรท่ีจะสร้าง
แนวทางในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การปันส่วนที่
ครอบคลุม และการจดัสรรเงนิลงทนุทีม่ั่นคง อย่างไรกต็าม 
รัฐซึ่งโดนลดทอนความน่าเช่ือถือทางอุดมการณ์และมี
ปัญหาด้านการเงิน ได้ละเลยการท�างานในเรื่องแนวทาง
การก�าหนดนโยบาย หากรฐัต้องการทีจ่ะวางแนวทางเพือ่
การเตบิโตทีย่ัง่ยนื รฐัควรต้องเร่งสร้างความมัน่ใจให้กลบั
คืนมาและสร้างพื้นท่ีในการด�าเนินนโยบายให้เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย ทางเลือกไม่ได้อยู่ระหว่างการที่รัฐมีบทบาท ‘มาก’ 
หรือ ‘น้อย’ แต่อยู่ที่การสร้างบทบาทที่ชาญฉลาดของรัฐ
ในการป้องกนัความเสีย่ง แก้ปัญหาการบิดเบือนข้อมลูและ
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวทางนโยบายได้

อย่างไรกต็าม โลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิได้แซงหน้าความ
สามารถของประเทศต่างๆ ในการบริหารจัดการด้วยตัวมนั
เองได้ ทัง้นี ้ในการทีจ่ะตดิตามกระแสของความรู ้การเงนิ
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนใน
ประเทศเกิดใหม่นั้น ระบบเศรษฐกิจโลกจ�าเป็นที่จะต้องมี
ลกัษณะเปิดและตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์เป็นหลกั44 
ในขณะเดยีวกนั ความร่วมมอืระหว่างประเทศและโลกาภิ
บาล (global governance) จ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
ให้แข็งแรงขึ้น
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ความมั่นคงและความสมดุล

การขาดความสมดุลในระดับโลกและความไม่มั่นคงของ
ระบบทุนนิยมการเงินเป็นเสมือนการเปิดฉากของวิกฤต
เศรษฐกิจ การเติบโตท่ีในระยะยาวนัน้ต้องมาจากรากฐาน
ที่มั่นคงและมีความสมดุล ในการที่จะบรรลุการพัฒนา
ที่มั่นคงและปราศจากการบิดเบือนและการเสื่อมถอย 
วัฏจกัรของความรุง่และดบัของระบบทนุนยิมการเงนิต้อง
ได้รับการป้องกันเพราะฉะน้ันการป้องกันความปั่นป่วนท่ี
เกิดจากตลาดการเงินในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีความจ�าเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขาดความ
สมดุลทางการค้าและทางการเงินจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อที่
จะให้เกิดสภาวะสมดุลในระดับโลก

ท้ายที่สุด การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถท่ีจะท�าให้
เกิดความยั่งยืนได้เลยหากระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม

ในสังคมยังปราศจากความมั่นคง เพราะฉะนั้น การรักษา
ความสมดุลทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่และบรรเทาผลก
ระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นบรรทัดฐานของเป้าหมายและ
ตัวนโยบายเอง และนอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยหลักส�าหรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วย

แน่นอนว่าย่อมมีการแลกเปลีย่นกนัระหว่างความต้องการ
ในการลงทุนและการบริโภคในภาครัฐและความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
หนี้สาธารณะ อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นโดยง่ายดังท่ีผู ้สนับสนุนนโยบายการรัดเข็มขัด
ทางการคลังมักกล่าวถึงอย่างคลาดเคลื่อน แต่ผลสะท้อน
กลบัในระยะยาวเกีย่วกบัความมัน่คงทางการคลงัและพืน้ท่ี
ทางนโยบายควรได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ในขณะ
เดียวกัน ความต้องการในการสร้างความสมดุลด้านงบ

คว
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ความมั่นคง

ความมีพลวัต
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ประมาณต้องได้รับการบูรณาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการแก้ปัญหาวงจรวิกฤตในระยะสั้นอีกด้วย บ่อยครั้ง
เกนิไปทีค่วามยัง่ยนืทางการคลงัถกูใช้เป็นข้อแก้ตัวในการ
ลดความชอบธรรมของความต้องการของเสียงส่วนใหญ่
และยกเลิกการจัดการสาธารณประโยชน์ท่ีมีคุณภาพ45 
ในขณะที่ความยั่งยืนทางการคลังเป็นปัจจัยส�าคัญของ
การเตบิโตอย่างยัง่ยืน ส่ิงดงักล่าวไม่ควรถกูตกเป็นเครือ่ง
มือและถูกใช้ในทางท่ีผิดในการลดหย่อนความส�าคัญและ
อ�านาจของรฐับาลทีม่าจากการเลือกตัง้ในการวางแนวทาง
การพัฒนาของประเทศ

อุปสงค์ที่คงที่ อุปทานที่มีพลวัต

ภายใต้กระบวนทศัน์ทีใ่ห้ความส�าคญักบัผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
ตลาดมักจะหลงใหลอยู่กับผลประโยชน์ระยะส้ันซ่ึงไม่ได้
ลงทุนในการเสริมสร้างผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมเลย 
การมุง่เน้นทีผ่ลประโยชน์ระยะสัน้ได้แปลงมาเป็นกลยทุธ์
ทางธุรกิจซึ่งนักลงทุนและนายธนาคารต่างได้รับการส่ง
เสรมิให้เอาเงนิทนุจากภาคธรุกจิและใช้เงนิทุนเหล่านีเ้พือ่
เก็งก�าไร หากปราศจาก สเตอรอยด์ ของการบริโภคที่ก่อ
มาจากหนี้และการใช้ ‘หอคอยเงินกู้’ แล้ว ผู้ที่มีความเชื่อ
ในกลไกตลาดมักประสบกับความล้มเหลวในการสร้าง
อุปสงค์โดยรวมทีเ่พยีงพอ ความเหลือ่มล�า้ทางรายได้และ
การลดบทบาทของรฐัไมเ่พยีงแต่จะท�าลายโครงสร้างทาง
สังคม แต่ยังขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
การขาดแคลนการบริโภคและอุปสงค์ในการลงทุน46 ทั้งนี้ 
กลยทุธ์ทีผ่่านมาในอดตีได้เสรมิสร้างอปุสงค์โดยรวม ด้วย
การผลักดันภาคการส่งออกส่วนเกินหรือการส่งเสริมหนี้
สาธารณะและหนี้ครัวเรือน ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลใน
ระดับโลกและภายในประเทศ ซึ่งท�าให้เกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องของระบบเงินทุนส�ารองของ
โลก รวมกับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในสถาบันทางการเงิน
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาในแบบฉันทามติวอชิงตันซึ่งส่งผลให้
เกดิทนุส�ารองมหาศาลในประเทศเกดิใหม่ส่งผลให้อปุสงค์
โดยรวมในระดับโลกอ่อนตัวลง47 

แนวทางใหม่ของการเติบโตต้องการการสร้างสมดุล

ระหว่างอุปทานที่มีพลวัตและอุปสงค์ที่คงท่ี ในการที่เรา
จะรักษาสมดุลในระดับโลกและภายในประเทศไว้ได้น้ัน 
การขับเคลื่อนการเติบโตนั้น ต้องเกิดมาจากอุปสงค์ที่
เกิดจากรายได้ การกระจายรายได้ที่ยุติธรรมไม่เพียงแต่
จะสร้างเสถียรภาพให้แก่สังคมท่ีเกิดสภาวะเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังกระตุ้นการบริโภคในหมู่ผู้
ท่ีสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้ หากจะท�าการปลดปล่อยพลวัต
ด้านอุปทานของ ‘การท�าลายที่สร้างสรรค์’ (creative 
destruction) นั้น มีความจ�าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับนวัตกรรมและผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง48 
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมและผลิตภาพไม่สามารถที่จะ
เอามาจากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด แต่จ�าเป็นต้องมา
จากการใช้ความสามารถที่มีอยู่ในสังคมอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม

การผนวกกนัของความสามารถอย่างครอบคลมุเพือ่
เสริมสร้างพลวัต

ในโมเดลของระบบเสรีนิยมใหม่ (Neoliberal) พลวัตของ
ระบบเศรษฐกิจเติบโตมาจากแรงจูงใจที่เกิดจากความ
เหล่ือมล�้าและการแข่งขัน (ท่ีว่า ‘ความโลภเป็นสิ่งที่ดี’) 
มีความเชื่อว่าระบบตลาดเสรีขับเคล่ือนนวัตกรรมและ
ผลิตภาพ ในขณะท่ีการแข่งขันเพื่อวัตถุดิบสามารถที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม สามทศวรรษ
ของระบบเศรษฐศาสตร์ที่ขับเคล่ือนโดยอุปสงค์เป็นหลัก
ได้ท�าให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพพอสมควรเท่านั้น ในขณะ
เดียวกัน ระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นส่งเสริมมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น
ได้สร้างการแบ่งแยกทางสงัคมในระดบัทีเ่คยประสบกนัใน
ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ (Great Depression)

เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว การเตบิโตอย่างมีพลวตัในโมเดล
เศรษฐกจิแห่งวนัพรุง่นีไ้ด้รบัการขบัเคลือ่นจากการผนวก
กันของความสามารถอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยการ
ผลักดันให้เกิดสมรรถภาพอย่างเต็มที่ส�าหรับทุกคนใน
สังคม สังคมต้องสามารถท่ีจะสร้างประโยชน์จากศักยภาพ
ทั้งหมดเพื่อการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมผลิตภาพ
ส�าหรับประชากรทุกคน คนทุกหมู่เหล่าต้องมีส่วนร่วม
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ในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
สงัคม มติิทางการเมอืงและวฒันธรรม ถ้าประชากรเหล่านี้
ต้องพบกับความท้าทายและถกูแบ่งแยกโดยเชือ้ชาต ิเพศ
สภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา ท้ังนี้ รัฐควรมีบทบาท
ท่ีเข้มแข็งในการลดอุปสรรคเหล่านี้ลง ประชากรทั้งหมด
ควรเข้าถึงระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข และเข้า
ถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อท่ีจะสามารถเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจหรือ
สร้างโอกาสจากพรสวรรค์และความสามารถของตนเอง
ได้ ระบบตลาดควรสร้างผลประโยชน์ให้กับบุคคลเหล่านี้ 
ไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม

5.2 ปัจจัยผลักดันการเติบโต

โมเดลเศรษฐกิจทกุโมเดลฝากความหวงัไว้กบัระบบกลไก
ทีเ่ชือ่กนัว่าจะเร่งการเตบิโตได้ ในโมเดลเศรษฐกจิแห่งวนั
พรุง่นี ้ปัจจยัผลกัดนัการเตบิโตท�าให้เห็นถงึข้อสมมติุฐาน
เหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ว่าด้วยอุปสงค์ท่ีถกูผลักดันโดยรายได้ (income-driven 
demand)

ความเสมอภาคทางรายได้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริม
นวัตกรรมและผลิตภาพ49 หากแต่ยังกระตุ ้นให้เกิด
อุปสงค์ส�าหรับการบริโภคและการลงทุนผ่านผลกระทบ 
เป็นวงจรไปเรือ่ยๆ แบบ Keynesian Multiplier effect50 ซึง่
ในการทีเ่ราจะทดแทนอปุสงค์โดยรวมท่ีก�าลงัถดถอย การ
บริโภคภายในประเทศในหมู่ผู้มีรายได้ต�่า ต้องได้รับการ
ท�าให้แข็งแรงยิง่ข้ึน นโยบายรายได้ท่ีมคีวามก้าวหน้าต้อง
มุง่เน้นไปทีก่ารเสรมิสร้างผลติภาพทีส่งูขึน้ และผลติภาพ
เหล่านั้นต้องได้รับการแปรสภาพเป็นรายได้ที่สูงขึ้นและ
การบริโภคที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับ
รายได้เหล่าน้ีจะช่วยแก้ปัญหาความกดดนัด้านเงนิเฟ้อซึง่
ท�าให้เกดิการพฒันาทีม่คีวามยัง่ยนืด้านเศรษฐกจิอกีด้วย

ว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์

การผนวกกันของความสามารถอย่างครอบคลุมมากขึ้น

ท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในสังคม การที่จะเข้าถึงความ
เป็นอัจฉริยะของนวัตกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ 
แรงบันดาลใจของนักธุรกิจ และผลิตภาพของผู้คนทั้ง
หลายนั้นก่อให้เกิดศักยภาพการเติบโตท่ีอย่างทั่วถึงใน
สังคมได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีบทบาทในการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในการใช้พรสวรรค์
และความสามารถของพวกเขาอย่างเต็มที่ เพราะฉะน้ัน
การเตรียมพร้อมสาธารณูปโภคโดยรัฐไม่เป็นเพียงการ
เสริมสร้างอุปสงค์ในการบริโภค แต่ยังเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติและสุขภาวะของภาค
แรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ
จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้เงินอุดหนุนจากรัฐหรือ
การให้เปล่าเท่านั้น51 การจัดเตรียมระบบประกันสังคม
สามารถช่วยลดการออมที่มากเกินไป รวมไปถึงการลด
ความเสีย่งในชวีติ ซึง่ถอืว่าเป็นการช่วยเสรมิสร้างอปุสงค์
โดยรวมอีกด้วย52 ระบบประกันสังคมได้แสดงให้เห็น
อย่างประจักษ์แล้วว่าสามารถท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบ
ทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ และช่วยซื้อเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่โดยไม่ท�าลายคุณสมบัติของ
ภาคแรงงานอีกด้วย

ว่าด้วยการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสรรเงินทุนส�าหรับการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
นวัตกรรมเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
และมีพลวัต ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงต้องการพื้นฐานการ
เงินที่เข้มแข็งที่จะสามารถส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะกับความคิด
เก่ียวกับเร่ืองการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ีสาม) การท�า
วิจัยและการพัฒนา เร่ืองคุณสมบัติของภาคแรงงานและ
การพฒันาของระบบตลาด ทัง้นี ้ภาคการเงนิในระดบัโลก
ได้ประสบกบัความล้มเหลวเชงิระบบในการท�าหน้าทีห่ลกั
ในการจัดสรรเงินทุนและการบริหารจัดการความเส่ียง53 
ดังนั้น การธนาคารจึงควรที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ภาคธุรกิจอีกครั้ง54 ในการท่ีจะลดความไม่
มัน่คงทีม่อียูใ่นระบบทนุนยิมการเงนินัน้ ความเสีย่งต่างๆ 
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ทีก่ระจายตวัมาจากภาคการเงนิต้องได้รับการบรรเทาลง55 

ว่าด้วยผลิตภาพและนวัตกรรม

การเติบโตอย่างมีพลวัตต้องได้รับการขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพและนวัตกรรม ซึ่งต้องได้รับการลงทุนขนาดใหญ่
ในโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกล องค์กร ทรัพยากร
มนุษย์ การวิจัยและการพัฒนา รวมไปถึงประสิทธิภาพ
ของทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การลดทอนเงินกู้และฟื้นฟู
สภาพคล่องทางการเงิน รวมไปถึงการจัดตั้งกรอบใหม่
ของการเติบโตระยะยาวคงจะต้องใช้เวลาในทวีปยุโรป 
สหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่ เพราะฉะนัน้ จึงควรหลกีเลีย่งการ
วางแผนที่อหังการ นโยบายของรัฐควรมีการวางแนวทาง
ที่จะ ‘ขับเคลื่อนขึ้นบนห่วงโซ่แห่งคุณค่า’ (moving up 
the value-chain) นโยบายอุตสาหกรรม56 ต้องสามารถ
ก�าหนดโครงสร้างของระบบจูงใจเพื่อที่จะส่งเสริมการ
ลงทุนในผลิตภาพและนวัตกรรม 

การลงทนุอย่างมยีทุธศาสตร์ภายใต้ ‘นโยบายอตุสาหกรรม
เพื่อระบบนิเวศน์’57 อาจจะสามารถน�าทางไปและในขณะ
เดียวกันช่วยเสริมสร้างอุปสงค์โดยรวม นวัตกรรมสีเขียว
จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนในช่วงเวลา
หลังระบบเศรษฐกิจคาร์บอน ทั้งนี้ พลวัตของ ‘การปฎิ
วัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม’58 อาจจะได้รับการปลดปล่อย
จากงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการฝึกอบรมของ
แรงงานในรูปแบบใหม่ และความมั่นคงทางพลังงานที่
มีมากข้ึนผ่านเครือข่ายพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน 

ว่าด้วยความมีประสิทธิภาพของทรัพยากร

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมผลิตภาพของทรัพยากร และ
สร้างความเข้มแขง็ให้กบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการดัง
กล่าวจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่
มั่นคงในขณะที่ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดจากสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก�าลังเห็นชัดมากขึ้นในทวีปเอเชีย

5.3 เป้าหมายที่มีกลยุทธ์สำาหรับภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม

ในการทีจ่ะส่งเสรมิกลไกของการเตบิโตเหล่านี ้ภาคเอกชน 
ภาครัฐและภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมในการผนึก
ก�าลังในการสร้างสรรค์เงื่อนไขกรอบความคิดต่างๆ ที่
จ�าเป็น การผลิตนโยบายเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการจัด
ล�าดับความส�าคัญและมุ่งเน้นความสนใจไปทีค่วามท้าทาย
ต่างๆ ดังนี้

การเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นธรรมทางสังคม

1. ในสภาพแวดล้อมที่โลกก�าลังเผชิญกับการเติบโตที่
ช้าลง ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ต้องลดการ
พึ่งพิงต่อการบริโภคของประเทศอุตสาหกรรมและเสริม
สร้างแรงผลักดันการเติบโตจากปัจจัยภายในประเทศ59 

