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วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นจุดหักเหหนึ่งในประวัติศาสตร์
ปัญหาทีเ่ ราเผชิญอยูม่ มี ากกว่าแค่เรือ่ งการจัดการกับผลพวงของวิกฤตการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ แต่รวมไปถึงสิง่ ทีก่ ำ� ลังเขย่ารากฐานของสังคมเราทีเดียว เราจ�ำเป็น
ต้องตัดสินใจในวันนีว้ า่ อยากใช้ชวี ติ และท�ำงานอย่างไร ซึง่ ไม่ใช่แค่ในอนาคต
ไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ต้องมองให้ไกลถึงหลายทศวรรษข้างหน้า ค�ำถามที่ต้อง
ถามคือ ระเบียบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นธรรมและความเป็น
ปึกแผ่นนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร? ความสมดุลระหว่างกลไกของรัฐ
กับตลาดจะออกมาในรูปแบบไหน? และจะท�ำอย่างไรให้นโยบายเศรษฐกิจ
แนวสังคมประชาธิปไตยที่ทันสมัยและเน้นค่านิยมนั้นเกิดขึ้นและยืนยง?
นี่คือค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาให้ตนมีปากเสียงและมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขัน ปัจจุบันความเชื่อในกลไกตลาดแบบไร้
การควบคุมเสื่อมอิทธิพลลงไปมากแล้ว จึงเผยให้เห็นโอกาสที่เราจะก�ำหนด
ทิศทางกันใหม่ ทว่ามีเพียงคนทีร่ วู้ า่ ควรเดินไปทางไหนเท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างแรง
บันดาลใจให้คนอืน่ น้อมรับแนวคิดและบรรลุเป้าหมายได้ ดังนัน้ เราต้องแน่ใจ
ในทิศที่จะออกเดินทางเสียก่อน จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือต้องการ
ช่วยให้ไปถึงเส้นทางที่ต้องการไป ในหนังสือเล่มนี้มีการอธิบายทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ส�ำคัญๆ มีการพรรณนาระเบียบทางเศรษฐกิจต่างๆ ระบุ
ลั ก ษณะเด่ น ของค่ า นิ ย มที่ ส� ำ คั ญ และแนวทางต่ า งๆ ทั้ ง ยั ง ตอบค� ำ ถาม
ที่ว่าค่านิยมเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อนโยบายเศรษฐกิจแนวสังคม
ประชาธิปไตย (social democracy) ในระดับปฏิบตั ิ แน่นอนว่าไม่มคี �ำตอบที่
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ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ นโยบายเศรษฐกิจแนวสังคมประชาธิปไตยจะประสบ
ความส�ำเร็จได้จ�ำเป็นต้องมีการคิดใคร่ครวญและให้เหตุผลใหม่ๆ หนังสือ
เล่มนี้จึงไม่ได้มุ่งน�ำเสนอค�ำตอบแบบเป็นขั้นสุดท้าย แต่เป็นเสมือนการ
เชื้อเชิญให้อ่านและครุ่นคิดสานต่อมากกว่า
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองในชุด “Social Democracy Readers”
(หนังสือชุดสังคมประชาธิปไตย) เป็นเล่มต่อยอดจากเล่มแรกที่ชื่อ Foundations of Social Democracy (รากฐานสังคมประชาธิปไตย) ในเล่มหลังนี้
มีการขยายความค่านิยมหลักของสังคมประชาธิปไตย มีการเปรียบเทียบ
โมเดลสังคมของพวกเสรีนิยม อนุรักษนิยม และสังคมประชาธิปไตย รวมทั้ง
ชีใ้ ห้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยอิสรนิยมกับสังคมประชาธิปไตย
ส่วนเล่มทีส่ ามในหนังสือชุดนีม้ ชี อื่ ว่า Welfare State and Social Democracy
(รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย)
อีกอย่างหนึ่งคือ ในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจยุคศตวรรษที่ 21 นั้น
จ�ำต้องน�ำเอาการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วอันเป็นผลพวงของโลกาภิวัตน์
เข้ามาครุ่นคิดพิจารณาด้วย หนังสืออีกเล่มที่จะจัดพิมพ์ในชุดเดียวกันนี้
ซึ่งชื่อว่า โลกาภิวัตน์กับสังคมประชาธิปไตย (Globalisation and Social
Democracy) มีการตรวจสอบอิทธิพลที่โลกาภิวัตน์มีต่อการจัดทิศทางและ
ตีกรอบระเบียบเศรษฐกิจ และมีการวิเคราะห์ภูมิหลังของโลกาภิวัตน์และ
ความเป็นไปได้ในการเข้าไปจัดทิศทางโลกาภิวัตน์ในทางการเมือง
เราขอขอบคุณ ซีมอน เฟาท์ และ โทเบียส กอมแบร์ท คุณซีมอน เฟาท์
เป็นผูเ้ ขียนเนือ้ หาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ คุณโทเบียส กอมแบร์ท ได้แสดง
ฝีมือที่ยอดเยี่ยมและความตั้งอกตั้งใจในการช่วยงานด้านบรรณาธิการและ
การให้ความรู้ เราขอขอบคุณ โทมัส เมเยอร์ และ มิชาเอล เดาเดอร์ชเตดท์
ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ และขอบคุณ วิลเฮล์ม
เนิลลิง ส�ำหรับค�ำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในการผลิตผลงานชิ้นนี้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่าน หนังสือ
เล่มนีม้ อิ าจเกิดขึน้ ได้ ส่วนข้อบกพร่องใดๆ นัน้ ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเฉพาะทางเพื่อสังคมประชาธิปไตยคือเข็มทิศ
จุดมุ่งหมายของวิทยาลัยในนามของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท คือการจัดหา
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กรอบเพื่อสร้างความเข้าใจต่อจุดยืนและทัศนคติต่างๆ เราจะพอใจเป็น
อย่างมากถ้าคุณได้ประโยชน์จากสิง่ นีใ้ นการน�ำไปเลือกเส้นทางทางการเมือง
ของตนเอง สั ง คมประชาธิ ป ไตยจะเดิ น หน้ า ได้ ขึ้ น อยู ่ กั บ กระบวนการ
ถกเถียงสาธารณะและความมุ่งมั่นอย่างสม�่ำเสมอ

					
					
ดร. คริสเทียน เครลล์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเฉพาะทาง
เพื่อสังคมประชาธิปไตย
บอนน์, ธันวาคม 2009
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โยเชิน ดาม
ผู้อ�ำนวยการโครงการหนังสือชุด
สังคมประชาธิปไตย

คำ�นำ�ฉบับพิมพ์ระหว่างประเทศ

การอุบัติขึ้นของวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจเมื่อปี 2008 ท�ำให้เรา
ตระหนักอีกครัง้ หนึง่ ถึงการพึง่ พาอาศัยกันและการเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ที่ เ ราประสบอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น แตกต่ า งจาก
แรงสัน่ สะเทือนทางเศรษฐกิจระดับโลกในทศวรรษก่อนๆ ถึงขัน้ มูลฐาน ไม่ใช่
แค่เพราะว่าขนาดของวิกฤตครัง้ นีใ้ หญ่โตมาก แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ คือวิกฤตครัง้ นี้
เกิดจากหลายวิกฤตมาบรรจบพร้อมๆ กัน จนเราไม่สามารถแยกพิจารณา
วิกฤตการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจออกจากกันได้ ทัง้ สองวิกฤตนีโ้ ยงกับวิกฤต
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โยงกับวิกฤตเชิง
โครงสร้างว่าด้วยการจัดการความยุติธรรม และในหลายๆ พื้นที่ก็เกี่ยวข้อง
กับการที่โมเดลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกซึ่งครอบง�ำ
ความคิดของคนมานานลดบทบาทลงไปเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่เราต้องพิจารณาวิกฤตเหล่านี้ซึ่งทับซ้อนกันอย่างเป็นองค์รวม
อย่ า งไรก็ ต าม ในขณะเดี ย วกั น วิ ก ฤตครั้ ง นี้ ก็ เ ป็ น วิ ก ฤตของวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์ถูกกักขังอยู่ในเรือนอุดมการณ์ของตน
มาเป็นเวลายาวนาน ไม่สามารถให้คำ� ตอบแก่ความซับซ้อนของวิกฤตครัง้ นีไ้ ด้
วิชาเศรษฐศาสตร์ถูกครอบง�ำโดยแนวคิดกระแสหลักแบบส�ำนักคิดตลาด
เสรีแนวใหม่ ทั้งยังห่างไกลจากพหุนิยมทางเศรษฐกิจที่ก่อประโยชน์ ไม่มียา
รักษาโรคใดที่ใช้งานได้จริงที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเข้ากับโลกทัศน์ของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แบบมาตรฐาน
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การครุ ่ น คิ ด กั บ ทฤษฎี ไ ม่ เ พี ย งเป็ น ความเพลิ ด เพลิ น ทางวิ ช าการ
เพราะโลกทัศน์ของทฤษฎีด้านเศรษฐกิจที่เป็นกรอบให้แก่การถกเถียงทาง
การเมือง ยุทธศาสตร์ในเชิงรูปธรรม และทางเลือกต่างๆ ในเชิงปฏิบัติล้วนมี
พืน้ ฐานมาจากทฤษฎี ดังนัน้ การน�ำเสนอทฤษฎีทสี่ ำ� คัญในทางเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่ อดัม สมิธ จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นโครงหลักส�ำคัญของหนังสือชุด
สังคมประชาธิปไตยเล่มที่สองนี้ (เล่มแรกที่ชื่อ รากฐานสังคมประชาธิปไตย
ตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว)
อย่างไรก็ตาม ข้อส�ำคัญที่สุดคืออธิปไตยแห่งการตีความนั้นอยู่ในการ
ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการถกเถียงกันไปทั่ว
ทุกภาคส่วนในเรื่องโมเดลเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน หลังจากเกิดภาวะ
ชะงักงัน มาบัดนีไ้ ด้มกี ารพิจารณาแนวคิดการเจริญเติบโตและความสัมพันธ์
ระหว่างตลาดกับรัฐกันใหม่ อย่างไรก็ตาม การถกเถียงเหล่านี้ก็มีลักษณะ
มาจากความไม่ แ น่ น อนสู ง ในการก� ำ กั บ ดู แ ลและนโยบายสั ง คมที่ มี ฐ าน
มาจากแนวคิดการพัฒนาที่ “ดี” หรือ “ยั่งยืน”
จากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้
บรรยายนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรคการเมืองในเยอรมนีซึ่งมีความ
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับนโยบายเศรษฐกิจที่ปฏิบัติกันจริงและ
โดยเฉพาะแนวนโยบายเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
หนังสือชุดสังคมประชาธิปไตยมีทมี่ าทีไ่ ปจากกิจกรรมของมูลนิธฟิ รีดริค
เอแบร์ท ในด้านการให้ความรู้ทางการเมืองในประเทศเยอรมนี ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในหนังสือชุดนี้มาจากการเมืองและสังคมของเยอรมนีและประเทศ
ในกลุ ่ ม สมาชิ ก องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)
แต่กระนัน้ หนังสือชุดนีก้ ไ็ ด้แสดงโมเดลอุดมคติทางการเมืองและแนวทางการ
ด�ำเนินการในบริบทสังคมและการเมืองของประเทศอื่นๆ ด้วย การที่มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท ด�ำเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ
เป็นข้อยืนยันได้ว่าค่านิยมหลักและอุดมคติสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่
ไร้พรมแดน
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ข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้หนังสือชุดสังคมประชาธิปไตยฉบับพิมพ์ระหว่าง
ประเทศนี้มีผู้สนใจอ่านกันอย่างกว้างขวางและบังเกิดความมุ่งมั่น

คริสเทียเนอ เคสเพอร์
ผู้อ�ำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
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คำ�นำ�ผู้แปล

หนังสือเล่มนี้ดีมากในแง่ที่ว่าให้ความรู้แก่เราคนไทย โดยได้น�ำเสนอ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หลากหลายแนวคิดที่สังคมโลกตะวันตกใช้กัน
มานานในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จุดส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้คือทั้งอธิบาย
และบรรยายวิธีการที่คนตะวันตกจัดตั้งระบบเศรษฐกิจนับจากครั้งอดีตแล้ว
พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของระบบนัน้ นัน่ คือระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเสรี
เราจะได้อา่ นและท�ำความเข้าใจแนวคิดของระบบสังคมประชาธิปไตยที่
มุง่ ลดความไร้เสถียรภาพและความไม่เป็นธรรมทางสังคมของระบบทุนนิยม
ในขณะเดียวกันเราจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาของสังคมประชาธิปไตยที่ไม่ได้
มุ่งทิ้งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไปเลย แต่มุ่งให้คนยากคนจนได้อยู่ดีกินดี
มีความเสมอภาคและมีผลิตภาพสูง ทว่ายังคงด�ำรงไว้ซงึ่ จุดแข็งของทุนนิยม
ให้มีการสอดประสานกันเพื่อให้ผลรวมออกมาดีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
หนังสือได้อธิบายถึงรูปแบบการจัดตั้งต่างๆ ที่ให้คนงานมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดอนาคตชีวติ ของตนเองและครอบครัว เช่น แนวคิดการก�ำหนด
ร่วมกันหรือ codetermination ฯลฯ พร้อมทั้งน�ำเสนอตัวอย่างจากประเทศ
ที่น�ำแนวคิดนี้และอื่นๆ ซึ่งใช้แล้วได้ผลดีทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
ทัง้ ยังกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ทีฝ่ า่ ยนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างถกเถียงกันเพือ่ หา
ทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
นี่เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างการน� ำไป
ประยุกต์ใช้ในประเทศทางฝั่งยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
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ผู้แปลแปลความเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งแปล
มาจากภาษาเยอรมันอีกทีหนึ่งมีโครงสร้างภาษาซึ่งไม่เหมาะในแง่การอ่าน
ถ้าแปลตรงตัว รวมทั้งภาษาเขียนจะเป็นวิชาการเสียมาก มีการเขียนแบบ
ยกเว้ น และจ� ำ กั ด ความหมายบ่ อ ย (qualifications) เวลาบรรยายถึ ง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งผู้แปลได้ปรับส�ำนวนเพื่อให้ทั้งนักวิชาการและ
คนทั่วไปในบ้านเราอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น จะมีการวงเล็บใส่แนวคิดที่เป็น
ภาษาอังกฤษดั้งเดิมเยอะ ซึ่งจะช่วยท�ำให้เข้าใจหรือไปอ่านต่อได้เร็วขึ้น
หนังสือแปลเล่มนี้ควรถือเป็นคู่มือพื้นฐานส�ำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้น
การศึกษาร่วมกับฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปด้วยจะช่วยในด้านความ
แม่นย�ำเวลาค้นคว้าต่อหรือถกเถียงกัน

ตะวันชาย ชุมสาย ณ อยุธยา
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บทที่ 1 อารัมภบท

นโยบายเศรษฐกิจ
แบบไหนที่สอดคล้อง
กับสังคม
ประชาธิปไตย?