ในการที่จะชดเชยอุปสงค์โดยรวมที่ก�าลังถดถอย อุปสงค์
บรโิภคต้องได้รบัการส่งเสรมิจากการกระจายรายได้ทีเ่ป็น
ธรรมมากขึน้ ซึง่จะเหน็ได้ชัดจากนโยบายรายได้ทีม่อีตัรา
ก้าวหน้า ทัง้นี ้ระบบสวสัดิการทางสงัคมและระบบการเกบ็
ภาษท่ีีมอีตัราก้าวหน้าจึงเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการรกัษาระดบั
อุปสงค์โดยรวมโดยอัตโนมัติ60 สืบเนื่องมาจากแนวโน้ม
ของอัตราการเติบโตที่ถดถอยและอัตราการว่างงานที่สูง
ขึ้นในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รัฐจึงมีความจำาเป็น
ที่จะต้องลดภาวะกดดันทางสังคมผ่านนโยบายการ
จัดสรรปันส่วนใหม่

2. สถาบันทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุม ซึ่งต้อง
สามารถท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจได้และ
สามารถที่จะระดมความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด นอกจาก
นี้ ประชาชนควรสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างเท่าเทียม
และโอกาสที่จะท�างานอย่างเหมาะสมอีกด้วย

3. รัฐจำาเป็นต้องจัดการสาธารณูปโภคอย่างชาญ
ฉลาด เช่น ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เสริม
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สร้างผลิตภาพของภาคแรงงาน ตัวอย่างเช่น แผนการ
จัดการการว่างงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการ
ดแูลผลติภาพแรงงานให้อยู่ในระดบัท่ีสูงด้วยการสนบัสนนุ
การจัดหางานทันที (ในระยะสั้น) หลังจากที่ภาวะ
เศรษฐกิจล้มเหลว รวมไปถึงการช่วยเหลือในการรักษา
ภาคแรงงานที่มีทักษะสูงและส่งเสริมการฝึกอบรมใหม่

การเติบโตที่ยั่งยืน

4. ในการที่จะเปิดโอกาสให้เกิดภาวะฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วน (ทั้งภาครัฐ 
ภาคครัวเรือน ภาคการเงิน และภาคธุรกิจ) จ�าเป็นต้อง
ลดทอนเงนิกูล้ง61 เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งต่อความ
ไม่มั่นคงและแรงผลักที่คาดไม่ถึงจากภายนอกซึ่งเกิดมา
จากระบบการเงินโลก ทั้งนี้ กรอบกฎหมายป้องกันความ
เสี่ยงระดับมหภาคจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการน�ามาปฏิบัติ
ใช้การเก็งก�าไรในระยะสั้นและระบบการธนาคารเงาต้อง
ได้รบัการสัง่ห้ามหรอืน�าเข้ามาสู่การควบคุมทางกฎหมาย
ที่เข้มงวดมากข้ึน ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น 
รัฐจ�าเป็นที่จะต้องสร้างกรอบกฎหมายและความสามารถ
ในการควบคุมภาคการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ในระดับนานาชาติและระดับชาติ ควรมีการแนะน�า
นโยบายต่างๆ ซึ่งสามารถหยุดยั้งความสามารถและ
โอกาสของนักลงทุนในการเสาะหาทุนอย่างรวดเร็วและ
เส่ียงต่อการล้มละลาย จนไปถึงการที่จะท�าลายระบบ
เศรษฐกิจทั้งระบบ ระบบ Bretton Woods ใหม่ส�าหรับธร
รมาภิบาลทางการเงินจ�าเป็นที่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยว
กบัการไหลเวียนของเงนิทุนและพาณชิย์ การปฏริปูระบบ
เงินทุนโลกนั้นเป็นก้าวที่จ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาสภาวะ
ขาดสมดุลโดยวิธีการที่สามารถควบคุมได้ บทบาทของ
เงนิสกลุดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิาในฐานะทีเ่ป็นเงนิสกลุหลกั
ของระบบเงินทุนส�ารองโลกนั้นจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการ
ประเมินผลอีกครั้ง62 

ทั้งนี้ ความร่วมมือในระดับโลก และระบบธรรมาภิบาล
ท่ีมีประสิทธิภาพต้องได้รับการประสานงานให้เกิดความ

สมดุลและป้องกันเกมส์การแข่งขันทางการค้าที่ต้องมีแพ้
มีชนะ เพื่อเป็นการลดความจ�าเป็นในการที่จะต้องมีเงิน
ทุนแลกเปลี่ยนส�ารองในมูลค่ามหาศาลเพื่อช่วยในการ
ส่งเสริมอุปสงค์รวมในระดับโลก นโยบายหลักๆ ในการ
ควบคุมตลาด ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายล้มละลาย นโยบาย
ควบคมุการแข่งขนัและกฎหมายการเงนิ จ�าเป็นต้องได้รับ
จัดประมวลอย่างเป็นระบบในระดับโลก63 

อย่างไรกต็าม ทฤษฎแีละนโยบายทางเศรษฐกจิทีบ่กพร่อง
ของฉนัทามตแิห่งวอชงิตัน (Washington Consensus) ยงั
คงถูกบรรจุในกรอบความคิดขององค์กรระหว่างประเทศ 
รวมไปถงึข้อตกลงทวิภาครีะหว่างประเทศ (การค้าเสรแีละ
การลงทุน) ซึ่งไปลดหย่อนความสามารถของรัฐในการที่
จะจดัการความเสีย่งและตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบธรรมาธิบาลในระดับโลกจ�าเป็น
ต้องได้รับการปฏิรูป ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะถูกแทนที่ไปด้วย
องค์กรคู่แข่งที่ก่อตั้งโดยประเทศมหาอ�านาจที่เกิดใหม่64 

6. ในการที่จะลดสภาวะความไม่สมดุลซึ่งเกิดจากการค้า
ระหว่างประเทศที่ไม่สมดุลนั้น นโยบายเศรษฐกิจระดับ
มหภาคจ�าเป็นที่จะต้องสร้างความสมดุลให้กับดุลบัญชี
เดินสะพัด ในขณะที่การส่งออกจ�าเป็นที่จะต้องมีบทบาท
ส�าคัญในการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจในประเทศเกิด
ใหม่ ความอ่อนไหวต่อแรงผลักที่คาดไม่ถึงจากภายนอก
อาจจะสามารถแก้ได้โดยอปุสงค์ภายในประเทศ นอกจาก
นี้ การประสานงานเชิงนโยบายในระดับนานาชาติยังเป็น
สิง่จ�าเป็น การเปิดเสรทีางการค้าต่อไปจ�าเป็นทีจ่ะต้องถกู
ระงบัจากการรกัษาแรงผลักทีค่าดไม่ถงึและมคีวามรนุแรง 
และแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมไปกบัมาตรการในการ
พัฒนาภาคแรงงานในอุตสาหกรรมที่ก�าลังประสบปัญหา

7. ในการที่จะได้คืนมาซึ่งพื้นที่ทางนโยบายและป้องกัน
การเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะนั้น ความย่ังยืนทางการคลัง
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง รัฐมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างความ
สมดุลในระบบงบประมาณของตนเอง ในการที่รัฐจะสร้าง
ความสมดุลระหว่างความต้องการในเงินลงทุนสาธารณะ
และการบริโภคน้ัน การตอบสนองของวงจรวิกฤตจะอยู่
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ด้านหน่ึงและความยัง่ยนืทางการคลงัจะอยูอ่กีด้านหนึง่ รัฐ
จงึจ�าเป็นต้องขยายฐานภาษี (รวมไปถงึปิดเขตปลอดภาษี
ลง) น�านโยบายการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามาใช้และ
ป้องกันระดับหนี้ที่ขยายตัว โดยเฉพาะหนี้ในสกุลเงินต่าง
ประเทศ นอกไปจากการตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆ เหล่า
นี้ ควรมีการพิจารณาการใช้จ่ายของรัฐเพื่อป้องกันการก
ลับมาของวงจรวิกฤตต่อไป

การเติบโตสีเขียวอย่างมีพลวัต

8. การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความเป็นอยู่จ�าเป็นที่จะต้อง
ได้รบัการผลกัดนัไปข้างหน้าอย่างแขง็ขนัในการแยกส่วน
กนัของภาคการผลติ ภาคอสงัหารมิทรพัย์และการเคลือ่น
ย้ายของผู้คนออกจากพลังงานและการใช้ทรัพยากร รัฐ
จึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจและขยายมาตรฐานเพื่อ
ที่จะเพิ่มแรงเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าต่อไป

9. เมื่อตลาดล้มเหลวที่จะท�าตามกลยุทธ์ในระยะยาวแล้ว 
รัฐจ�าเป็นที่จะต้องผลักดันการลงทุนในนวัตกรรมและการ
เพ่ิมผลิตภาพ65 การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้น
ฐาน ความรู้ความสามารถ และการวิจัยและการพัฒนา
น้ันสามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างและเสริมสร้างผลิตภาพ
และนวัตกรรมเหล่านี้ได้66 ท้ังนี้ ภาคเอกชนจ�าเป็นต้อง
ท�าการส�ารวจตลาดส�าหรับพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์
และการบริการสีเขียว นโยบายอุตสาหกรรมที่ค�านึงถึงสิ่ง
แวดล้อมสามารถที่จะท�าหน้าที่ในการแนะน�าเทคโนโลยีสี
เขียวสู่ระบบตลาด ก่อนทีค่วามสามารถในการแข่งขนัของ
เทคโนโลยเีหล่าน้ีจะเกิดขึน้จากการประหยัดต่อขนาดการ
ผลิต (Economies of scale)67 ความลงตัวที่ชาญฉลาด
ของระบบราคาที่มีความเป็นองค์รวมกับตัวบทกฎหมาย
และการลงทุนอย่างมีเป้าหมายจะช่วยแนะแนวทางของ
การวจิยัและการพฒันา รวมไปถงึส่งสญัญาณแก่นกัลงทนุ
และตลาดอีกด้วย

โดยสรุป

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แนวทางของโมเดลการพัฒนา
ทางเลือกนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ในล�าดับต�่าไปของ
โครงการเศรษฐกจิแห่งวนัพรุง่นี ้กลุม่ทีมุ่ง่ท�างานในระดบั
ชาติจ�าเป็นที่จะต้องกลั่นกรองความคิดและน�าไปสู่การ
ปฏิบัติในบริบทของท้องถิ่นตนเอง

VI. แม่แบบของวาทกรรมของระบบเศรษฐกจิ
แห่งวนัพรุง่นี:้ การถ่ายทอดโมเดลการพฒันา
ให้เป็นเครื่องมือสำาหรับสื่อสารทางการเมือง

โอกาสของการน�านโยบายที่เสนอโดยโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ไปปฏิบัติจริงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
อื่นนอกเหนือไปจากคุณค่าทางวิชาการ การที่จะเอาชนะ
การต่อสูก้บักลุม่พนัธมติรเดมิ กลุม่พนัธมติรใหม่นีจ้ะต้อง
รวบรวมก�าลังคนเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกัน ในการท่ีเราจะ
เพิ่มความได้เปรียบทางการเมือง กลุ่มพันธมิตรใหม่จะ
ต้องส่งเสรมิวาทกรรมทีส่ามารถชีน้�าและมศีกัยภาพเพยีง
พอได้ ดังนั้น โมเดลการพัฒนาของเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่ง
นีจ้ะต้องได้รบัการแปลงสภาพให้เป็นเครือ่งมอืส�าหรับการ
สื่อสารทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

วาทกรรมแม่แบบของเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จึงมีจุด
ประสงค์ท่ีจะด�าเนนิไปในทิศทางดังกล่าว เพือ่ท่ีจะลดทอน
ความซบัซ้อนเก่ียวกับการจดัการความรู้ทีมี่อยู่มากมายให้
อยูใ่น 3 มติ ิคอื มคีวามเป็นธรรมทางสงัคม มกีารเตบิโตที่
ยัง่ยนื สเีขยีวและอย่างมพีลวตั ทัง้นี ้เพือ่ควบคู่ไปกับแก่น
ของการสือ่สารดงักล่าว เราสามารถใช้เพยีงอกี 4 ขัน้ตอน
เท่านัน้เพือ่ท�าให้เครือ่งมอืทางนโยบายทีเ่คยเข้าใจเฉพาะ
ในวงผู้เชี่ยวชาญให้สามารถเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ท่ัวไป
ของคนธรรมดาสามัญได้ ในทางกลับกันวิสัยทัศน์ทั่วไป
ดังกล่าวจะช่วยแนะแนวทางให้รัฐและผู้ก�าหนดนโยบาย
เอกชน รวมไปถงึช่วยท�าให้การพฒันาเชงินโยบายมคีวาม
สอดคล้องกนัมากขึน้ แม่แบบของวาทกรรมดงักล่าวเสนอ
แนะแนวทางที่ต้องมีการโต้แย้งกันซึ่งจะเป็นการง่ายต่อ
การสร้างแนวคิดและเรื่องราวเกี่ยวกับวาทกรรมเหล่านั้น
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- วิสัยทัศน์เชิงนโยบายซึ่งให้มุมมองในสร้างพื้นที่ใน
การถกเถียงในเรื่องการเมืองต่อสาธารณชนเก่ียวกับ
ทิศทางหลักที่สังคมก�าลังเดินไป

- เข็มทิศของการเติบโตซ่ึงช่วยท�าหน้าที่เป็นเสมือน
เคร่ืองมือแนะแนวทางส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการ
ท�างานสู่การเติบโตในลักษณะที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายทีดี่ ในขณะเดียวกนั เป็นการน�าพาระบบ
เศรษฐกิจไปสู่ภาพใหญ่ที่รวมความท้าทายด้านส่ิง
แวดล้อม สังคมและการเมือง

- กลไกของการเติบโตซึ่งท�าให้เห็นข้อสมมุติฐานว่า
อะไรเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจ กลไกของการเติบโต
เหล่านี้เป็นเหมือนจุดรวมในการสัมพันธ์กันของ
เรื่องราวของเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ซึ่งเช่ือมโยงการ
ก�าหนดนโยบายแบบเทคโนแครตเข้ากับวิสัยทัศน์
ส�าหรับสังคมที่ดีกว่า

- เป้าหมายเชงิกลยทุธ์ได้แนะแนวถงึล�าดบัความส�าคญั
ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายจากทุกภาคส่วน

- สุดท้าย เครื่องมือระบบธรรมาภิบาลได้แนะน�าถึง
เคร่ืองมือที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมของผู้ก�าหนด
นโยบาย ท้ังนี้ ความแตกต่างกันของบริบทในพื้นที่
ท�าให้การประชุมเชิงปฎิบัติการของผู้มีส่วนร่วมใน
พื้นที่นั้นๆ เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะหาเครื่อง
มือท่ีเหมาะสม โดยวงเสวนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งน้ี
ของเอเชีย-ยุโรปได้ท�าหน้าที่เป็นแนวทางกลางใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่เรียนรู้
เกีย่วกบัเครือ่งมอืระบบธรรมาภบิาลเหล่านี ้แต่จ�ากดั
บทบาทในการผลิตพิมพ์เขียว ให้นโยบายของแต่ละ
ประเทศ

ทัง้นี ้แม่แบบวาทกรรมสามารถท่ีจะแนะแนวแก่ภาคธรุกจิ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนะน�านักลงทุนและผู้

เครื่องมือด้าน
ธรรมาภิบาล

• การร่วมเจรจาต่อรอง

• ค่าแรงขัน้ตำา่ / นโยบายค่าแรง

• การจ้างงานระยะส้ัน

• การฝึกอาชีพ

• โปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• งานท่ีเป็นธรรม

• ̈ค่าแรงท่ีเป็นธรรมสำาหรับ 

 ทุกคน (อุปสงค์การบริโภค)

    • ใช้ความสามารถท่ีมีท้ังหมด
     

• (นวัตกรรม และ ผลิตภาพ 

 ของแรงงาน)

• ความเท่าเทียมทางรายได้

  

     • องค์กรท่ีครอบคลุม

  

• สินค้าสาธารณะ (การศึกษา,  

 สุขอนามัย, ประกันสังคม)

• การต้ังกฏเกณฑ์ควบคุมตลาด 

 การเงิน

• ระบอบการเงินระหว่างประเทศ

• การควบคุมทุน

• ความสามารถในการจัดการ 

 บริหาร (ดูแล และควบคุม)

• ตลาดการเงินท่ีเสถียร
 (ผลิตภาพทุน)

• การค้าท่ีสมดุลย์
 (บัญชีเดินสะพัดท่ีสมดุลย์)
• งบประมาณท่ีสมดุลย์ 
 (ความย่ังยืนทางการเงิน)

• ส̈ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 และสังคมท่ีเสถียร

• ลดการเก็งกำาไร

 

• การช้ีแนะเศรษฐกิจมหภาค 

 ท่ีไม่เป็นไปตามวัฏจักร

• Market introduction                    

 schemes

• การกำาหนดมาตรฐาน

• การค้าใบอนุญาตปล่อยมลพิษ

• R&D ในด้านเทคโนโลยีสีเขียว

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

กลไก
การเติบโต

เข็มทิศ 
การเติบโต

วิสัยทัศน์เชิง
นโยบาย

เพื่อบรรลุ เพื่อจุด เพื่อขับ เพื่อผลิต

• สร้างแรงจูงใจสำาหรับเพ่ิม 

 ผลิตภาพ และนวัตกรรม

• การลงทุนระยะยาว และ  

  ยุทธศาสตร์การจัด 

  การบริการ

• De-Coupling

• นวัตกรรม (สีเขียว)

• “การทำาเศรษฐกิจเก่าให้เขียว”          

 (ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ)