จะวัดความส�ำเร็จ
ของนโยบาย
เศรษฐกิจอย่างไร?
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อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี แกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ (Gerhard Schröder)
ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ ปี 1998 ว่านโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลผสมภายใต้การน�ำของเขานั้นไม่เอียงขวาเอียงซ้าย แต่เป็น
นโยบายเศรษฐกิจแบบทันสมัย
แต่จริงหรือทีใ่ นปัจจุบนั ไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างนโยบายเศรษฐกิจ
ของฝ่ายเสรีนยิ ม อนุรกั ษนิยม และกลุม่ สังคมประชาธิปไตยอย่างในอดีตแล้ว?
มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะกับสังคมประชาธิปไตยเป็นการเฉพาะไหม?
หรือจริงๆ แล้วมีตัวเลือกแค่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ “ทันสมัย” กับ
“โบราณ” เท่านัน้ ? แต่ใครเล่าจะอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของทฤษฎีแบบโบราณ
และจริงๆ แล้ว “ทันสมัย” ในบริบทนี้หมายความว่าอย่างไร? โค้ชฟุตบอล
คนหนึ่งที่ชื่อ ออตโต เรฮาเกิล (Otto Rehhagel) เคยกล่าวว่า “ใครก็ตามที่
ประสบชัยชนะ เขานั่นแหละคือผู้ที่ ‘ทันสมัย’” ในบริบทการเมือง ข้อความนี้
หมายความว่านโยบายเศรษฐกิจทีท่ นั สมัยก็คอื นโยบายทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
แต่ความส�ำเร็จนี้จะวัดอย่างไร? บางคนบอกว่าต้องประกอบด้วยความ
เจริญรุ่งเรืองและการเจริญเติบโตมากที่สุดเท่าที่สามารถท�ำได้ บางคนอาจ
เน้นไปที่ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม กล่าวคือระเบียบเศรษฐกิจ
(economic order) ไม่ควรน�ำพาไปสู่ความไม่เท่าเทียม การขูดรีด และความ
อยุติธรรม และกลุ่มที่ได้รับการยอมรับคือกลุ่มที่เรียกร้องให้ตัวบ่งชี้ความ
ส�ำเร็จทางเศรษฐกิจคือการบรรลุถึงความยั่งยืน สามารถอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อมได้ดี กล่าวคือการเจริญเติบโตต้องไม่สง่ ผลให้เกิดการตักตวง
ทรัพยากรอย่างล้นเกิน
ค่ า นิ ย มหลั ก ของสั ง คมประชาธิ ป ไตย (social democracy) คื อ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นปึกแผ่น ดังนั้นในแง่แนวนโยบาย
ของพรรคการเมืองจากจุดยืนแบบสังคมประชาธิปไตยจะมีค�ำตอบเพียง
ค�ำตอบเดียว นัน่ คือหลักการ 3 ประการ หนึง่ คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สองคือความเท่าเทียมทางสังคม และสามคือความยัง่ ยืน หลักการทัง้ สามข้อ
นี้เป็นไปเพื่อสร้างความสอดประสานกลมกลืน
แต่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไม่มีสูตรส�ำเร็จ นโยบายเศรษฐกิจที่
ทันสมัยและมุ่งบรรลุค่านิยมอย่างที่นายแกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ กล่าวไว้ ไม่ได้
ใช้เครือ่ งมือทางนโยบายเศรษฐกิจแบบเอียงซ้ายหรือเอียงขวาตามแบบฉบับ
อย่ า งสิ้ น คิ ด นโยบายเศรษฐกิ จ สั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ ทั น สมั ย และเน้ น
ค่านิยมจะให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสังคมที่
ทุกคนมีเสรีภาพ ได้รับความยุติธรรม มีความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างครอบคลุมทั่วถึง
หนังสือเล่มนี้จะน�ำเสนอแนวทางเบื้องต้นในการตอบค�ำถามว่าสังคม
ประชาธิปไตยจะใช้ประโยชน์จากรากฐานทางทฤษฎีแบบใดได้บา้ ง ระบบและ
ระเบียบเศรษฐกิจแบบใดทีเ่ กือ้ หนุนให้บรรลุถงึ จุดหมายปลายทางได้ ระเบียบ
เศรษฐกิจในประเทศต่างๆ เป็นอย่างไร รวมถึงว่าปัญหาทางทฤษฎีเหล่านี้
มีความหมายอย่างไรต่อการวางนโยบาย

ความสมดุลระหว่าง
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความ
เท่าเทียมทางสังคม
และความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างของ
หนังสือ
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โครงสร้างสาระส�ำคัญของหนังสือชุดนี้

แนวนโยบายเศรษฐกิจของ
สังคมประชาธิปไตย (บทที่ 4)
ประชาธิปไตยเสรีนิยม

วัตถุประสงค์ของ
รากฐานสังคมประชาธิปไตย

สังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยอิสรนิยม

เคนส์

สมิธ

วัตถุประสงค์ของ
เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย
บทที่ 2

ทฤษฎี

บทที่ 3.1

ระบบ

บทที่ 3.2

ระเบียบ

บทที่ 6

ประเทศ

บทที่ 5

เปรียบเทียบแผนงานของพรรคการเมือง

บทที่ 7

ตัวอย่างในทางปฏิบัติ

บทที่ 2 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์

บทที่ 3 ระบบและ
ระเบียบเศรษฐกิจ

บทที่ 4 แนวนโยบาย
เศรษฐกิจของสังคม
ประชาธิปไตย
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มาร์กซ์

ทุนนิยม

อ�ำนาจนิยม

แบบที่มีการประสานกัน
สวีเดน

ญี่ปุ่น

เยอรมนี

แบบที่ไม่มีการประสานกัน
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

อันดับแรก ในระดับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะอธิบายถึงแนววิเคราะห์
และข้อยุติของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นคือ
อดัม สมิธ, คาร์ล มาร์กซ์ และ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ซึ่งเป็นตัวแบบใน
อุดมการณ์ทงั้ เสรีนยิ มทางเศรษฐกิจ ต่อต้านระบบทุนนิยม และระบบทุนนิยม
แบบจัดการ จากนั้นจะมีการประเมินทฤษฎีเหล่านี้จากมุมมองในยุคปัจจุบัน
และประเมินด้วยมุมมองที่เกี่ยวโยงกับเป้าหมายของสังคมประชาธิปไตย
(บทที่ 2)
ในระดั บ ระบบและระเบี ย บเศรษฐกิ จ จะมี ก ารตรวจสอบความ
เกีย่ วข้องกันระหว่างทุนนิยมกับประชาธิปไตย และน�ำเสนอระเบียบเศรษฐกิจ
สองแบบที่ครอบง�ำประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ซึ่งเรียกกันว่าระบบ
ทุนนิยมแบบที่มีการประสานกันกับแบบที่ไม่มีการประสานกัน (บทที่ 3)
ในระดับแผนงานนโยบายเศรษฐกิจ ในด้านหนึง่ แนวนโยบายเศรษฐกิจ
ของสังคมประชาธิปไตยนั้ น พั ฒ นาขึ้ น มาจากฐานการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างค่านิยมหลัก สิทธิขั้นพื้นฐาน และหลักนโยบายเศรษฐกิจ (บทที่ 4)

และในอีกด้านหนึ่งจะเปรียบเทียบแผนงานนโยบายเศรษฐกิจของ
พรรคการเมืองต่างๆ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรเยอรมันบนพืน้ ฐานแนวนโยบาย
ของพรรคการเมืองเหล่านั้น โดยอิงกับเกณฑ์ระเบียบเศรษฐกิจแบบที่มีการ
ประสานกันกับแบบที่ไม่มีการประสานกัน รวมทั้งแนวนโยบายเศรษฐกิจ
สังคมประชาธิปไตยดังที่อธิบายข้างต้น (บทที่ 5)
ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบระเบียบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น และสวีเดน (บทที่ 6)
และน�ำเสนอตัวอย่างข้อเสนอเชิงนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม งานที่มีคุณค่า และ
การก�ำหนดร่วมกัน (บทที่ 7)
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคม
ประชาธิปไตยในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าอะไรที่ท�ำให้
สังคมประชาธิปไตยมีความโดดเด่น
ค�ำตอบเบื้องต้นต่อค�ำถามนี้อยู่ในแผนงานพื้นฐานของพรรคสังคม
ประชาธิปไตยเยอรมนี

บทที่ 5 แผนงาน
นโยบายเศรษฐกิจ
ของพรรคการเมือง

บทที่ 6 และ 7
โมเดลจากประเทศ
ต่างๆ และตัวอย่าง
ในทางปฏิบัติ

“สั ง คมประชาธิ ป ไตยไม่ เ พี ย งประกั น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานด้ า น
พลเมือง การเมือง และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิทธิทาง
สังคมและเศรษฐกิจด้วย สิ่งนี้จะพิทักษ์การมีส่วนร่วมของทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันด้วยการสร้างประชาธิปไตยทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแง่ของการก�ำหนดร่วมกัน การสร้างรัฐสวัสดิการเชิง
ป้องกันทีม่ พี นื้ ฐานอยูบ่ นการรับรองสิทธิพลเมือง และระบบเศรษฐกิจ
กลไกตลาดที่มีการประสานกัน เพื่อให้แน่ใจว่าประชาธิปไตยจะมี
ความส�ำคัญเหนือกว่ากลไกตลาด” (Hamburg Programme 2007:
19)
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บทที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรากฐาน

บทนี้น�ำเสนอ
• ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์
• นัยส�ำคัญของทฤษฎีเหล่านี้ต่อสภาวะปัจจุบัน
• ความส�ำคัญของทฤษฎีเหล่านี้ต่อสังคมประชาธิปไตย
สามนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่:
สมิธ มาร์กซ์ และ
เคนส์

ข้อเขียนของ
นักเศรษฐศาสตร์
เหล่านี้ยังใช้ได้กับ
ยุคปัจจุบันหรือไม่?

18

“นักปฏิบัติที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้รับอิทธิพลจากความคิดใดๆ มักเป็น
ทาสทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่สิ้นชีพไปแล้ว” นี่คือสิ่งที่
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) หนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์
คนส�ำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ (Keynes 1966: 323) ในบทนี้จะ
น�ำเสนอและเปรียบเทียบแก่นสารทฤษฎีของเขารวมทัง้ ของนักเศรษฐศาสตร์
คนส�ำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดอีก 2 ท่านคือ อดัม สมิธ (Adam Smith) และ
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นี่คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 3 ขั้วที่ส�ำคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตร์
แต่มันจะคุ้มไหมที่มาเสียเวลากับความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เมื่อ
นานมาแล้ว? สิ่งที่พวกเขาพูดเขาเขียนนั้นยังน�ำมาใช้กับโลกโลกาภิวัตน์
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันและมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้ไหม หรือพวกมัน
ล้าสมัยไปแล้ว ไม่สามารถอธิบายโลกปัจจุบนั ได้ และถูกประวัตศิ าสตร์ปฏิเสธ
ไปแล้ว?

ท�ำไมทฤษฎีเหล่านี้ยังคงมีนัยส�ำคัญต่อสังคมประชาธิปไตย พวกมัน
ส�ำคัญอย่างไร? ทฤษฎีเหล่านี้มีประโยชน์อยู่ 2 ประการ
ประการแรก ในหลายกรณีทฤษฎีเหล่านี้ได้สร้าง “คลังอุดมการณ์” ที่
ผูว้ างนโยบายปัจจุบนั น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ การท�ำความรูจ้ กั กับทฤษฎีเหล่านี้
จะช่วยในการพิจารณาแก่นสารของข้อถกเถียงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน และช่วยให้ไม่ “หลงทาง” เพราะถูกอุดมการณ์ชักน�ำหรือครอบง�ำ
ประการทีส่ อง แม้สงั คมประชาธิปไตยจะไม่ได้ยดึ ตามทฤษฎีใดจากสาม
ทฤษฎีนไี้ ปทัง้ หมด แต่ทฤษฎีเหล่านีก้ ไ็ ด้สร้างกรอบบรรทัดฐานทัว่ ไป สังคม
ประชาธิปไตยนั้นมาจากทฤษฎีทั้งสาม แม้จะชัดเจนว่านิยมทฤษฎีทุนนิยม
แบบจัดการที่น�ำเสนอโดยเคนส์มากกว่า
ทฤษฎีเหล่านีถ้ กู วิพากษ์วจิ ารณ์มาอย่างหนัก มีความพยายามอย่างมาก
ต่างกรรมต่างวาระทีจ่ ะหักล้างทฤษฎีทงั้ สาม มีการแถลงว่าทฤษฎีเหล่านีต้ าย
ไปแล้ว แต่กม็ กี ารพิสจู น์อยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าทฤษฎีเหล่านีแ้ ม้จะเก่าแต่กย็ งั ใช้กบั ยุค
ปัจจุบันได้ ใครก็ตามที่สนใจหรือใช้เศรษฐศาสตร์อย่างจริงจังไม่อาจละเลย
ความคิดของสมิธ มาร์กซ์ และเคนส์ได้
ในการพิจารณาแนวคิดคลาสสิกเหล่านี้ ต้องย้อนไปดูบริบทในแต่ละ
ยุคสมัยของแต่ละท่าน แนวคิดของ อดัม สมิธ เกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่
18 ซึง่ ตอนนัน้ โลกตะวันตกอยูใ่ นยุคลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism) ลัทธินี้
แนะให้กษัตริย์จัดหาเงินทุนส�ำหรับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของราชส�ำนัก
ด้วยการควบคุมการค้าและให้รัฐเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางเศรษฐกิจเอง แต่สมิธ
เริ่มแคลงใจในรัฐแบบนี้จากการที่เขาได้เห็นการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อ
ตนเองของราชวงศ์ ซึ่งต่างไปจากรัฐสวัสดิการสมัยใหม่
ค�ำวิจารณ์ระบบทุนนิยมอย่างคมคายของมาร์กซ์ในช่วงกลางศตวรรษที่
19 เป็นความพยายามที่จะตอบค�ำถามว่าท�ำไมมวลชนในช่วงเริ่มแรกของ
การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมในโลกตะวันตกและในช่วงโลกาภิวัตน์ระลอก
แรกถึงตกระก�ำล�ำบากนัก ทุกวันนีก้ ารรับรูข้ องเราต่อแนวคิดของมาร์กซ์เป็น
สิ่งที่ปั้นแต่งมาจากสังคมนิยมโดยรัฐ (state socialism) ในช่วงศตวรรษที่ 20
ซึ่งอาจให้ภาพที่บิดเบือนไปจากความจริง

“คลังอุดมการณ์”

สังคมประชาธิปไตย:
หยิบยืมจาก
สามแนวคิด

บริบททาง
ประวัติศาสตร์:
สมิธกับช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18

มาร์กซ์:
กลางศตวรรษที่ 19
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เคนส์:
ทศวรรษ 1930

ความคิดที่เป็น
อมตะกับโมเดล
เศรษฐกิจ

สมิธ: “มือที่มอง
ไม่เห็นของตลาด”

มาร์กซ์:
งานที่มีคุณค่า
เคนส์: “ในระยะยาว
เราทุกคน
จะตายหมด”

สุดท้าย ในทศวรรษ 1930 เคนส์ได้วิเคราะห์เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ที่เมื่อเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ชัดเจนว่าได้พังทลายลง หนังสือของเขา
ที่ชื่อว่า The General Theory of Employment, Interest and Money
(ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการจ้างงาน ดอกเบี้ย และเงิน) เป็นความพยายาม
ที่จะเสนอวิธีท�ำให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศ
ประชาธิปไตยอื่นๆ จมดิ่งลงสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้ว และเมื่อเกิดวิกฤต
การเงินโลกในปี 2007 แนวความคิดของเคนส์ก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง
ข้อสังเกตของเขาต่อการก�ำกับดูแลตลาดการเงินโลกและแผนงานการลงทุน
ของรัฐถูกหยิบขึ้นมาถกเถียงกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง
การศึกษาความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามอย่างสมิธ
มาร์กซ์ และเคนส์ นอกจากจะให้แนวทางขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีประโยชน์
ในทางปฏิบัติด้วย โมเดลและค�ำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์จ�ำนวนมากที่เรา
คุ้นเคยในปัจจุบันและใช้กันอยู่บ่อยๆ โดยไม่รู้ต้นทางของมัน ล้วนมีต้นตอ
มาจากนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสาม
ตัวอย่างเช่น แนวคิด “มือทีม่ องไม่เห็นของตลาด” ทีม่ าจาก อดัม สมิธ นัน้
ถูกมองว่าเป็นไปเพือ่ อธิบายว่าตลาดมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
ในปัจจุบันบางครั้งก็มีการใช้แนวคิดนี้โดยแปรรูปให้เป็นมายาคติว่าตลาด
สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา
ในทางตรงกันข้าม ใครก็ตามที่แสวงหานโยบายที่จะท�ำให้เกิด “งานที่มี
คุณค่า” (decent work) ไม่อาจละเลยมาร์กซ์ได้ เพราะเขาเป็นผู้สร้างแนวคิด
ที่ส�ำคัญมากคือ “ความแปลกแยกของแรงงาน” (alienation of labour)
สุดท้าย เคนส์คือผู้แต่งวลีที่อ้างอิงกันบ่อยมาก นั่นคือ “ในระยะยาว
เราทุกคนจะตายหมด” เคนส์เรียกร้องให้รัฐเข้ามารับผิดชอบในการลด
ผลกระทบจากการที่ระบบตลาดล้มเหลว <market failure คือการที่กลไก
ตลาดไม่สามารถสนองตอบความต้องการสาธารณะโดยตัวของมันเองได้>1
ข้ อ คิ ด เห็ น จากเขามุ ่ ง ค้ า นพวกที่ ห วั ง พึ่ ง แต่ พ ลั ง ของตลาดในระยะยาว
ซึ่งบ่อยครั้งมีความหมายว่าเป็นระยะที่ยาวมากๆ โดยมองว่าในระยะยาว
กลไกตลาดจะแก้ไขปัญหาได้เอง แทนที่จะมองว่ารัฐต้องรับผิดชอบด้วยการ
ใช้นโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหา
1

20

ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมาย < > ตลอดทั้งเล่ม มาจากผู้แปลฉบับภาษาไทย

สมิธ

มาร์กซ์

เคนส์

เมื่อไหร่

กลางศตรรษที่ 18 กลางศวรรษที่ 19 ทศวรรษ 1930

บริบท

พาณิชยนิยมและ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์

การพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
ความยากไร้ของ
คนงาน

เสรีภาพจากรัฐ
พาณิชยนิยม

พิทักษ์
ปรับปรุงสภาพ- ประชาธิปไตย
การณ์ของคนงาน ด้วยการทำ�
และปลดปล่อย
ระบบเศรษฐกิจ
พวกเขาจากการ และตลาด
ถูกขูดรีด
แรงงานให้มี
เสถียรภาพ

จุดมุ่งหมาย
หลัก

โมเดล “งานที่
ความ
มีคุณค่า” และ
เสรีภาพและ
เกี่ยวข้อง
ประเด็นเรื่อง
โมเดลที่เน้นความ
กับสังคม
ความสมดุล
ร่วมมือกัน
ประชาธิปไตย
ระหว่างแรงงาน
กับทุน

วิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและการเกิด
ขึ้นของระบอบ
เผด็จการ

โมเดลเศรษฐกิจ
แบบที่มีการ
ประสานกัน
และนโยบาย
เศรษฐกิจเชิงรุก
อ่านเพิม่ เติม:
Nikolaus Piper
(ed.) (1996), Die
großen Ökonomen:
Leben und Werk der
wirtschaftswissenschaftlichen Vordenker, Stuttgart.
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2.1 อดัม สมิธ ผู้วางรากฐานปรัชญาเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ
สมิธ:
ความมั่งคั่งของชาติ
บริบททาง
ประวัติศาสตร์:
พาณิชยนิยมช่วง
กลางศตวรรษที่ 18
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งานเขี ย นที่ ถื อ เป็ น รากฐานของแนวคิ ด เสรี นิ ย มทางเศรษฐกิ จ คื อ
The Wealth of Nations (ความมั่งคั่งของชาติ) ซึ่งตีพิมพ์โดย อดัม สมิธ
ในปี 1776
ในช่วงนี้อังกฤษอยู่ในช่วง อดัม สมิธ (1723-1790) ได้รับ
เปลี่ยนผ่านจากพาณิชยนิยมสู่ การยอมรับว่าเป็นบิดาของแนวคิด
ทุนนิยม (Gerstenberger 2006: เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ เขามีชีวิต
40, 57-65; และ Conert 2002: และท� ำ งานในฐานะนั ก ปรั ช ญา
64)
ศี ล ธรรม (moral philosopher)
ในยุคพาณิชยนิยมซึ่งทอด และยังเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรใน
ยาวจากศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษ สกอตแลนด์อีกด้วย
ที่ 18 เจ้าผู้ปกครองและกษัตริย์
เขาได้ เ สนอความคิ ด ว่ า
วั ด ความส� ำ เร็ จ ของนโยบาย ถ้ า ปล่ อ ยให้ ก ลไกตลาดท� ำ งาน
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยปริ ม าณทองค� ำ และปล่ อ ยให้ ทุ ก คนมุ ่ ง ท� ำ ตาม
และแร่เงินที่สะสมไว้ ถือกันว่า ผลประโยชน์ ข องตน ผลที่ ต าม
การค้ า คื อ เกมผลรวมเป็ น ศู น ย์ มาคือ เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง
(zero-sum game) กล่าวคืออะไร ถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ก็ตามทีป่ ระเทศหนึง่ สะสมได้ ย่อม สมิธเสนอแนวคิดนี้ในหนังสือชื่อ
มาจากความสู ญ เสี ย ของอี ก An Inquiry into the Nature and
ประเทศหนึ่ง <ผลรวมของความ Causes of the Wealth of Nations
ได้เปรียบและความเสียเปรียบ (การศึกษาลักษณะและสาเหตุของ
ของทั้ ง สองประเทศรวมกั น จะ ความมั่งคั่งของชาติ ปกติจะเรียก
เสมือนเท่ากับศูนย์ทุกครั้ง นี่คือ สั้ น ๆ ว่ า ความมั่ ง คั่ ง ของชาติ )
ความหมายของเกมผลรวมเป็น ในปี 1776 เป็นหนังสือที่ถือเป็น
ศูนย์> ดังนั้นเมื่อความเชื่อเป็น รากฐานของระบบเศรษฐกิ จ
อย่างนี้ สินค้าน�ำเข้าจึงถูกเก็บ

ภาษี คุ ้ ม ครองการค้ า ในอั ต รา
สู ง และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารส่ ง ออก สมัยใหม่ แนวคิดหลักๆ ของเขา
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ราชส� ำ นั ก ถู ก บรรจุ อ ยู ่ ใ นต� ำ ราเรี ย นวิ ช า
พยายามเข้ามาก�ำหนดทิศทาง เศรษฐศาสตร์ในทุกวันนี้
แต่ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค นไม่ ค ่ อ ย
เศรษฐกิจ สมาคมอาชีพ (guild)
จะเป็นผูก้ ำ� กับดูแลในรายละเอียด ทราบคือ สมิธในฐานะนักปรัชญา
ว่ า ใครจะเป็ น คนท�ำกิจกรรมใด ศีลธรรมได้เขียนใน The Theory of
และยั ง ก� ำ หนดปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ Moral Sentiments (ทฤษฎีความ
คิดทางศีลธรรม) ว่าความเป็นธรรม
ผลิตอีกด้วย
สมิธเขียนสิ่งที่อาจเรียกได้ ความไว้วางใจ และความจริงใจนั้น
เป็นหัวใจของการประกอบกิจกรรม
ว่าเป็น “แถลงการณ์ทนุ นิยม” เพือ่
งัดกับระเบียบเศรษฐกิจที่ตายตัว ทางเศรษฐกิ จ และความรู ้ สึ ก
ไม่ยืดหยุ่นนี้ แนวคิดของเขาเป็น เห็ น อกเห็ น ใจซึ่ ง กั น และกั น ก็ คื อ
เนื้อนาดินและอาจกล่าวได้ว่าเขา พลังผลักดันส�ำคัญที่สุดเบื้องหลัง
มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเปิดเสรี การอยู่ร่วมกันทางสังคม
ทางการค้าและเศรษฐกิจ
สมิธเปลี่ยนรูปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่งคั่งของเศรษฐกิจ
แห่งชาติถึงขั้นมูลฐาน สมิธวัดความมั่งคั่งจากปริมาณงานที่ท�ำ ไม่ได้ใช้
ปริมาณทองค�ำส�ำรองเป็นตัวชี้วัดอย่างที่กลุ่มพาณิชยนิยมใช้
ในความคิ ด ของสมิ ธ ที่ ม าแห่ ง ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งโดยทั่ ว ไปมี อ ยู ่
3 ประการ ได้แก่
• ความมุ่งมั่นแสวงหาประโยชน์และทรัพย์สินเพื่อตนเอง
• การแบ่งงานกันท�ำ (division of labour) รวมถึงการเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (specialisation)
• การค้าเสรีและการแข่งขัน
เขาอธิบายด้วยการยกตัวอย่างว่าการที่คนเราพยายามท�ำอะไรเพื่อ
ประโยชน์และทรัพย์สินของตนเองนั้น เป็นพลังในทางบวกที่กระตุ้นให้มีการ
ผลิต ซึ่งในที่สุดจะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

จุดมุ่งหมาย
ของสมิธ: ล้มเลิก
พาณิชยนิยม

แหล่งที่มาแห่ง
ความเจริญรุ่งเรือง
3 ประการ

คนจะพยายาม
ผลักดันเพื่อ
ผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นหลัก
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“การที่เรามีอาหารอยู่บนโต๊ะกินข้าว ไม่ใช่มาจากความเมตตา
กรุณาของคนขายเนื้อ คนหมักเบียร์ หรือคนท�ำขนมปัง แต่มาจากการ
ที่พวกเขาใส่ใจในผลประโยชน์ของตัวเขาเอง เราท�ำอะไรก็เพราะรัก
ตัวเอง ไม่ใช่เพื่อมนุษยชาติ อย่าไปพูดกับเขาว่าเรามีความจ�ำเป็น
อย่างไร แต่ให้พูดว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างไร” (Smith 1974: 17)
ในประโยคแรกๆ ของ ความมั่งคั่งของชาติ สมิธอธิบายว่าการแบ่งงาน
กันท�ำคือพลังขับเคลื่อนที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เขากล่าวว่า
ผลิตภาพผ่าน
การแบ่งงานกันท�ำ