การเติบโต 

ที่เป็นธรรม

ทางสังคม

การเติบโตสี

เขียวอย่างมี

พลวัต

การเติบโต

อย่างยั่งยืน

สังคมที่ดี 
ด้วย 
ศักยภาพ
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บริโภคในการตัดสินใจโดยพื้นฐานของข้อมูล แนะแนว
ทางแก่พรรคการเมืองในการพฒันาพืน้ท่ีนโยบายท่ีมหีลกั
เกณฑ์ แนะแนวทางแก่นักวิจัยในการท�าโครงการวิจัย
ต่างๆ และนอกจากน้ี ยงัสามารถท�าหน้าท่ีแนะแนวทางแก่
หน่วยราชการ ภาคส่วนประชาสังคมและสือ่มวลชนในการ
วางแผน การน�าไปปฎิบัติ ควบคุมและตรวจสอบนโยบาย
ต่างๆ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีต่างต้องการวิสัยทัศน์ใน
ระยะยาว (สังคมแบบใดที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่) และยัง
ต้องการเขม็ทศิทางนโยบาย (เราจะไปสู่จุดนัน้ได้อย่างไร) 
ทัง้น้ี แม่แบบดงักล่าวสามารถทีจ่ะสร้างมาตรฐานและแบบ
อย่าง (เราก�าลังไปสู่เป้าหมายในทางที่ถูกต้องหรือไม่) 
เพื่อที่จะเสริมสร้างพื้นที่ในการถกเถียงในที่สาธารณะได้ 

ในการที่เราจะผสมผสานนโยบายต่างๆ รวมเข้ากับภาพ
รวมใหญ่น้ัน จะท�าให้เกิดการตรวจสอบของทั้งข้อดี/ข้อ
เสียของนโยบายโดยตัวมันเอง (แนวทางใดเกิดจากแรง
จงูใจเหล่านี)้ กล่าวอกีนยัหนึง่ แม่แบบวาทกรรมเศรษฐกิจ
แห่งวันพรุ่งนี้ท�าให้แนวคิดของทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย
ร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ในการท่ีเราจะลดหย่อนความยุ่งยากซับ
ซ้อนลงไปเป็นก้าวแรกท่ีส�าคัญ แต่คงจะไม่เพยีงพอต่อการ
เอาชนะอ�านาจน�าทีม่คีวามซบัซ้อน สิง่ท่ีจ�าเป็นอย่างยิง่คือ 
การแปลภาษาเฉพาะส�าหรับผู้เชี่ยวชาญให้เป็นภาษาที่
เรียบง่าย เข้าถึงได้ง่าย โดยที่ผู้คนสามารถพูดคุยกันบน
โต๊ะอาหารรู้เรื่อง ทั้งนี้ การสร้างแนวคิดและเรื่องราวทาง
เลือกดังกล่าวควรเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้
วาทกรรมของระบบเสรีนิยมใหม่เกิดมาจากค�าพูดของ
ผู ้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคและประสบความส�าเร็จในการ
คิดค้นค�าพูดที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวที่มีลักษณะชี้น�าและ
มีศักยภาพ

“การไหลลงไปของทรพัย์สนิ” (trickle-down effect) และ 
“การเอารัฐออกไปจากการควบคุม” เปรียบเสมือนค�าพูด
ที่ใช้ในปัจจุบันเช่น “มือท่ีมองไม่เห็น” “สัญชาติญาณ
สัตว์” “ให้ตลาดจัดการตัวของมันเอง” และ “ปลดปล่อย
ธุรกิจจากเทปสีแดง (การควบคุม) ของรัฐ” ท�าหน้าที่

เสมอืนเขม็ทศิส�าหรบัผูก้�าหนดนโยบายมาชัว่ชวิีตคนแล้ว 
อย่างไรกต็าม ไม่ว่าค�าพดูเหล่านีจ้ะฟังดเูข้าใจง่ายแค่ไหน 
ค�าพดูเหล่านีค้อืสิง่ทีส่ร้างขึน้มาโดยวาทกรรมเสรีนยิมใหม่
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสนามการเมือง
ในทวีปเอเชีย ลัทธิเสรีนิยมใหม่ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมาก 
แต่กลับไม่เคยเป็นอ�านาจน�าเลย ทั้งนี้ ไม่มีส่ิงที่เรียกกัน
ว่า ‘อุดมการณ์แห่งเอเชีย” เนื่องจาก วาทกรรมกระแส
หลกัในสงัคมต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก อย่างไร
ก็ตาม อ�านาจเก่าในแต่ละสังคมต่างเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับตนเองผ่านอ�านาจน�าทางความคิด ความเชื่อ
และทัศนคติที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ 

ท้ังนี้ ความคิดเห็นเหล่านี้ต่างฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นและได้รับความชอบธรรมจากมายาคติดั้งเดิม ความมี
อตัลกัษณ์ส่วนรวมและโศกนาฏกรรมของสังคมนัน้ๆ ไม่ว่า
จะเป็นทีไ่หนกต็าม ในการทีจ่ะเปลีย่นแนวทางการพฒันา 
วาทกรรมของอ�านาจน�าเหล่านี้ต้องได้รับการแทนที่ด้วย
เรื่องราวใหม่

ในส่วนต่อจากนี้ ผู ้เขียนจะแปลภาษาทางเทคนิคของ
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นแม่แบบ
ของการสือ่สารทางการเมอืง ในขณะทีเ่ราวางส่วนประกอบ
ของรปูแบบวาทกรรมว่าด้วยวสิยัทศัน์เชงินโยบาย ตวัเร่ง
การเตบิโต เป้าหมายทีมี่กลยทุธ์และเครือ่งมือธรรมาภบิาล
ท่ีดี ผู้เขียนจะส�ารวจแนวทางในการเชือ่มโยงส่ิงเหล่านีเ้ข้า
กับทฤษฎีที่มีอยู่และกลุ่มพันธมิตรที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
แนวคิดที่ต้องการสร้างพันธมิตรของวาทกรรม

ส่วนประกอบของเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จ�าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการก�าหนดในทางที่จะสามารถสร้างความเชื่อมโยง
และสร้างสะพานสู่กันและกันได้ ผู้เข้าร่วมในวงเสวนา
เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จากเอเชียและยุโรปต่างเข้าใจดี
ว่า การทีพ่วกเขาให้ความเหน็ด้วยกบัค�านยิามเหล่าน้ีเป็น
เพียงจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปของโครงการเศรษฐกิจแห่ง
วันพรุ่งนี้ในการที่จะประเมินผลและพัฒนาเรื่องราวต่อไป

ในการทีจ่ะท�าให้เหน็ถงึค�าชีแ้จงเหตผุลเบือ้งหลงัค�านยิาม
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เหล่านี้ ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถก
เถียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อท่ีจะสร้างวาทกรรมใหม่ที่มีพลัง
มากขึ้น

6.1 วสัิยทศัน์เชงินโยบาย: สงัคมทีด่พีร้อมซ่ึง
ศักยภาพสำาหรับทุกคน

การสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพและความเท่าเทียม
เป็นความท้าทายของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่สมัย 
เพลโต68 และเมื่อไม่นานมานี้ อิไซอาห์ เบอร์ลิน (Isaiah 
Berlin) ยังได้เรียกร้องการเสริมสร้างเสรีภาพที่เป็นบวก 
(positive liberty) และ นอกจากนี้ จอห์น รอลส์ (John 
Rawls) สนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมท่ีเป็นบวก 
(positive equality) ส�าหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นเสาหลัก
ของความยุติธรรม69 

ท้ังน้ี อมาตยา เซน (Amartya Sen) ได้รวมเอาเสรภีาพ 
(freedom) เข้ากบัความเท่าเทยีม (equality) ให้เป็นหน้าที่
ของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการเสรมิ
สร้าง ‘ความสามารถทีเ่ตม็เป่ียมส�าหรบัทกุคน’ ด้วยการ
ถอดถอนอุปสรรคต่างๆ ซึ่งขัดขวางบุคคลต่างๆ ในการ
แสวงหาขดีความสามารถทีเ่ตม็เป่ียมทัง้หมดของตนเอง70 
ทั้งน้ีระบบเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จ�าเป็นต้องผลิตเงื่อนไข
ต่างๆ ส�าหรบัการทีเ่ราจะมสีงัคมท่ีดพีร้อมและส่งเสริมการ
พฒันาศักยภาพและความสามารถของทกุคน

การจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ จะสามารถสร้างโอกาส
เพื่อชีวิตที่เท่าเทียมกับหลักการ ‘สังคมที่ดี’71 ที่มีความ
ก้าวหน้าของยุโรป ในบริบทของทวีปเอเชียน้ัน‘การ
พัฒนาคือเสรีภาพ’ เป็นนิยามที่น่าสนใจส�าหรับประเทศ
ที่มีประชาธิปไตยเสรีนิยม อย่างประเทศอินเดีย ในขณะ
ท่ีประเทศแถบเอเชียตะวันออกซึ่งรัฐมีบทบาทในฐานะผู้
พัฒนาประเทศกลับเชื่อมโยงค�านิยามนี้เข้ากับบทบาท
ในการชี้น�าของรัฐ ท้ังนี้ การมุ่งเน้นไปท่ีความสามัคคีใน
สังคม และบทบาทที่แข็งขันของรัฐในการสร้างเงื่อนไข
ต่างๆ ส�าหรับสังคมท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีเข้ากันได้ดีกับค่านิยม
ของเอเชียตะวันออก