ความเจริญรุ่งเรือง
ผ่านการค้าเสรีและ
การแข่งขัน
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“การที่พลังการผลิตของแรงงาน รวมทั้งทักษะ ความคล่องแคล่ว
และความสามารถในการตัดสินส่วนใหญ่ถีบตัวสูงขึ้นมากๆ ในทุก
กรณี ดูเหมือนจะเป็นผลพวงมาจากหลักการการแบ่งงานกันท�ำทัง้ สิน้ ”
(Smith 1974: 9)
เขาอธิบายถึงประโยชน์ของการแบ่งงานกันท�ำโดยใช้ตัวอย่างจาก
โรงงานผลิตเข็ม ถ้าคนคนหนึ่งผลิตเข็มคนเดียว เขาจะผลิตเข็มได้ไม่กี่เล่ม
ต่อวัน แต่ถา้ แบ่งการผลิตเป็นหลายขัน้ ตอนแล้วให้ “แต่ละขัน้ ตอน” มีคนงาน
ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นท�ำเฉพาะขั้นตอนนั้น จะสามารถผลิตเข็มได้หลาย
พันเล่มต่อวัน <เพราะเมื่อท�ำอย่างเดียวก็จะยิ่งถนัดขึ้น จึงท�ำงานเร็วขึ้น
แล้วส่งต่อให้คนงานคนอื่นต่อไป>
สุดท้าย สมิธสนับสนุนให้มีการค้าเสรีและการแข่งขันเสรี เหมือนเช่น
กรณีการแบ่งงานกันท�ำระหว่างคนงานที่ท�ำหน้าที่ต่างกัน กลุ่มคณะที่ท�ำ
การค้ากับกลุ่มคณะอื่นอย่างเสรีจะเชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาท�ำได้ดีที่สุด
การท�ำอย่างนี้จะท�ำให้ผลิตภาพทั้งหมดเพิ่มขึ้น ในความคิดของสมิธ การ
จัดสรรทรัพยากรผ่านทาง “มือที่มองไม่เห็นของตลาด” จะมีประสิทธิผล
มากกว่าและกระตุ้นให้คนมีแรงจูงใจมากกว่าระบบเศรษฐกิจที่วางแผนจาก
ส่วนกลาง สมิธยกตัวอย่างจากการค้าระหว่างสกอตแลนด์กับโปรตุเกส

ในขณะที่สกอตแลนด์มีความถนัดในการผลิตผ้าขนแกะ โปรตุเกสก็
เชี่ยวชาญในการผลิตเหล้าไวน์ สมิธเรียกภาวะนี้ว่า แต่ละประเทศมีความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ถ้าทั้งสองประเทศ
มุ่งผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนช�ำนาญแล้วน�ำไปขายไปแลกเปลี่ยนกัน จะได้
ประโยชน์มากกว่าการผลิตสินค้าทั้งสองประเภทนี้เองซึ่งจะต้องเสียต้นทุน
โดยรวมที่สูงกว่า
ความคิดอย่างนี้ต่างจากแนวคิดในสมัยนั้นที่ว่าการค้าคือเกมผลรวม
เป็นศูนย์ ที่น่าแปลกคือตัวสมิธเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของการค้าแบบพาณิชยนิยมอยูน่ านกว่าสิบปี
ในความคิดของสมิธ เพื่อให้แหล่งที่มาแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันได้แก่
ความมุ่งมั่นในการแสวงก�ำไรให้แก่ตนเอง การแบ่งงานกันท�ำ การค้า และ
การแข่งขัน ท�ำงานได้อย่างเต็มที่ รัฐควรจัดการกลไกตลาดแต่ทางอ้อม
เท่านัน้ ปล่อยให้ตลาดด�ำเนินการอย่างอิสระทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ความคิด
เช่นนี้ภายหลังเรียกกันว่าลัทธิความคิดไม่แทรกแซงหรือ “laissez-faire”2
นัยของปรัชญานีค้ อื รัฐควรจ�ำกัดบทบาทอยูแ่ ค่การรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน การป้องกันประเทศ การจัดการให้มคี วามแน่นอนในทางกฎหมาย
การจัดโครงสร้างพื้นฐานและระบบการศึกษา นอกเหนือจากนี้ไม่ควรเข้าไป
แทรกแซงการท�ำงานของตลาด ถ้าท�ำอย่างนีไ้ ด้จะส่งผลให้บรรลุถงึ ผลิตภาพ
สูงสุดเท่าที่จะท�ำได้
สมิธได้วางรากฐานทฤษฎีดังกล่าวให้แก่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจซึ่ง
ในศตวรรษที่ 19 นี้ส่วนใหญ่ก็คือการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม ผลของการ
เปิดเสรีจะท�ำให้เกิดการปลดปล่อยพลังการผลิตอย่างมหาศาลแบบที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน สมิธตั้งข้อสมมติว่าเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีจะปรับตัวเข้าหา
จุดสมดุลโดยอัตโนมัติ เขาไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
เขามีความคิดคล้ายกับมาร์กซ์ที่ได้วิเคราะห์เรื่องการขูดรีดคนงาน
กับภาวะแปลกแยกของแรงงาน สมิธเองก็มองเห็นจุดบอดของระบบนี้
2

การใช้ประโยชน์จาก
“ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ”
ผ่านทางการค้า

อะไรคือ “laissezfaire” หรือลัทธิ
ไม่แทรกแซง?

ปลดปล่อยพลัง
การผลิต

ปัญหาของการ
แบ่งงานกันท�ำ

laissez-faire เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายความว่า “ปล่อยให้คนเขาท�ำอะไรตามที่เขาเลือก”

25

สมิธ: ทฤษฎีความคิด
ทางศีลธรรม

เหมือนกัน เขาเกรงว่าเมือ่ พัฒนาระบบแบ่งงานกันท�ำไปเรือ่ ยๆ อาจจะน�ำไปสู่
“ความพิการทางจิตใจ” ในหมู่คนงาน และเพื่อแก้เรื่องนี้สมิธจึงเรียกร้องให้
เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
ในหนังสืออีกเล่มหนึง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั ชือ่ ทฤษฎีความคิดทางศีลธรรม
(1759) สมิธกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะประพฤติดีและเป็นธรรม
ต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน รวมทัง้ มีความต้องการเอาชนะอัตตานิยมของตัวเอง
<egoism หรือความคิดทีว่ า่ ผลประโยชน์ของตนเองมาก่อนตลอด> กล่าวคือ
เขาเชือ่ ว่ามนุษย์มคี วามต้องการทีจ่ ะท�ำอะไรเพือ่ ส่วนรวม ดังนัน้ เขาจึงปฏิเสธ
คนที่หวังจะให้เขาเป็นพยานปากเอกเพื่อสนับสนุนมุมมองที่ว่ามนุษยชาติ
เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มุ่งแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดแต่อย่างเดียว
สมิธมองตัวเองว่าเป็นนักปรัชญาศีลธรรมมากกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์
โดยเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของความเป็นธรรม ความไว้วางใจ และความจริงใจ
ในการปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล

ประโยชน์ส่วนรวม

รัฐในฐานะผู้วางกรอบการก�ำกับดูแล

การท

�ำเพื่อ

ประ

ความไว้วางใจ

โยชน

ตน

การท�ำเพื่อประโยชน์ของตน

ความไว้วางใจ

ตลาด

ตน

์ของ

ชน
ระโย

ป

ำ� เพื่อ

การท

ประโยชน์ส่วนรวม

์ของ

รูปที่ 1: สมิธกับการส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวมผ่านประโยชน์ส่วนตน
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ทฤษฎีเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบคลาสสิกที่อิงมาจากแนวคิดของ
สมิธยังคงเป็นแนวคิดหลักจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 1929
แค่เพียงช่วงเริม่ เกิดวิกฤต ความไม่มนั่ ใจก็แพร่กระจายไปทัว่ ว่ากลไกตลาดที่
เป็นเหมือนมือทีม่ องไม่เห็นจะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสูส่ ภาวะดุลยภาพได้ตลอด
จริงหรือ วิธีพื้นฐานแบบ “ลัทธิไม่แทรกแซง” ไม่สามารถอธิบายวิกฤตการณ์
ทีร่ นุ แรงและภาวะว่างงานทีย่ าวนานนีไ้ ด้ เสรีนยิ มทางเศรษฐกิจแบบคลาสสิก
ถูกเขย่าจนสั่นสะเทือนไปถึงรากฐาน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนาม
โจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz) มองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้และตั้ง
ข้อสังเกตว่า “เหตุผลที่ดูเหมือนว่าบ่อยครั้งมือที่มองไม่เห็นนี้จะมองไม่เห็น
ก็เพราะมันไม่ได้มีอยู่จริง” (Stiglitz 2002)
ในอีกไม่กี่ทศวรรษถัดมาจะเป็นยุคของเศรษฐศาสตร์แบบลัทธิส�ำนัก
เคนส์ (Keynesianism) ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป แต่หลังจากนั้นคือ
นับจากทศวรรษ 1980 แนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
โดยกลุ่มเสรีนิยมใหม่ (neoliberals)
ผู้ที่ฟื้นฟู พัฒนา และเผยแพร่แนวคิดของสมิธที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ
ฟรีดริช ออกุสต์ ฟอน ไฮเยค (Friedrich August von Hayek) กับ มิลตัน
ฟรีดแมน (Milton Friedman) โดยคนหลังนี้คือคนที่ตอกหลักอุดมการณ์
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจที่ภายหลังรู้จักกันในนาม “ส�ำนักชิคาโก” (ฟรีดแมน
เป็ น ศาสตราจารย์ที่ม หาวิทยาลัยชิค าโก) แต่กลุ่มเสรีนิยมใหม่นี้จ�ำกัด
ความคิดของสมิธให้อยูใ่ นมิตกิ ารวิจารณ์รฐั กับการสนับสนุนตลาดเสรีเท่านัน้
แต่ไฮเยคกับฟรีดแมนไม่ได้น�ำ “ทฤษฎีความคิดทางศีลธรรม” มาสานต่อ
งานของสมิธที่ถูกตีความใหม่ทรงอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาช่วงที่ โรนัลด์ เรแกน เป็นประธานาธิบดี และในสหราชอาณาจักรช่วงที่ มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ เป็นนายกรัฐมนตรี หลักนโยบายของ
สองผูน้ ำ� นีค้ อื รัฐไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของการแก้ปญ
ั หา แต่รฐั เองต่างหากทีเ่ ป็น
ปัญหา และนั่นหมายถึงการลดการก�ำกับดูแล การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และ
การลดสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้
นอกจากนีผ้ ทู้ เี่ ชือ่ ในกลไกตลาดก็มอี ทิ ธิพลต่อนโยบายของธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก สถาบันเหล่านี้ได้เผย

อิทธิพลของสมิธ

ส�ำนักชิคาโก

การตีความแนวคิด
ของสมิธใหม่ในสมัย
เรแกนและแธตเชอร์

ฉันทามติวอชิงตัน
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อ่านเพิ่มเติม:
Helen Winter and
Thomas Rommel
(1999), Adam
Smith für Anfänger. Der Wohlstand
der Nationen: eine
Leseeinführung,
Munich.

แพร่อุดมการณ์เสรีนิยมทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกภายใต้กรอบที่เรียกว่า
ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังลาติน
อเมริกา ไปยังบรรดารัฐหลังยุคคอมมิวนิสต์ (post-communist states) และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี 1997 การผ่อนคลาย
กฎเกณฑ์ในตลาดการเงินก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอุดมการณ์ที่ว่านี้
ผลที่ตามมารวมไปถึงการเกิดวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายสุดต่อสถาปัตยกรรม
ทางการเงินของโลกนานหลายทศวรรษและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยตัง้ แต่
ปี 2008 ขอบเขตและความใหญ่โตของวิกฤตการณ์ท�ำให้มีการคิดกันใหม่
ในเรื่องเศรษฐศาสตร์และการเมือง แทนที่จะยึดติดกับอุดมการณ์เสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจและหลับหูหลับตาเชือ่ มัน่ ในกลไกตลาด เวลานีก้ ลุม่ ทีไ่ ด้เปรียบ
คื อ ฝ่ า ยที่ ม องหาสมดุ ล ใหม่ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บตลาด และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การเมืองเหนือเศรษฐกิจ

2.2 คาร์ล มาร์กซ์ และบทวิจารณ์ระบบทุนนิยม
มาร์กซ์: ความ
เกี่ยวข้องกับสมิธ
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การวิ จ ารณ์ ร ะบบทุ น นิ ย มของนั ก ปรั ช ญาเยอรมั น คาร์ ล มาร์ ก ซ์
มักถูกมองว่าเป็นการตอบโต้แนวคิดของสมิธในทางทฤษฎี ซึ่งเป็นจริงแค่
ส่วนเดียว มาร์กซ์ได้ศกึ ษาผลงาน
ของสมิธอย่างละเอียดและมีข้อ คาร์ล ไฮน์ริช มาร์กซ์ (1818ยุติคล้ายๆ กัน อย่างน้อยมาร์กซ์ 1883) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน
ก็ให้ความส�ำคัญกับพลังการผลิต และนักข่าวการเมือง
ขณะที่ นั ก เศรษฐศาสตร์
และนวั ต กรรมอั น เป็ น ลั ก ษณะ
ส�ำคัญของระบบทุนนิยมมากกว่า เสรีนิยมมองเสถียรภาพและการ
สมิ ธ แต่ แ ม้ จ ะเห็ น ตรงกั น ใน เจริ ญ เติ บ โตว่ า เป็ น ผลมาจาก
หั ว ข้ อ นี้ ข้ อ ยุ ติ ข องมาร์ ก ซ์ ก็ พัฒนาการของตลาดเสรี มาร์กซ์
แตกต่างจากสมิธ มาร์กซ์เห็นว่า กลับมองว่ามันคือความขัดแย้งทาง
ระบบทุนนิยมโดยธรรมชาตินั้น ชนชัน้ การขูดรีด ความยากไร้ และ
ไร้เสถียรภาพและเป็นอันตราย เป็นระบบที่มีแนวโน้มว่าจะไปสู่