6.2 เข็มทิศของการเติบโต: การเติบโตที่เป็น
ธรรมทางสังคม ยั่งยืน สีเขียวและมีพลวัต

มีหลากหลายวาทกรรมที่เก่ียวกับการเติบโตซ่ึงเกิด
ขึ้นหลังภาวะเศรษฐกิจบูมที่มีต้นตอมาจากทวีปเอเชีย 
(“ความสุข”72 และ “การพึ่งตนเอง”73) และเป็นที่ได้รับ
การอภิปรายอย่างกว้างขวางในภูมิภาคและท่ัวโลก ใน
ทางตรงข้าม ได้มีความข้องใจเกี่ยวกับแนวทางท้ังหมด
นี้ซึ่งตั้งเป้าหมายในการยับยั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวม หรือ GDP โดยอินเดียและจีนได้ปฏิเสธอย่าง
ต่อเนื่องที่จะเข้าร่วมระบอบธรรมาภิบาลระดับโลกเก่ียว
กบัเรือ่งสภาวะอากาศ ซึง่การกระท�าดงักล่าวได้ท�าให้เกดิ
แรงกระตุ้นให้เกิดการระมัดระวังของวาระซ่อนเร้นในการ
ท�าลายการพฒันาทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ การเรียกร้องเพือ่ที่
จะแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศด้วยการลดการ
บริโภค หรือแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการค้าระหว่าง
ประเทศด้วยการชะลอการส่งออกจงึไม่ถกูมองว่าเป็นทาง
เลือกที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ การกล่าวถึง ‘ความสุข’ และ ‘การ
พึ่งตนเอง’ รวมไปถึงการลดการเติบโตนั้นจึงไม่สามารถ
เข้ากันได้กับความคิดกระแสหลักของทวีปเอเชีย อย่างไร
ก็ตาม การท่ีเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนีมุ่้งเน้น ‘การเตบิโตเชงิ
คุณภาพด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้น’ (การผลิต
เง่ือนไขส�าหรบัสงัคมทีดี่) เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึความ
เคลือบแคลงสงสยัในวาทกรรมทีเ่กิดหลงัการเตบิโตเหล่านี้

ทัง้นี ้เขม็ทิศของการเติบโตจะช่วยในการก�าหนดค�านยิาม
ของโมเดลเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้มากกว่าอะไรทั้งสิ้น 
ด้วยการมองที่ต้องการแปลโมเดลให้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ทางการเมอืง การให้ค�านยิามต่างๆ ของเขม็ทศิของการ
เติบโตควรเกิดขึน้จากความต้องการในการสร้างสะพานไป
สูโ่มเดลทีม่อียูแ่ล้วและในการสร้างวาทกรรม74 ร่วมกบัเหล่า
พนัธมติรต่างๆ ดงันัน้ การให้ค�านยิามทัง้ 3 แกนคอื “การ
เตบิโตท่ีเป็นธรรมทางสังคม ย่ังยืน สีเขียวและมีพลวตั”จงึ
มีเป้าหมายในการวางโมเดลเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งน้ีไปที่
ศนูย์กลางของภมูทิศัน์ทีส่บัสน การวางค�านยิามเหล่านีไ้ป
ทีศ่นูย์กลางดงักล่าว เป็นเสมอืนการอนญุาตให้เกดิการร่วม
มอืของพนัธมติรกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจ�านวนมาก
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ในพืน้ทีข่อง “การเตบิโตท่ีเป็นธรรมทางสงัคม” เคยถกูถือ
โดยกระบวนทศัน์ประชาธปิไตยทางสังคมในช่วงสมัยฟอร์ด
ของประธานาธบิดีเฮนรี ่ฟอร์ด หลงัจากทีล่ทัธิเสรนียิมใหม่
ได้เกิดขึน้มา วาทกรรมท่ีก้าวหน้าได้อยูใ่นฐานะตัง้รบั เมือ่
ไม่นานมานี ้แนวทางของ ‘การเตบิโตทางสงัคม’75 ‘ทุนนยิม
ทีด่’ี76 และ ‘ความไม่เท่าเทยีม’77 ได้พยายามทีจ่ะดึงเอาวาท
กรรมของอ�านาจน�ากลบัคนืมา ทัง้นี ้องค์การสหประชาชาติ
และธนาคารเพือ่การพฒันาต่างๆ ได้สนบัสนนุ ‘การเตบิโต
อย่างทัว่ถงึ’78 (เช่น การเติบโตทีม่ฐีานกว้าง การเตบิโตที่
แบ่งปันและ การเตบิโตเพือ่คนยากจน) การเตบิโตทีมี่ความ
เป็นธรรมทางสังคมจึงสอดคล้องกับแนวทางต่างๆ เหล่า
นีแ้ละสะท้อนให้เหน็ถงึขนบของการเคลือ่นไหวทีก้่าวหน้า
เหล่านี้

ทั้งนี้ มิติที่เรียกว่า ‘การเติบโตที่ยั่งยืน’ คงจะไม่สามารถ
ที่จะให้ค�านิยามได้โดยง่าย เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้
ต่างผสมผสานเข้าด้วยกันกับ ‘ความยุติธรรมทางสังคม’ 
และ ‘การเติบโตสีเขียวอย่างมีพลวัต’ อย่างไรก็ตาม ด้วย
มุมมองส�าหรับพันธมิตรท่ีมีความแตกต่าง คงจะเป็นการ
ดีหากมีการจ�าแนกมิติต่างๆ อย่างชัดเจนของความไม่
มั่นคงและไม่สมดุลของระบบทุนนิยมการเงิน ‘การเติบโต
ที่ยั่งยืน’ ท�าหน้าที่ฟื้นฟูแนวคิดของเคนส์ (Keynesian) 
ในขณะเดียวกันก็สอดกับแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ซึ่ง
ก�าลังเป็นที่นิยมในเอเชีย79

ในการที่จะส่ือสารการเติบโตสีเขียวให้ดีขึ้นในเอเชียนั้น 
ควรมุ่งจุดสนใจไปที่โอกาสของ ‘การเติบโตอย่างมีพลวัต’ 
แทนทีจ่ะไปมุง่เน้นหนกัในการแบ่งปันภาระจากการเจรจา
เกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลของสภาวะอากาศ ผู้เข้าร่วม
จากทวีปเอเชยีเหน็ด้วยกบัแนวทางท่ีมุง่เน้นเชงิปฏิบัต‘ิท�า
สิ่งหนึ่งโดยไม่ละเว้นสิ่งอื่นๆ’ ในการแก้ปัญหาวิกฤตทาง
สิง่แวดล้อม ความหวังท่ีจะแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศผ่านเป้าหมายการควบคุมการปล่อยพลงังาน 
นวตักรรมทางเทคโนโลย ีการปฏริปูอตุสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภค แต่ในขณะเดียวกันยัง
รักษาอัตราการเติบโตในระดับที่สูง ดังนั้น วาทกรรมของ
เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จึงควรเชื่อมโยงกับ ‘การเติบโตสี

เขียว’ และไม่ใช่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของ ‘การเติบโต
อย่างมีพลวัต’ ทัง้นี ้ค�าว่า การเตบิโต ‘สเีขยีวอย่างมพีลวตั’ 
โยงไปถงึวาทกรรมการเติบโตสเีขยีว เช่น ‘ข้อตกลงสเีขยีว
ใหม่’80 และการ ‘ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม’81 

ทั้งหมดนี้ การเชื่อมโยงกันระหว่าง ‘ความยุติธรรมทาง
สังคม การเติบโตที่ยั่งยืน สีเขียวและมีพลวัต’ ต้องท�า
หน้าที่เป็นเวทีส�าหรับกลุ่มพันธมิตรใหม่ระหว่างกลุ ่ม
ประชาธิปไตยทางสังคมและกลุ ่มเคลื่อนไหวของภาค
แรงงาน กลุ่มท่ีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมการ
เงิน กลุ่มอนุรักษ์นิยมท่ีมีความรู้แจ้ง กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและกลุ่มนักพัฒนา มันจึงเป็นการท�าให้เกิดวิถี
ท�านองเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย คือ ‘การ
เติบโตอย่างทั่วถึงที่เร็วขึ้นและมีความยั่งยืนมากขึ้น’82 
ส�าหรับแผนการพัฒนาของประเทศไทยนั้น มุ่งเป้าไป
ที่ ‘สังคมที่มีความยุติธรรม การเติบโตที่มีคุณภาพ และ
ความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม’83 สิ่ง
ต่างๆ ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารสร้างสมดลุได้สะท้อนถงึแนวทาง
การพัฒนาแบบสอดคล้องของจีน ในขณะเดียวกัน โมเดล
เศรษฐกิจแห่งวันพรุ ่งนี้มีความแตกต่างจากฉันทามติ
วอชิงตันซึ่งมีความเป็นเสรีนิยมใหม่และค�านิยามสุดโต่ง
ในการ ‘ลดถอยการเติบโต’84 