ทุนนิยมไม่ได้นำ� ไปสู่ “ความมัง่ คัง่
ของชาติ” หากแต่ท�ำให้คนงาน
จ�ำนวนมากมายมหาศาลตกอยู่
ในภาวะยากไร้
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจแนวคิ ด ของ
มาร์ ก ซ์ เราต้ อ งน� ำ ตั ว เราเอง
ไปอยู ่ ใ นเงื่ อ นไขชี วิ ต เดี ย วกั บ
คนงานในช่ ว งแรกเริ่ ม ของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 19 เอกสารชิ้ น หนึ่ ง จาก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ฒ นธรรมอุ ต สาหกรรมในเมืองดืสบูร์ก ประเทศ
เยอรมนี ได้บรรยายสภาพความ
เป็นอยู่ของคนงานไว้อย่างเห็น
ภาพชัดเจน (Baier u.a. 2002: 18)

วิกฤต ซึ่งทั้งหมดนี้อาจน�ำไปสู่การ
ปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ
หนั ง สื อ ของมาร์ ก ซ์ ใ นทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ส�ำคัญที่สุด (บาง
ส่วนจัดพิมพ์หลังเขาเสียชีวติ ) ได้แก่
Das Kapital (ทุน) เป็นหนังสือ
ชุ ด 3 เล่ ม ที่ เ ผยแพร่ ใ นช่ ว งปี
1867-1894 อีกเล่มหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางการเมื อ งอย่ า งมหาศาลคื อ
The Communist Manifesto
(แถลงการณ์ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์ )
ตีพิมพ์ในปี 1848

บริบททาง
ประวัติศาสตร์:
การเปลี่ยนผ่านสู่
ภาวะอุตสาหกรรม
ระยะเริ่มแรกในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19

“ในขณะที่คนมีอันจะกินสร้างบ้านกันใหญ่โตมโหฬาร แต่ในย่าน
ที่พักอาศัยของคนงานแถบชานเมือง กลับสร้างอาคารห้องเช่าส�ำหรับ
คนงานอย่างทึบทึมเรียงกันเป็นตับและมีรูปลักษณ์น่าเกลียด ทั้งยัง
อยู่กันอย่างแออัด ผิดสุขลักษณะ และค่าเช่าแพงเกินไป … ดังเช่น
หลายครัง้ พบว่าครอบครัวทัง้ ครอบครัวและผูเ้ ช่าผูพ้ กั อาศัยจะนอนอยู่
ในห้องเดียวกันทั้งหมด โดยผลัดกันนอนบนเตียง เวลาเข้านอนขึ้นอยู่
กับกะที่ท�ำงาน นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมทั้งหมดในการท�ำงาน
ในโรงงานก็เปลี่ยนให้เข้ากับเครื่องจักร คนงานที่ท�ำงานกับเครื่องจักร
ต้องปรับตัวตาม เวลาท�ำงาน 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเรื่องปกติ
ในอุตสาหกรรมทอผ้านัน้ ท�ำงานมากถึง 80 ชัว่ โมงเสียด้วยซ�ำ้ มีการใช้
แรงงานเด็กไปทั่ว แทบไม่มีประกันสังคม และระบบการดูแลสุขภาพ
ก็ย�่ำแย่”
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การขูดรีดในฐานะ
ผลพวงจากระบบ
ทุนนิยม

แนวคิด
“มูลค่าส่วนเกิน”

อ่านเพิ่มเติม:
Volker Happe,
Gustav Horn and
Kim Otto (2009),
Das Wirtschaftslexikon. Begriffe.
Zahlen. Zusammenhänge, Bonn.3
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ค�ำบรรยายนี้ใช้ได้กับสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานของคนงาน
ในประเทศยากจนหลายแห่งในปัจจุบันไม่มากก็น้อย
มาร์กซ์มองว่าสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานที่ไร้ความเป็นมนุษย์
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ บั ติ เ หตุ โ ชคร้ า ย แต่ เ ป็น ผลพวงที่ ห ลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้ข องระบบ
ทุนนิยม เขาวิเคราะห์ว่าตลาดเสรีจะน�ำพาไปสู่ความทุกข์ยากและการขูดรีด
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะก�ำไรที่นายทุนได้รับนั้นมาจากการขูดรีด
คนงาน
หั ว ใจส� ำ คั ญ ของแนวคิ ด ของมาร์ ก ซ์ คื อ ทฤษฎี “มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น ”
(surplus value) ที่ปรากฏใน ทุน เล่มที่หนึ่งในปี 1867 และลงรายละเอียด
ในเล่ ม อื่ น ที่ เ ผยแพร่ ห ลั ง จาก
เขาเสียชีวิต มูลค่าส่วนเกินคือ มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น ในทฤษฎี มู ล ค่ า
มูลค่าทีผ่ ปู้ ระกอบการได้รบั ในรูป แรงงานของมาร์กซ์ เกิดขึ้นจาก
ก� ำ ไรหลั ง หั ก จากทุ น ที่ ไ ด้ ล งไป ก� ำ ไรที่ ผู ้ ป ระกอบการได้ จ าก
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า เขาลงทุ น ผลผลิ ต ของคนงานหลั ง จากหั ก
100 ยูโรในการผลิต (ซึ่งอาจเป็น ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า งและค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
ผลตอบแทนอย่างเป็นสัดส่วนที่ ปั จ จั ย การผลิ ต มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น
มอบแก่สินค้าและปัจจัยการผลิต จึ ง เป็ น เหมื อ นการขู ด รี ด คนงาน
ทั้งปวง) แต่ขายในท้องตลาดได้ ต่อจากนั้นมาร์กซ์ได้แยกย่อยลง
ในราคา 110 ยูโร ในความเห็น ไปอีกเป็นมูลค่าส่วนเกินสมบูรณ์
ของมาร์กซ์ 10 ยูโรนี้คือมูลค่า (absolute surplus value) ซึ่ ง
ส่วนเกินที่ได้มาอย่างเป็นระบบ เกิ ด ขึ้ น จากการท� ำ งานเกิ น เวลา
จากแรงงานที่เป็นผู้สร้างมูลค่านี้ (เวลาในการท�ำงานนานกว่าเดิม)
ขึ้ น มาเท่ า นั้ น พู ด อี ก อย่ า งคื อ กั บ มู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น เชิ ง สั ม พั ท ธ์
คนงานได้ ส ร้ า งมู ล ค่ า ขึ้ น มา (relative surplus value) ทีไ่ ด้มาจาก
ผลิตภาพ (productivity) ที่เพิ่มขึ้น
มากกว่าที่เขาได้รับในรูปค่าจ้าง
(Wirtschaftslexikon 2009)
เราขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ ยอท.ฮา.เว. ดีทซ์ นาค (J.H.W. Dietz Nach) แห่งกรุงบอนน์
ที่อนุญาตให้ใช้ศัพท์เศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในคลังศัพท์ของเขา
3

มาร์กซ์บรรยายว่าคนงานได้รับแค่ค่าจ้างเท่าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
เท่านั้น ในทางตรงกันข้าม นายทุนร�่ำรวยได้ก็ด้วยผลต่างระหว่างค่าจ้างกับ
มูลค่าส่วนเกินที่คนงานสร้างขึ้น
เขาตั้งข้อสมมติว่า ด้วยเหตุที่นายทุนถูกกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่ม
มากขึ้น จึงพยายามเพิ่มสัดส่วนมูลค่าส่วนเกินนี้ ต่อจากนั้นค่าจ้างจะลดลง
ชัว่ โมงท�ำงานเพิม่ ขึน้ และใช้เครือ่ งจักรเข้มข้นยิง่ ขึน้ ผลคือการว่างงานจะเพิม่
ขึน้ <เพราะผูป้ ระกอบการต้องการลดต้นทุน> ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ
หลายรายจะค่อยๆ ถูกบีบให้ออกจากตลาด <เช่น ปิดกิจการเพราะสู้แรง
กดดันจากการแข่งขันไม่ไหว> ในที่สุดสังคมจะแบ่งแยกมากขึ้น โดยแบ่ง
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินกับคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีทุนอยู่ในมือ
ในข้อเขียนที่เรียกว่า Ecomomic and Philosophical Manuscripts
(ต้นฉบับเศรษฐศาสตร์และปรัชญา) ที่เขียนขึ้นในปี 1884 นอกจากแนวคิด
“มูลค่าส่วนเกิน” มาร์กซ์ยังน�ำเสนอแนวคิดที่เรียกว่าความแปลกแยกของ
แรงงาน มาร์กซ์ (ซึ่งเหมือนกับที่ อดัม สมิธ คิด) ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของ
การแบ่งงานกันท�ำในกระบวนการผลิต นั่นคือในการผลิตขนาดใหญ่ <ที่ใช้
คนงานเป็นจ�ำนวนมากอย่างเช่นในสายพานการผลิตในโรงงาน> คนงาน
จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตในขอบเขตที่จ�ำกัดและซ�้ำซากอย่างที่สุด
เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสผลผลิตขั้นสุดท้ายและความปีติที่ได้มีส่วนในการ
ผลิ ต <เขาไม่ ได้สัม ผัสผลงานที่เขามีส่ว นร่ว มในการประกอบหรือผลิต
ความภูมิใจในการสร้างสรรค์จึงไม่เกิดขึ้น>
ส�ำหรับ อดัม สมิธ การแข่งขันและการแบ่งงานกันท�ำเป็นต้นน�้ำของ
ความก้าวหน้า แต่ในทางตรงกันข้าม มาร์กซ์กลับเห็นว่าการแข่งขันและการ
แบ่งงานกันท�ำเป็นต้นตอความชัว่ ร้ายของระบบทุนนิยม และเป็นต้นเหตุของ
การขูดรีดและความแปลกแยก เขามองว่าความก้าวหน้าในการผลิตในยุค
ของเขาส่งผลดีต่อเจ้าของทุนเท่านั้น ในขณะที่คนงานกลับยากไร้

แนวคิด
“ความแปลกแยก”

31

€ €
€

การพัฒนาการก่อตัว
ทางชนชั้นที่เป็นปึกแผ่น

การผลิต
การแข่งขัน

แรงงาน
• สร้างมูลค่า
• ขายพลังแรงงาน
การพัฒนาความ • คนงานได้รับต้นทุนจากการผลิตซ�้ำ
พลังแรงงานของตน (ในรูปค่าจ้าง)
เป็นปึกแผ่น

ตลาด

ทุน
• ยึดมูลค่าส่วนเกิน
• สร้างมูลค่าส่วนเกินใน
กระบวนการผลิต ผลคือ
การสะสมความมั่งคั่ง

การกระจายสินค้า
(แลกเปลี่ยนสินค้า)

ชนชั้นแรงงานที่
มีผลประโยชน์
ร่วมกัน

การแข่งขันระหว่าง
นายทุน
• นายทุนถูกกดดันให้
แข่งขัน
• การแข่งขันกันเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุน
• การแข่งขันกันเพื่อ
ผลิตในต้นทุนที่ต�่ำ
กว่าและช่วงชิงตลาด

ผลที่อาจเกิดขึ้น
• ความยากไร้ของชนชั้นแรงงาน
• วิกฤตในระบบทุนนิยม เช่น วิกฤตการผลิต
มากเกินไป วิกฤตการเงิน วิกฤตการบริโภค ฯลฯ
• การแข่งขันกันครอบง�ำปัจจัยการผลิต

รูปที่ 2: โครงสร้างขั้นพื้นฐานจากข้อเสนอของมาร์กซ์
ความไร้เสถียรภาพ
ของระบบทุนนิยม

ในความเห็นของมาร์กซ์ ระเบียบเศรษฐกิจที่เน้นการท�ำก�ำไรนั้นไม่มี
เสถียรภาพและมีแนวโน้มว่าจะเกิดวิกฤต ในทัศนะของเขา ท้ายสุดสิ่งนี้จะ
น�ำไปสู่การปฏิวัติโดยผู้ที่ถูกขูดรีด4
“การกระจุกตัวของปัจจัยการผลิตและการขัดเกลาทางสังคมของ
แรงงาน (socialisation of labour) ท้ายที่สุดจะด�ำเนินไปจนถึงจุดที่
ไปกันไม่ได้กับนายทุน แรงเสียดทานจะถึงจุดระเบิดขาดสะบั้น และ
ในที่สุดสถาบันกรรมสิทธิ์เอกชนของระบบทุนนิยมจะล่มสลายลง”
(Marx 1991: 684f)
งานที่กล่าวถึงมาร์กซ์ให้ค�ำตอบในเรื่องนี้แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ที่การตั้งค�ำถามว่ามาร์กซ์มอง
ว่าการปฏิวัติเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือเป็นแค่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ ในการตอบ
ค�ำถามนี้ต้องดูว่างานชิ้นนั้นๆ พิจารณาผลงานของมาร์กซ์โดยแยกตามช่วงวัยของมาร์กซ์ที่
แตกต่างกัน หรือดูผลงานของเขาทั้งหมดในภาพรวม โปรดดู Heinrich (2004: 169-78)

4
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แนวคิดส�ำคัญแนวคิดสุดท้ายทีอ่ ยูใ่ นคลังทฤษฎีของมาร์กซ์ ซึง่ ส่วนใหญ่
ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ปี 1848 คือเรื่อง “ทรัพย์สิน”
(property) หรือ “กรรมสิทธิ์” (ownership) โดยเฉพาะในแง่ที่หมายถึง
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิต
ส�ำหรับมาร์กซ์ กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิตคือลักษณะเด่น
ของสังคมชนชัน้ ในระบบทุนนิยม แต่หลังจากการปฏิวตั โิ ดยชนชัน้ กรรมาชีพ
ซึ่งมาร์กซ์ได้ท�ำนายไว้ในข้อเขียนสมัยแรกๆ ของเขา กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
จะถูกขจัดไป เนื่องจากชนชั้นแรงงานได้ค่าจ้างที่ต�่ำแทบจะไม่พอประทัง
ชี วิ ต จึ ง ไม่ ส ามารถสะสมทรั พ ย์ สิ น เป็ น กอบเป็ น ก� ำ ได้ ตรงกั น ข้ า มกั บ
นายทุนที่ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาจากการขูดรีด <ดังนั้น ในระบบใหม่ที่
คนงานเป็นใหญ่จึงไม่มีแรงจูงใจที่จะคงระบบเดิมเอาไว้>
ดังนั้นในแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ มาร์กซ์จึงเรียกร้อง
• ให้รวมศูนย์สนิ เชือ่ ไว้ในมือของรัฐ โดยให้ทำ� ผ่านธนาคารแห่งชาติ
ด้วยทุนของรัฐ (state capital) และให้สถาบันการเงินนี้มีสถานะ
ผูกขาดเพียงผู้เดียว
• ให้รวมศูนย์ระบบขนส่งไว้ในมือของรัฐ
• ให้เพิม่ ทวีจำ� นวนบริษทั ทีร่ ฐั เป็นเจ้าของ เพิม่ ปัจจัยการผลิต เพิม่
การเพาะปลูก และปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดโดยยึดโยง
ตามแผนงานชุมชน (ดู Marx/Engels 1987: 54)
แต่ ฟรีดริช เองเกิลส์ (Friedrich Engels) ผู้ตีความข้อเขียนของ
มาร์กซ์ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดมองว่าจะเกิดปัญหาถ้ามีการโอนมาเป็นของ
รั ฐ (nationalization) เขาบอกว่ า “ยิ่ ง [รั ฐ ] ด� ำ เนิ น การเข้ า ยึ ด พลั ง
การผลิตมากเท่าไร รัฐจะยิ่งกลายเป็นนายทุนแห่งชาติและพลเมืองจะถูก
ขูดรีดมากขึ้นเท่านั้น … ความสัมพันธ์แบบนายทุนจะไม่หายไปไหน แต่จะ
น�ำพาไปสู่จุดขัดแย้ง” (Engels 1988: 553f)
นั ก เศรษฐศาสตร์ ท ่ า นหนึ่ ง ชื่ อ จอห์ น เคนเนธ แกลเบรธ (John
Kenneth Galbraith) ได้กล่าวว่า “ภายใต้ระบบทุนนิยม คนขูดรีดคน ใน
ระบบคอมมิวนิสต์ ก็แค่เกิดสิง่ ตรงกันข้าม” <เป็นการเล่นค�ำ นัยคือการขูดรีด
ยังคงอยู่เหมือนเดิม> รัฐ เช่น สหภาพโซเวียต และอดีตเยอรมนีตะวันออก

กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
ในปัจจัยการผลิต
ในฐานะคุณลักษณะ
ส�ำคัญของสังคม
ที่มีชนชั้น

ข้อเรียกร้องทาง
การเมืองใน
แถลงการณ์พรรค
คอมมิวนิสต์

ปัญหาการโอนมา
เป็นของรัฐ
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ประวัติศาสตร์
อธิบายได้จากการ
ต่อสู้ทางชนชั้น

ความยากไร้ไม่ใช่
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ชุมเพเทอร์:
“การท�ำลายอย่าง
สร้างสรรค์”
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ได้ด�ำเนินการตามข้อเรียกร้องของแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ด้วยการ
รวมศูนย์และโอนธนาคาร ระบบขนส่ง และปัจจัยการผลิตมาเป็นของรัฐ
ผลคือรัฐเหล่านี้ล้มเหลว
มาร์กซ์ตีความประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นผลจากการต่อสู้ทางชนชั้น
ซึ่งขึ้นถึงจุดเดือดเมื่อกระฎุมพีกับชนชั้นกรรมาชีพเผชิญหน้ากันและลงเอย
ในขั้นท้ายสุดด้วยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ เขาได้ร่างรูปแบบสังคม
อุดมคติที่ปราศจากชนชั้น ปราศจากการแข่งขัน และปราศจากการถือ
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิต
แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสภาวะความยากไร้ของคนงาน
อย่ า งที่ ม าร์ ก ซ์ บ รรยายและการที่ ท รั พ ย์ สิ น กระจุ ก ตั ว อยู ่ กั บ เจ้ า ของทุ น
นั้ น ใช่ ว ่ า จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เป็ น ไปได้ ที่ จ ะกระจายความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
อย่างเป็นธรรมกว่าเดิม โดยเฉพาะผ่านทางการจัดองค์กรและความเป็น
ปึกแผ่นของคนงานในสหภาพแรงงาน รวมทั้งการสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมา
อย่างเข้มแข็ง
การกระจุ ก ตั ว ของทุ น จะ
ค�ำว่า “กระฎุมพี” (Bourgeoisie)
สลายลงจากสิ่ ง ที่ นั ก เศรษฐและ “กรรมาชีพ” (Proletariat)
ศาสตร์ ช าวออสเตรี ย โยเซฟ
มาร์กซ์ใช้เพือ่ อ้างอิงถึงชนชัน้ ทีอ่ ยู่
ชุมเพเทอร์ (Joseph Schumฝั่งตรงข้ามกัน ค�ำว่า “proletarian”
peter) เรี ย กว่ า “การท� ำ ลาย
มาจากภาษาละตินคือ “proletarius”
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ” (creative
(หมายความว่า “อยูใ่ นช่วงชัน้ ระดับ
destruction) เขามองว่าบริษัท
ล่างสุด”) ส่วนค�ำว่า “bourgeoisie”
ทั้งหลายจะมีการจัดรูปองค์กร
นั้นมาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นการ
ใหม่อยู่เสมอ อันเป็นผลมาจาก
กล่า วถึง “ช่ว งชั้นที่เป็น เจ้า ของ
นวัตกรรม การแข่งขัน วิกฤตทรัพย์สินอย่างเต็มขั้น” (หมายถึง
การณ์ และตลาดใหม่ๆ
ผู้ประกอบการ นายทุน ผู้จัดการ
และผู้มีทรัพย์สินให้เช่า)

“การเปิดตลาดใหม่ๆ ไม่วา่ จะภายนอกหรือภายในประเทศ บวกกับ
การพัฒนาองค์กร ตัง้ แต่รา้ นงานฝีมอื ขนาดเล็ก โรงงาน ไปจนถึงบริษทั
ยักษ์ใหญ่อย่างเช่น ยู.เอส. สตีล ล้วนแต่ต้องผ่านกระบวนการเดียวกัน
หมด … นั่นคือมีการปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจจากภายในไปเรื่อยๆ
ท�ำลายรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆ แล้วก็สร้างใหม่ไปเรื่อยๆ กระบวนการ
ท�ำลายอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นข้อเท็จจริงอันส�ำคัญของระบบทุนนิยม”
(Schumpeter 1942: 137f)
ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์มาแทนที่คนขับรถม้า ช่างตีเหล็ก
และเด็กเลี้ยงม้า ท�ำนองเดียวกันผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องหลีกทางให้
ผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ นีค่ อื ตัวอย่างการท�ำลายอย่างสร้างสรรค์ทใี่ นแง่หนึง่ นัน้ มี
ผลดีคอื ท�ำให้เกิดนวัตกรรม แต่อกี แง่หนึง่ ก็กอ่ ให้เกิดความไม่แน่นอนรูปแบบ
ใหม่ๆ และเรียกร้องให้คนต้องปรับตัวอย่างมโหฬาร
การทดลองกั บ สั ง คมนิ ย มโดยรั ฐ ที่ มี ร ากฐานจากมาร์ ก ซ์ ป รากฏว่ า
ล้มเหลว ท�ำให้นักทฤษฎีสายนี้เสียชื่อเสียง ดังนั้นทฤษฎีนี้ถูกลบล้างแล้ว
ใช่ไหม? ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เจอระบบใหม่ที่ท�ำ
หน้าที่ได้เหมือนกับระเบียบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนประสิทธิภาพของ
กลไกตลาดบวกกับระบบกรรมสิทธิเ์ อกชนซึง่ อยูร่ อดและผ่านร้อนผ่านหนาว
มาแล้ว
ถือได้ว่ามาร์กซ์เป็นนักวิเคราะห์ดีกว่าเป็นผู้ชี้ทาง ลัทธิความคิดของ
เขาไม่ อ าจน� ำ พาไปสู ่ ก ารแก้ ป ั ญ หาในทางปฏิ บั ติ แ ละสิ่ ง ที่ เ ขาท� ำ นายก็
ไม่ได้เกิดขึ้น แต่การวิเคราะห์ของเขาก็ยังคงดึงดูดความสนใจ มาร์กซ์ชี้ให้
ผู้คนรับรู้ถึงอันตรายและวิกฤตจากระบบทุนนิยมที่ปราศจากการควบคุม
มากกว่านักวิเคราะห์รายใดๆ
ดังนั้นควรจ�ำแนกมาร์กซ์อย่างไร? อาจเป็นอย่างที่นายวิลลี บรันดท์
(Willy Brandt) กล่าวไว้ที่เมืองเทรียร์ในปี 1997 ตอนที่เขาไปเยี่ยมบ้านของ
คาร์ล มาร์กซ์ ก็เป็นได้ นั่นคือ “เราให้ความยุติธรรมแก่มาร์กซ์ได้ดีที่สุด
ด้วยการน�ำเขาลงมาจากแท่นรูปเคารพ ไม่ว่าจะเป็นในความหมายบวกหรือ

ความล้มเหลวของ
สังคมนิยมโดยรัฐ

ค่านิยมที่ยั่งยืนจาก
แนววิเคราะห์ของ
มาร์กซ์

ควรจัดให้มาร์กซ์อยู่
ในกลุ่มนักคิดแบบ
ไหน?
วิลลี บรันดท์: “การ
แสวงหาเสรีภาพ”
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ความหมายลบ ไม่วา่ คนคนนัน้ จะเคยเห็นด้วยหรืออาจจะเห็นด้วยกับมาร์กซ์
แรงจูงใจหลักในการคิดและการด�ำเนินการต่างๆ ของเขาคือการพยายาม
ให้เกิดเสรีภาพแก่มวลมนุษย์ การปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดจากสภาวะทีต่ อ้ ง
พึ่งพาคนอื่นเยี่ยงทาสอันเป็นสิ่งที่น่าสังเวชใจยิ่งนัก”

2.3 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์: การจัดการระบบ
ทุนนิยม
เคนส์:
ทางสายกลาง?
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จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (18831946) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาว
อังกฤษที่มีอิทธิพลมากต่อทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 20
ในหนั ง สื อ ทรงอิ ท ธิ พ ลที่ ชื่ อ
ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการจ้างงาน
ดอกเบี้ย และเงิน (1936) เคนส์ตั้ง
ข้อสงสัยว่ากลไกตลาดโดยล�ำพัง
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัว
มันเองได้ เขาเป็นผู้วางรากฐานที่
ภายหลังเรียกกันว่า “ลัทธิส�ำนัก
เคนส์” ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะก�ำหนด
ทิศทางของระบบทุนนิยม
นอกจากนีเ้ คนส์ยงั ช่วยพัฒนา
ระบบเบรตตั น วู ด ส์ ซึ่ ง เป็ น ตั ว
ก�ำหนดกฎระเบียบของเศรษฐกิจ
โลกและตลาดการเงิ น ในยุ ค หลั ง
สงครามโลก

ทั้ ง ลั ท ธิ ค วามคิ ด ทุ น นิ ย ม
เสรี ข อง อดั ม สมิ ธ ที่ ใ ห้ รั ฐ
เข้ า มาแทรกแซงน้ อ ยที่ สุ ด
เท่าที่เป็นไปได้ รวมทั้งการไม่
ยอมรับการแข่งขันและกรรมสิทธิ์
ส่วนบุคคลของ คาร์ล มาร์กซ์ นัน้
มีปัญหา จึงมีการตั้งค�ำถามว่า
มี ท างสายกลางที่ เ ป็ น ทุ น นิ ย ม
แบบมีการประสานไหม <coordinated capitalism เป็นระบบ
ทุนนิยมที่มีการประสานกันหรือ
ร่วมมือกันในหมู่ “ผู้เล่น”> อัน
จะท�ำให้สามารถควบคุมพลังการ
ผลิตของกลไกตลาด แต่ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ ขั ด ขวางและรองรั บ
พลังแห่งการท�ำลายของระบบ
ทุนนิยม
นั ก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ ช า ว
อังกฤษ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์