6.3 กลไกของการเติบโต

กลไกของการเติบโตเปรียบเสมือนศูนย์กลางของเรื่อง
ราวทุกเรื่องราว ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกเหล่านี้เป็นตัวเชื่อม
โยงระหว่างการออกนโยบายเชงิเทคนคิและเป้าหมายเชงิ
นโยบายดังกล่าว กลไกของการเติบโตอธิบายถึงปัจจัยที่
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปรียบเสมือน ‘มายากล’ ที่
ทั้งบุคคลท่ัวไปและผู้เชี่ยวชาญฝากความหวังไว้ ในขณะ
เดยีวกนั สิง่เหล่านีก้ไ็ด้ให้ค�านยิามล่วงหน้าถงึสิง่ทีจ่�าเป็น
ในการที่จะขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้

“การเติบโตที่มีความเป็นธรรมทางสังคมขับเคล่ือน
โดยรายได้ที่มีความยุติธรรมสำาหรับทุกคนและการ
ผนึกรวมความสามารถจากทุกฝ่าย”
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โมเดลเศรษฐกจิแห่งวนัพรุง่นีเ้น้นไปทีท่รัพยากรมนษุย์ใน
การเป็นช่องทางหลักในการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรม 
โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบโต้ความเชื่อของเสรีนิยมใหม่ที่
ว่า แรงงานและสาธารณูปโภคนั้นเป็นเพียงต้นทุนที่ท�าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง ทั้งนี้ ความส�าคัญมุ่ง
เน้นไปที่ ‘สถาบันที่มีความครอบคลุม’85 ในการที่จะเป็น
กุญแจส�าคัญของการเติบโต และสามารถที่จะท�าให้เกิด
การประเมินผลของการจัดการสาธารณูปโภคในการเป็น
ช่องทางให้กับการเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถและผลิต
ภาพของแรงงาน การมุง่เน้นไปท่ีผลติภาพของแรงงานส่ง
ผลให้เกิดความสนใจของผูจ้้างงานเกีย่วกับความสามารถ
ในการแข่งขันและความต้องการของแรงงานในเร่ืองขีด
ความรู้ความสามารถที่จะผนึกรวมกันได้อย่างลงตัวมาก
ขึ้น

เร่ืองราวเล็กๆ ที่สามารถจะบอกเล่าเหตุการณ์ดังกล่าว 
อาจมีได้ดังนี้:

“การจดัการระบบการศกึษา ระบบการรักษาพยาบาลและ
สวัสดกิารสังคมสามารถสร้างศักยภาพให้แก่ทุกคนในการ
ค้นหาพรสวรรค์และความสามารถของตนเองได้ ในการ
ที่เราเสริมสร้างศักยภาพส�าหรับทุกคนนั้น สถาบันต่างๆ 
ซึ่งมีความครอบคลุมจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการขับ
เคลื่อนการเติบโตที่มีความเป็นธรรมในสังคม”

การบริโภคที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นจะช่วยเชื่อมโยงระหว่าง
ความกังวลเก่ียวกับความเส่ียงภายนอกกับค�าถามเชิง
สังคมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางรายได้

“ความเท่าเทียมทางรายได้กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคจากประชากรส่วนใหญ่ ดังนั้น อุปสงค์ของการ
บริโภคที่เกิดมาจากรายได้นั้นจึงขับเคล่ือนการเติบโตที่
เป็นธรรมด้วยการลดความแบ่งแยกระหว่างคนรวยและ
คนจน” 

“การเตบิโตทีย่ัง่ยนืได้รับการขบัเคลือ่นโดยความม่ันคงใน
การเงนิ ทางสังคมและทางสภาพแวดล้อม รวมไปถงึความ

สมดุลทางการค้าและงบประมาณอีกด้วย”

การเน้นย�้าความส�าคัญไปที่ “ตลาดการเงินที่ม่ันคง” 
เชื่อมโยงกับวาทกรรมของเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งน้ีกับ
กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมการเงินที่มีอยู่
กว้างขวาง จากกลุ่มซ้ายอย่าง post-Marxist (Attac, 
Occupy!) กลุม่การเคล่ือนไหวของแรงงาน และกลุม่ Neo-
Keynesian ถงึกลุม่ Ordo-liberal และกลุ่มวพิากษ์วิจารณ์
แนวอนุรักษ์นิยมของ ‘การมีมากเกินจ�าเป็น’ (ของกลุ่ม
ประชาธิปไตยคริสเตียน) ทั้งนี้ หลังจากเหตุการณ์วิกฤต
เอเชียเม่ือปี ค.ศ. 1997/98 กลุ่มกระแสหลักในเอเชีย
ต่างระมัดระวงัถึงการทีไ่ม่มีกฎหมายควบคุมตลาดการเงนิ
และการที่ปล่อยให้เงินทุนไหลเวียนได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด 

“กฎหมายควบคุมภาคการเงินและระบอบใหม่ของ 
Bretton Woods ส�าหรับการจัดการธรรมาภิบาลด้านการ
เงนิจะต้องขัดขวางการเกง็ก�าไรในระยะส้ันและส่งเสรมิการ
ลงทุนระยะยาวในการเสริมสร้างผลิตภาพและนวัตกรรม 
ท้ังนี้ ตลาดการเงินท่ีม่ันคงจะสามารถลดความเส่ียงของ
วัฎจักรทางเศรษฐกิจและท�าให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนได้

ความต้องการในการสร้างสมดุลให้แก่การค้าได้สร้าง
สะพานระหว่างผู้ที่ไม่ไว้ใจในกระแสโลกาภิวัตน์จากฝ่าย
ซ้าย (Attac, Occupy!) และผู้ให้การสนับสนุนแก่ ‘การ
เข้าถึงที่ยุติธรรม’ ในซีกโลกใต้ (World Social Forum, 
Focus on the Global South)

ความยั่งยืนทางการคลังเป็นหนึ่งในเรื่องที่ได้รับการถก
เถียงและความสนใจทางการเมืองเป็นอย่างมากทั้งใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซียนั้น ความระมัดระวังอย่างจริงจังในเรื่องหนี้
สาธารณะของยุโรปได้แปรสภาพเป็นค�าวิพากษ์วิจารณ์
ที่รุนแรงต่อ ‘การใช้จ่ายกับนโยบายประชานิยม’ และ
เป็นการตกัเตอืนเก่ียวกับ ‘การเส่ียงทางการคลังและภาวะ
เศรษฐกิจล้มเหลว’ ในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มที่มี
ความก้าวหน้าต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางสังคม
ของนโยบายการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจอย่างเผ็ดร้อน 
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และไม่สนใจความยั่งยืนทางการคลังซึ่งพวกเขามองว่า
เป็นเหตุผลที่กลุ่มชนชั้นน�าอ้างในการที่จะลดการใช้จ่าย
เพื่อสังคม ดังน้ัน จึงมีความต้องการที่ชัดเจนในการที่
จะสร้างอ�านาจน�ากลับคืนมาเกี่ยวกับความหมายของ
ความยั่งยืนทางการคลัง ในโมเดลเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ 
ความยั่งยืนทางการคลังและจุดสมดุลของระบบเศรษฐกิจ
มหภาค แต่ไม่ใช่ข้ออ้างส�าหรับผู ้สนับสนุนเคร่งครัด
ทางการคลังในการที่จะยึดกระบวนการออกแบบนโยบา
สาธารณะเป็นตัวประกัน

ส�านักงานภมูภิาคของคณะกรรมาธกิารเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคมส�าหรับเอเชีย-แปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN 
ESCAP) ได้ทบทวนความสนใจในอดีตในเรื่องเป้าหมาย
ที่เป็นตัวเลขโดยรวมและในปัจจุบันได้สนับสนุนความ
ส�าคัญให้แก่คุณภาพและส่วนประกอบของการใช้จ่าย
สาธารณะ แทนท่ีจะมุ่งเป้าไปท่ีงบขาดดุลโดยรวมและ
ระดับหนี้สาธารณะ86 

“นโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคมีเป้าหมายในการฟื้นฟู
ความสมดุลในระดับโลกและภายในประเทศ และจะเสริม
สร้างความมั่นคงที่จ�าเป็นต่อการเติบโตที่ยั่งยืนได้”

ความจ�าเป็นส�าหรับความมั่นคงทางส่ิงแวดล้อมและ
ทางสังคมต่างมีความทับซ้อนกับมิติความยุติธรรมทาง
สังคมและความมีสีเขียวและมีพลวัต อย่างไรก็ตาม เป็น
ประโยชน์ที่จะมีการเน้นย�้าถึงหน้าท่ีในการสร้างความ
มั่นคงของสภาวะแวดล้อมที่สมดุล

“สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติที่มั่นคงและความสงบ
สุขทางสังคมช่วยเสริมสร้างความม่ันคงท่ีจ�าเป็นต่อการ
เติบโตที่ยั่งยืน”

“การเติบโตสีเขียวอย่างมีพลวัตถูกขับเคลื่อนโดยการ
ท�าให้ระบบเศรษฐกิจเดิมเป็นสีเขียวและโดยนวัตกรรมสี
เขียว”

นวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมโดยการลงทุนในเทคโนโลยี

สีเขียวซึ่งได้รับการก�าหนดจากค�านิยามต่างๆ เช่น “ข้อ
ตกลงใหม่สีเขียว” “การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม”87 
และ “นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” ทั้งน้ี ใน
ทวีปเอเชีย มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการชี้ให้เห็นถึง
ความส�าคญัของการละเว้นซึง่ความผดิพลาดของประเทศ
อุตสาหกรรมในการก้าวกระโดดไปตรงๆ สู่การผลิตที่มุ่ง
เน้นประสิทธิภาพของทรัพยากร การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และที่อยู่อาศัย88 ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสของ
นวัตกรรมสีเขียวนั้น โมเดลเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ได้มุ่ง
เน้นถึงศักยภาพของความเป็น ‘พลวัต’ ของการเติบโต
สีเขียว

“การลงทนุในเทคโนโลยสีเีขยีวนัน้เปิดโอกาสให้กบัตลาด
สีเขียวใหม่และแหล่งงานสีเขียวเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท้ังน้ี 
นวัตกรรมสีเขียวจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวอย่าง
มีพลวัต”

อย่างไรก็ตาม วาทกรรมเศรษฐกิจแห่งวันพรุ ่งนี้ไม่
สามารถท่ีจะมุ่งเน้นความส�าคัญถึงโอกาสของการเติบโต
สีเขียวเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริมความเป็นพลวัตในภาค
ส่วนต่างๆ อีกด้วย ความท้าทายหลักของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศเกดิใหม่นัน้ยงัอยูท่ีก่ารขบัเคลือ่นขึน้บนห่วงโซ่
แห่งคณุค่า (moving up the value-chain) เพือ่ทีจ่ะไม่ตก
กบัดกัของประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง ทัง้นี ้การให้ความ
ส�าคัญแก่ค�าแนะน�าโดยรัฐมีความสอดคล้องกับปรัชญา
ของการพัฒนาที่น�าโดยรัฐ และยังสัมพันธ์กับฉันทามติ
ปักก่ิง (Beijing Consensus) อีกด้วย 

ในทวีปยุโรป บทบาทในการน�าของภาครัฐฝังตัวอยู่ใน
โมเดลประชาธิปไตยทางสังคม ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลงัจากสามทศวรรษของการต่อสูร้ะหว่าง “รฐัใหญ่กบัรฐั
เลก็” ได้มแีนวทางทีเ่ริม่มบีทบาทมากขึน้ในการสนบัสนนุ 
“รฐัทีฉ่ลาด” ทีจ่ะก้าวเข้ามาในเวลาทีร่ะบบตลาดล้มเหลว

“รัฐที่ฉลาดนั้นมีความจ�าเป็นที่จะต้องให้ค�าแนะน�าเวลาที่
ระบบตลาดล้มเหลว ในการที่จะก�าหนดแนวทางในการ
ไปสู่การเติบโตอย่างมีพลวัตนั้น รัฐจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
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ระบบแรงจูงใจส�าหรับการลงทุนในการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างนวัตกรรม”

แนวทางต่างๆ ที่รัฐได้สร้างไว้นั้นต่างมีเป้าหมายไม่เพียง
แค่นวัตกรรมสีเขียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มผลิต
ภาพของการผลิตสีเขียวอีกด้วย ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรเชื่อมโยงกับความสามารถในการแข่งขันที่ยังมี
ความกังวลถึงราคาของพลังงานไปจนถึงความกังวลเรื่อง
ความมั่นคงทางพลังงาน และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมก๊าซคาร์บอน การแยกส่วนของ
กระบวนการผลิต การเคลื่อนย้ายแรงงานและท่ีอยู่อาศัย
จากการใช้ทรพัยากรท่ีมอีย่างจ�ากดัต่างเคยได้รบัการแปร
สภาพของ “การท�าให้ระบบเศรษฐกิจเก่าเป็นสีเขียว”89 

“การท�าให้ระบบเศรษฐกิจเก่าเป็นสีเขียว หมายความ
ว่า การแยกส่วนในวิธีการผลิต การอยู่อาศัยและการเดิน
ทางออกจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด”

VII. ภาพอนาคต: การระดมความร่วมมือ
ทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ในล�าดับต่อไป โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ ต้อง
สร้างโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้อย่างต่อ
เนื่อง ในการที่จะหาค�าตอบให้กับความท้าทายที่กว้าง
ของระบบสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมนั้น และการ
สร้างพื้นฐานให้กับ “สังคมที่ดี” นั้น การถกเถียงแลก
เปลี่ยนกันควรมีส่วนร่วมจากเอานักประวัติศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ นักรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และนักปรัชญา ที่ส�าคัญ
ที่สุด กลุ่มท�างานในระดับชาติต้องปรับปรุงโมเดลให้เข้า
กบับรบิทท้องถิน่ และออกแบบนโยบายเฉพาะเพือ่ให้เข้า
กับความเหมาะสมของความท้าทายเฉพาะของสังคมใน
แต่ละที ่ในขณะเดยีวกนั การท�างานเพือ่สร้างเรือ่งราวทาง
เลอืกควรจะเริม่ขึน้ แม่แบบวาทกรรมเศรษฐกจิแห่งวนัพรุง่
นี้เปรียบเสมือนก้าวแรกไปสู่วาทกรรมใหม่ ค�านิยามทาง
เทคนิคจ�าเป็นที่ต้องได้รับการแปลงให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจ
ง่ายที่สามารถพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารได้ ดังนั้น โครงการ

เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้จ�าเป็นที่จะต้องเปิดออกไปกว้าง
กว่าชุมชนของนักเศรษฐศาสตร์ และควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสื่อสารมาเข้าร่วมด้วย

โมเดลเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้เป็นมากกว่าเข็มทิศเชิง
นโยบายและแม่แบบวาทกรรม หากแต่ยังเปรยีบเสมือนเวที
ทีเ่หล่าสมัพนัธมติรในสงัคมสามารถทีจ่ะเข้าร่วมมอืกนัได้
ถงึแม้จะมคีวามแตกต่างกนักต็าม การร่วมพลงักนัของกลุม่
พนัธมติรใหม่นีเ้ป็นเงือ่นไขส�าคญัของความส�าเรจ็ในการได้
เปรยีบทางการเมอืงในการเปลีย่นแปลงแนวทางการพฒันา 
หรือในอกีนยัหนึง่ โอกาสในการน�าไปปฏบิติัของนโยบายที่
เกีย่วกับความยุติธรรมทางสงัคม การเตบิโตสีเขยีวอย่างมี
พลวัตนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มพันธมิตรใหม่
นี้ในการระดมความร่วมมือทางการเมืองด้วยวิสัยทัศน์ใน
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีอ�านาจตัดสินใจทางการเมือง 
โครงการเศรษฐกจิแห่งวนัพรุ่งนีจ้งึมเีป้าหมายในการสร้าง
กลุ่มพันธมิตรใหม่นี้ระหว่างพรรคการเมือง ข้าราชการ 
ชมุชนธรุกิจ ผูน้�านโยบายไปปฏิบัต ิ องค์กรผูจ้้างงานและ
สหภาพแรงงาน กลุ่มประชาสังคม มหาวทิยาลัยและคลงั
สมอง องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารกลาง ผู้วางแผนการ
พฒันาและสือ่มวลชน

จากการทีร่ะบบเศรษฐกจิโลกก�าลงัเคลือ่นตวัมามบีทบาท
ในเอเชียมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้อ�านาจน�าใหม่ของวาทกรรม
ในเอเชยีมผีลกระทบต่อวาทกรรมในโลกตะวนัตกมากขึน้
อย่างปฎิเสธไม่ได้ เพราะฉะนั้นแนวคิดร่วมที่ผสมผสาน
ของเอเชียและยุโรปจะส่งผลต่อวิถีความคิดและการพูด
คุยของคนทั่วโลกเก่ียวกับความสัมพันธ์ของรัฐ สังคม
และตลาด โครงการเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ไม่เพียงแต่จะ
หาค�าตอบเพื่อตอบสนองความท้าทายในวันนี้ หากแต่ยัง
ต้องการเตรียมพร้อมพื้นท่ีในการปฏิบัติการเพื่อการต่อสู้
ทางการเมืองเหนือเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้อีกด้วย
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