ได้วิเคราะห์ลักษณะของทุนนิยมที่เป็นเหมือนเทพเจ้าเจนัสซึ่งมีสองหน้า 5
กล่าวคือในขณะที่ระบบทุนนิยมมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการ
ผลิต แต่อีกด้านหนึ่งก็มีโครงสร้างที่ไม่มั่นคงและไม่มีเสถียรภาพ แม้เคนส์
จะมีความเชือ่ มัน่ ในระเบียบตลาดทีม่ พี นื้ ฐานอยูบ่ นทรัพย์สนิ และการแข่งขัน
แต่เขาก็ได้วิจารณ์เศรษฐศาสตร์ส�ำนักคิดตลาดเสรีแนวใหม่ (neoclassical)
ซึ่งอ้างอิงกลับไปได้ถึงลัทธิความคิดของสมิธ
ยกตัวอย่างเช่น เขาวิจารณ์ข้อเท็จจริงที่ว่า “สมมติฐานของส�ำนักคิด
ตลาดเสรีแนวใหม่แทบจะหรือไม่มที างเป็นไปได้ ผลก็คอื ไม่สามารถแก้ปญ
ั หา
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง” (Keynes 1966: 319)
ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่ำอย่างรุนแรงในปี 1929 เคนส์ได้
แสดงความสงสัยต่อ “มือที่มองไม่เห็น” เพราะระบบกลไกตลาดไม่สามารถ
ดึงเศรษฐกิจกลับไปสู่ระดับเดิมที่เคยเป็น ซึ่งสมมติฐานของสมิธอาจท�ำให้
คนคาดการณ์ว่าจะเกิดเช่นนั้นขึ้น การว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง และเกิด
ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
เคนส์กล่าวถึงเศรษฐกิจขาลงต่อเนื่อง (downward spiral) ไว้ว่า ถ้า
การผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจลดลงและมีการเลิกจ้างคนงาน ทั้งผู้บริโภค
และผู้ผลิตจะเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาและใช้จ่ายเงินน้อยลง (“ออมอย่าง
ตืน่ ตระหนก”) อุปสงค์จะลดลงต่อเนือ่ ง บริษทั ผลิตน้อยลงและลดต�ำแหน่งงาน
ผูค้ นเก็บออมมากขึน้ เป็นเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ วิกฤตจะกดสถานการณ์ให้เลวร้าย
ลงเรื่อยๆ เศรษฐกิจจะเสี่ยงต่อการจมอยู่ในภาวะตกต�่ำยาวนาน ในช่วงเริ่ม
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ปรากฏภาวะดังกล่าวอย่างชัดเจน เป็นรากฐานไปสู่
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ เคนส์ไม่เพียงแจงให้เห็นสถานการณ์ที่ตลาดเสรี
ไม่ทำ� งานเท่านัน้ เขายังพัฒนาแนวคิดในการแก้ไขในรูปทีเ่ รียกว่าการจัดการ
ทางเศรษฐกิจแบบต้านวัฏจักร (anti-cyclical economic management)
ในช่วงเศรษฐกิจขาลง รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงตลาดและทดแทนการ
ใช้จา่ ยของเอกชนทีห่ ายไปโดยการกูย้ มื และอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ เช่น ให้
เงินกับผูค้ นโดยตรงด้วยการลดภาษี แต่มาตรการนีอ้ าจไม่ได้ผลถ้าประชาชน
5

การวิจารณ์ส�ำนัก
นีโอคลาสสิก
ของเคนส์

ความไม่มั่นใจใน
“มือที่มองไม่เห็น”

อันตรายของภาวะ
เศรษฐกิจขาลง
ต่อเนื่อง

การแทรกแซง
เชิงรุกโดยรัฐ
เป็นสิ่งจ�ำเป็น

เทพเจ้าโรมันทีช่ อื่ เจนัสนีม้ สี องหัว หัวหนึง่ หน้ามองไปข้างหน้า อีกหัวหนึง่ หน้ามองไปข้างหลัง
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การจัดการ
เศรษฐกิจโดยรัฐ

ยังคงออมต่อไปเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน ที่มีประสิทธิผลกว่าคือให้รัฐ
ใช้จ่ายทางตรงเสียเอง เช่น สร้างถนนหนทางหรือโรงเรียน ผลจากการเพิ่ม
การใช้จ่ายคือจะมีการจ้างงานกันมากขึ้น แล้วผู้คนก็จะบริโภคมากขึ้น สร้าง
อุปสงค์และกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นในทางบวก เคนส์อธิบายไว้ว่า
“ถ้าเราใช้จ่ายมากกว่า 150 ล้านปอนด์ ทุกคนจะมีรายได้สูงขึ้น
และคนที่ว่างงานก็ไม่จ�ำเป็นต้องไปรับเงินชดเชยการว่างงานอีกต่อไป
อนึง่ การใช้จา่ ยทีว่ า่ นีจ้ ะส่งผลให้คนอืน่ ๆ จ�ำนวนมากได้รบั การจ้างงาน
เงินจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และจะถูกน�ำไปจับจ่ายซื้อสินค้า
หลากหลายชนิด ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่อุตสาหกรรมไม่กี่ประเภท”
(Keynes 1939, อ้างใน Weinert 2008)

“ในระยะยาว เรา
ทุกคนจะตายหมด”

นี่ คื อ เหตุ ผ ลของเคนส์ ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ว่ า กลไกตลาดจะน� ำ พาไปสู ่ ส ภาวะ
ดุลยภาพเสมอไปดังที่สมิธคาดไว้ วลีอันโด่งดังของเคนส์ที่เราได้อ้างถึง
ไปแล้วทีว่ า่ “ในระยะยาว เราทุกคนจะตายหมด” มีนยั คือเป็นการเรียกร้องให้
รัฐเข้ามารับผิดชอบ <แทนทีจ่ ะปล่อยประชาชนไปตามยถากรรมหรือให้กลไก
ตลาดเป็นผู้คลี่คลายปัญหา> วลีนี้หมายความว่าการสร้างงานและการเจริญ
เติบโตในวันนีม้ คี วามส�ำคัญมากกว่าการไปหวังลมๆ แล้งๆ ว่าอนาคตจะดีขนึ้
กว่าเดิมบ้างและตลาดจะมีการก�ำกับดูแลตัวเอง
อย่างไรก็ดี เคนส์ยอมรับว่าแนวนโยบายแบบเข้าแทรกแซงตลาดมีความ
เสี่ยง เพราะยากที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้ามาแทรกแซงและต้องแทรกแซง
มากน้อยแค่ไหนจึงจะพอ เขาเขียนว่า
“ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ห็ น ชั ด คื อ ความรู ้ ที่ เ ราต้ อ งใช้ ใ นการประเมิ น
ผลตอบแทนในอนาคตนั้นสุดจะไม่สมบูรณ์ ความรู้ของเราในเรื่อง
ปัจจัยทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดผลตอบแทนในอนาคตของการลงทุนในวันนีน้ นั้
มีน้อยมากและบ่อยครั้งแทบไม่มีนัยส�ำคัญเลย” (Keynes 1966: 126)
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การจัดการนโยบายการเงิน

ดุลภาพทางเศรษฐกิจที่
ท�ำงานได้ดี
• สมดุลระหว่างอุปทานกับ
อุปสงค์ (แรงงาน, ทุน)
• ความมั่นคงส�ำหรับคนงาน
- อ�ำนาจซื้อของผู้บริโภค
- การผลิตและหมุนเวียนของ
สินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม
• ค่าจ้างสูงขึ้นพร้อมๆ กับ
ผลิตภาพ

วิกฤตเศรษฐกิจ

เบรตตันวูดส์
• อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
• การควบคุมดูแลด้าน
การเงิน
+
• นโยบายอัตราดอกเบี้ย
• การเพิ่มอุปทานเงิน

วิกฤต
เศรษฐกิจโลก, เหตุผล:
ภาวะชะงักงัน • ตลาดการเงินมี
ความไม่แน่นอน
ต่อเนื่อง
• วิกฤตทางการ
เมืองกับผลที่ตาม
มาทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจขาลง
ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจขาขึ้น
ต่อเนื่อง

1 ขั้นตอนแรกในข้อเสนอ
ของเคนส์

ความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่ไม่มีดุลยภาพ
• การเลิกจ้างเพื่อลดคนท�ำงาน
และการลดลงของรายได้
หลังหักภาษี
• การออมอย่างตื่นตระหนก
• การผลิตตกต�่ำ
• เลิกจ้างมากขึ้น ลงทุนลดลง
ท�ำให้อุปสงค์ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

2 ขั้นตอนที่สองใน
ข้อเสนอของเคนส์

นโย
ร
บายเ
ศรษฐก
ัฏจกั
ิจสำส นักเคนส์แบบตา้ นว
รัฐ…
• เข้ามาท�ำการใช้จ่ายแทนผู้บริโภคและเป็นแหล่งที่มาของอุปสงค์
และดังนั้นจึงช่วยค�้ำยันเศรษฐกิจ
- กระตุ้นอุปสงค์
• ช่วงเศรษฐกิจดี ชักภาษีไว้มากหน่อยเพื่อใช้จ่ายยามยาก
• สร้างความมั่นใจและลดผลกระทบจากภาวะการออมอย่างตื่นตระหนก

รูปที่ 3: โครงสร้างพื้นฐานของข้อเสนอของเคนส์
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของเคนส์ที่ว่ารัฐต้องเข้ามาแทรกแซง
การท�ำงานของระบบตลาดเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลมากในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่
การที่เขาค้านทั้งสมิธกับมาร์กซ์นั้นบ่อยครั้งถูกเรียกเป็น “การปฏิวัติของ
ส�ำนักเคนส์” ปฏิกริ ยิ าต่อความคิดของเขาก็สะท้อนถึงสิง่ นี้ พวกเสรีนยิ มและ
อนุรักษนิยม (ด้านเศรษฐกิจ) อธิบายเคนส์ว่าเป็นพวกสังคมนิยมแอบจิต
ในขณะทีพ่ วกมาร์กซิสต์ตอ่ ว่าว่าเคนส์เชือ่ มัน่ ในกลไกตลาดมากเกินไป แต่สงิ่

สิ่งที่เรียกว่า
“การปฏิวัติของ
ส�ำนักเคนส์”
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ที่แน่นอนคือเคนส์มุ่งต่อต้านระบบเผด็จการที่โตวันโตคืนทั้งในเยอรมนีและ
ประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อพยายามรักษาประชาธิปไตยไว้ไม่ให้ถูกท�ำลายไป
“ระบบรั ฐ อ� ำ นาจนิ ย มในปั จ จุ บั น ดู เ หมื อ นจะแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ว่างงานโดยไม่ค�ำนึงถึงประเด็นด้านประสิทธิภาพและเสรีภาพ เป็นที่
ประจักษ์วา่ โลกจะไม่อดทนต่อภาวะว่างงานอีกต่อไป ซึง่ นอกเหนือจาก
ช่วงแห่งความตืน่ เต้นชัว่ ครูแ่ ล้ว ในความเห็นของผมมันเกีย่ วพันอย่าง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้จากลัทธิปจั เจกบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั ระบบ
ทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ทว่าเป็นไปได้ที่เราจะสามารถรักษาโรคว่างงาน
ได้โดยที่ในขณะเดียวกันก็สามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสรีภาพ
ถ้าเราวิเคราะห์ปัญหาถูกต้อง” (Keynes 1966: 321)
กฎขั้นพื้นฐาน
ทางจิตวิทยา

อิทธิพลของเคนส์
ต่อศตวรรษที่ 20
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นอกจากนี้ จาก “กฎขั้ น พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา” ของเคนส์ เขาให้
เหตุผลว่าท�ำไมการกระจายรายได้จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อพึงปรารถนาในทาง
สังคมเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่มีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์ด้วย กล่าวคือ
เศรษฐกิจจะมีพลวัตได้จ�ำเป็นต้องมีอุปสงค์ที่เพียงพอส�ำหรับขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ แต่คนที่มีรายได้สูงมักออมรายได้ของเขาในสัดส่วนที่สูง ดังนั้นถ้า
จะให้มกี ารกระตุน้ อุปสงค์กค็ วรให้คนท�ำงานทีร่ ายได้นอ้ ยซึง่ มีอตั ราการออม
ต�่ำกว่า มีรายได้มากขึ้น <ซึ่งจะท�ำให้เขาผันเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น>
สุ ด ท้ า ยคื อ เคนส์ มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ระบบ
เบรตตันวูดส์ (Bretton Woods)
ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนใดที่มีอิทธิพลเทียบเท่าเคนส์ในศตวรรษที่ 20
ข้อเสนอแนะของเขาถูกน�ำไปปฏิบัติเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี 1933 ภายใต้กรอบนโยบาย “ข้อตกลงใหม่” หรือ New Deal ของ
ประธานาธิบดีรูสเวลต์ อันดับแรกคือได้เพิ่มการลงทุนภาครัฐอย่างมโหฬาร
เช่น ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่สองคือกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม เนื่องจากเป็นที่ทราบ
กันดีวา่ คนทีม่ รี ายได้ตำ�่ หรือไม่มรี ายได้ <ซึง่ เป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ตา่ งๆ จาก

ระบบประกั น สั ง คมมากที่ สุ ด >
มีอตั ราการออมต�ำ่ และเมือ่ เขามี
เงินในมือมากขึ้น เขาก็จะใช้จ่าย
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้การบริโภคในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ลัทธิความคิด
ของเคนส์ ก ลายเป็ น แนวคิ ด
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก อยู ่
ยาวนานจนกระทั่ ง ทศวรรษ
1970 ส่วนในประเทศเยอรมนี
ผู ้ ที่ น� ำ แนวคิ ด ของเคนส์ ไ ปใช้
คือนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ คาร์ล
ชิ ล เลอร์ (Karl Schiller) ซึ่ ง
เป็ น รั ฐ มนตรี กิ จ การเศรษฐกิ จ
และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตย
เยอรมนีช่วงระหว่างปี 19661972 ในช่ ว งนี้ แ ม้ ก ระทั่ ง
ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ อเมริ ก า
หัวอนุรักษนิยม ริชาร์ด นิกสัน
ยังกล่าวเลยว่า “ปัจจุบันนี้ เรา
ทัง้ หมดทุกคนล้วนยึดถือแนวคิด
ของส�ำนักเคนส์ทั้งนั้น”
อย่างไรก็ดี นับ จากกลาง
ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ลัทธิ
ส�ำนักเคนส์ประสบกับวิกฤตความเชื่อถือ ปรากฏว่านโยบายงบประมาณ
ต้านวัฏจักรไม่ได้ส่งผลตามที่เคนส์ว่าไว้ จริงอยู่การใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นในช่วง
ที่เศรษฐกิจเกิดวิกฤต <ผ่านนโยบายกระตุ้น> แต่พอเศรษฐกิจฟื้นตัว หนี้ที่
รัฐบาลก่อไว้ไม่ได้มกี ารใช้คนื ผลลัพธ์คอื หนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ แบบสะสม และ
ขอบเขตในการใช้จ่ายแบบขาดดุลลดลงอย่างต่อเนื่องราวกับเป็นวิกฤตที่
ระบบเบรตตันวูดส์: ในปี 1944
ในการประชุมที่เมืองเบรตตันวูดส์
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ มี ก าร
ตกลงกั น ใช้ ส ถาปั ต ยกรรมทาง
การเงินระหว่างประเทศส�ำหรับยุค
หลังสงครามโลก หลักส�ำคัญคือ
เป็นระบบเงินตราระหว่างประเทศ
ที่ จ� ำ กั ด ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น สกุ ล ต่ า งๆ โดย
ให้มีการเชื่อมโยงกับค่าเงินสกุล
ดอลลาร์ ส หรั ฐ กองทุ น การเงิ น
ระหว่างประเทศและธนาคารโลก
จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาให้เป็นสถาบัน
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการปล่ อ ย
เงินกู้ระหว่างประเทศและก�ำกับ
ดูแลตลาดการเงินระหว่างประเทศ
ระบบเบรตตั น วู ด ส์ ใ ช้ อ ยู ่ จ นถึ ง
ปี 1973 หลั ง เกิ ด ความผั น ผวน
ในตลาดเงินตราระหว่างประเทศ
ระบบที่ก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลต่างๆ โดยยึดโยงกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงมีอันต้อง
ล้มเลิกไป

ปัญหาเกี่ยวกับลัทธิ
ส�ำนักเคนส์
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ตามมาจากวิกฤตอีกทีหนึง่ นอกจากนีก้ เ็ กิดวิกฤตน�ำ้ มันสองครัง้ ราคาน�ำ้ มัน
ที่ถีบตัวขึ้นอย่างรุนแรงท�ำให้เกิดวงจรอันเลวร้าย นั่นคือ แม้มีการขึ้นค่าจ้าง
แต่ทว่าราคาพลังงานทีถ่ บี ตัวสูงขึน้ กว่าเดิมได้ไปกัดเซาะรายได้ของคนงานที่
เพิ่มขึ้น <จนรายได้ที่แท้จริงไม่ได้เพิ่มขึ้น> ผลพวงคือต้องขึ้นค่าจ้างอีกรอบ
หนึ่ง ซึ่งท�ำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้น และกดดันให้มีการเพิ่มค่าจ้างอีกรอบหนึ่ง
ดังนั้นชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ได้ผล ซ�้ำยังเกิดภาวะชะงักงัน
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีเงินเฟ้อในอัตราสูง (เรียกว่า stagflation)
ต่อมานักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่และนักเศรษฐศาสตร์แนวคลาสสิก
ใหม่ (new classical economists) ออกโรงเสนอแนะให้เน้นนโยบายปรับแก้
ทางซีกอุปทาน (supply-side policy) ที่เป็นมิตรกับวิสาหกิจมากๆ กล่าวคือ
ให้ส่งเสริมความได้เปรียบในการตั้งฐานการผลิตโดยการใช้มาตรการลด
ต้ น ทุ น จั ด งบประมาณของรั ฐ ในลั ก ษณะไม่ สุ รุ ่ ย สุ ร ่ า ย และใช้ น โยบาย
รัดเข็มขัด เป็นต้น
หลังจากยุคทีเ่ สรีนยิ มทางเศรษฐกิจเฟือ่ งฟู ก็ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้อง
ดังขึ้นเรื่อยๆ ให้รัฐกลับเข้ามาแทรกแซงตลาดที่ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ไปมาก
โดยหนึ่งในนั้นเป็นผลมาจากวิกฤตตลาดการเงินที่เริ่มขึ้นในปี 2007 บัดนี้
คนเริ่มหันกลับไปหาแนวคิดของเคนส์ ซึ่งก็ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด
เพราะสิง่ ทีเ่ คนส์เขียนไว้เกีย่ วกับ
ภาวะเศรษฐกิ จ ชะงั ก งั น พ่ ว ง
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
เงินเฟ้อ: ภาวะที่ความชะงักงัน
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเกิดขึ้น
เหมาะเจาะกว่าที่เคย:
พร้ อ มกั น (Wirtschaftslexikon
2009)

“พวกนักเก็งก�ำไรอาจไม่ทำ� ให้เกิดอันตรายจนเป็นฟองสบูต่ ราบใด
ที่การด�ำเนินการของวิสาหกิจยังเป็นไปอย่างมั่นคง แต่สถานการณ์จะ
เลวร้ายถ้าวิสาหกิจกลายเป็นฟองสบู่ขึ้นมาอันมาจากวังวนแห่งการ
เก็งก�ำไร ถ้าเมื่อไหร่พัฒนาการของทุนในประเทศเป็นผลผลิตจาก
กิจกรรมในบ่อนคาสิโน เมื่อนั้นแหละพัฒนาการของทุนจะไม่สามารถ
ด�ำเนินได้อย่างที่ควร” (Keynes 1966: 134)

2.4 ตัวแบบในอุดมการณ์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ในการถกเถียงกันทางการเมืองโดยทัว่ ไปจะพบว่ามีกลิน่ อายแนวคิดของ
ทั้งสมิธ มาร์กซ์ และเคนส์ ผสมผสานอยู่ทั่วไปหมด สมมติถ้านักการเมือง
แนวเสรีนยิ ม (ในแง่ “เสรีนยิ มทางเศรษฐกิจ”) พยายามลดทอนบทบาทของรัฐ
ให้ท�ำหน้าที่หลักๆ ที่จ�ำเป็นเท่านั้น และประกาศว่ารัฐมิได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การแก้ปญ
ั หา แต่เป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาต่างหาก ความคิดอย่างนีส้ อดคล้อง
กับความคิดของ อดัม สมิธ ในช่วงที่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ไร้การควบคุม
ซึ่งตลาดท�ำงานได้ไม่เต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆ แนวทางการแก้ปัญหาของเคนส์
ว่าด้วยการจัดการระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดก็จะกลับมามีนยั อีกครัง้ และเมือ่
เผชิญกับภาพของโรงงานในประเทศก�ำลังพัฒนาที่คนงานเย็บผ้าวันละ 14
ชั่วโมงและถูกขูดรีดค่าจ้าง แนววิเคราะห์ของมาร์กซ์ก็จะเข้ามาอยู่ในใจเรา
ได้ไม่ยาก
ที่กล่าวมานี้ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะตัวแบบในอุดมการณ์6
ของทั้งสมิธ มาร์กซ์ และเคนส์ เป็นตัวแทนของโลกทัศน์ทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันอย่างมาก 3 รูปแบบ ความคิดของทั้งสามออกมาปรากฏตัว
“ตัวแบบในอุดมการณ์” (ideal-typical) ในที่นี้มีความหมายตามนัยของนักสังคมวิทยา มักซ์
เวเบอร์ (Max Weber) นั่นคือเป็นการขยายปรากฏการณ์ในชีวิตจริงให้เกินจริงโดยเจตนา เพื่อ
จัดระเบียบหรือจับภาพภาคส่วนต่างๆ ของความเป็นจริงทางสังคมในเชิงทฤษฎี แต่ “ตัวแบบ
ในอุดมการณ์” ในหนังสือแนะน�ำความรู้เบื้องต้นเล่มนี้ก็ยังมีความหมายถึงภาพร่างอย่างง่ายๆ
ของแนวคิดต่างๆ ที่น�ำเสนอด้วย

6
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1. ทุนนิยมบริสุทธิ์

2. ต่อต้านทุนนิยม

3. ทุนนิยม
แบบจัดการ

“ให้มีการท�ำงาน
ของกลไกตลาด
เท่าที่จะเป็นไปได้
และให้มีการวางแผน
เท่าที่จ�ำเป็น”
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ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าเมื่อเกิดค�ำถามส�ำคัญในหัวข้อการกระจายทรัพยากร ความ
สัมพันธ์ระหว่างตลาดกับรัฐ และประเด็นอื่นๆ ในด้านนโยบายเศรษฐกิจ
ตัวแบบในอุดมการณ์ทั้งสามนี้สามารถอธิบายเป็นรูปแบบได้ดังต่อไปนี้
1. รัฐไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ การที่คน
ดั้นด้นแสวงหาทรัพย์สินมาถือครองคือแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่ควรไปขัดขวางกระบวนการนี้ (นี่เป็น
แนวคิดแบบอิสรนิยมที่ตามมาจากสมิธ)
2. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึง่ มีฐานอยูท่ กี่ ารถือกรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคลใน
ปัจจัยการผลิตและการแข่งขันจะน�ำพาไปสู่การขูดรีดและท�ำให้คน
ส่วนใหญ่อยู่กินอย่างยากไร้ ด้วยเหตุนี้จึงควรล้มเลิกระบบนี้ (เป็น
ความคิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ตามแนวคิดของมาร์กซ์)
3. ระเบียบทางเศรษฐกิจมีรากฐานอยู่บนทรัพย์สินและเศรษฐกิจ
กลไกตลาด แต่รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจโดยการจัดการ
ด้านการก�ำกับดูแล การกระจายรายได้ และการบริหารเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค หรืออีกนัยหนึ่งคือผ่านทางการจัดการอุปสงค์อย่าง
รอบคอบ ส่วนทรัพย์สินในระบบนี้จะได้รับการพิทักษ์คุ้มครอง แต่
ขณะเดียวกันแม้จะเป็นของส่วนบุคคล แต่กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
ที่แยกออกจากกันไม่ได้ และก็มีภาระผูกพันกับสังคมด้วย (นี่คือ
ความคิดแบบสังคมประชาธิปไตย ตามอย่างเคนส์)
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เห็นได้ชัดว่าระบบตลาดที่ปราศจากการ
ควบคุมจะล่มสลายเช่นเดียวกับการท�ำการใดๆ โดยปราศจากระเบียบตลาด
ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าทั้งการใช้กลไกตลาดอย่างสุดขั้วและการยกเลิก
กลไกตลาดไปเลยอย่างเบ็ดเสร็จล้วนไม่ประสบผลส�ำเร็จ ระบบทุนนิยมนั้น
จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดทิศทางและจัดการถ้าจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
สังคมประชาธิปไตย ในแผนงานโกเดสแบร์ก (Godesberg Programme)
ของพรรคสั ง คมประชาธิ ป ไตยในปี 1959 (ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง สื บ เนื่ อ งมาจาก
ความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ คาร์ล ชิลเลอร์ ซึ่งตอนนั้นมีอิทธิพลต่อพรรค
มาก) ชิลเลอร์ได้ระบุไว้อย่างกะทัดรัดว่า “ให้มีการท�ำงานของกลไกตลาด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และให้มีการวางแผนเท่าที่จ�ำเป็น”

อย่างที่กล่าวมาแล้ว ต้องประเมินทฤษฎีที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้
โดยค�ำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ เป็นที่ชัดเจนว่าระบบทุนนิยมไม่ได้
ล่มสลายเพราะความขัดแย้งภายในระบบอย่างทีม่ าร์กซ์ทำ� นายไว้ แม้กระนัน้
ระบบทุนนิยมก็ยังไม่เสถียรอยู่ในดุลยภาพที่มีความสอดคล้องกลมกลืน
กันอย่างที่สมิธท�ำนาย ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่มีลักษณะเด่นคือได้เกิด
ความเจริญมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่คนจ�ำนวนมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันศตวรรษนี้ก็ประสบกับความปั่นป่วนทางสังคมอย่างรุนแรง
และเผชิญวิกฤตนับครั้งไม่ถ้วน จากจุดยืนของนักสังคมประชาธิปไตยจะ
ประเมินพัฒนาการเหล่านี้อย่างไร? มัททีอัส พลัทเซค, เพียร์ ชไตน์บรึค และ
ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ในหนังสือ Auf der Höhe der Zeit ปี 2007
ได้เสนอค�ำตอบที่เป็นไปได้ไว้ว่า

ค�ำถามต่างๆ เหล่านี้
นักการเมืองสาย
สังคมประชาธิปไตย
จะให้คำ� ตอบอย่างไร?

“นักสังคมประชาธิปไตย ‘ลัทธิแก้’ ที่มีความคิดใกล้เคียงกับ
เอดูอาร์ด แบร์นชไตน์ (Eduard Bernstein) ได้คดั ค้านทัง้ แนวความคิด
เศรษฐศาสตร์อันคับแคบของทั้งพวกมาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมและพวก
เสรีนยิ ม โดยให้ความส�ำคัญกับการเมืองรวมทัง้ หลักการปฏิรปู และความ
ก้าวหน้า ไปจนถึงการประนีประนอมและการปรองดองผลประโยชน์
ข้ามเส้นแบ่งชนชั้น และในขณะที่ส�ำนักอื่นให้ความไว้วางใจแก่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและพลังประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นไปเองอย่างเป็นธรรมชาติ
แต่นักสังคมประชาธิปไตยจะเน้นไปที่การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงรุกและปฏิบัติได้จริง กล่าวคือต้องการผสมพลวัตของระบบตลาด
เข้ า กั บ การปฏิ รู ป และการฟื ้ น ฟู สั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โต
และความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นระบบโดยที่ประชาชนทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงได้ สังคมประชาธิปไตยต้องการให้เศรษฐกิจกลไกตลาด
ระบอบประชาธิปไตย และความประสานกลมเกลียวทางสังคมเดินไป
ด้วยกันอย่างประนีประนอม โดยใช้วิธีการทางการเมืองเพื่อให้ทั้งสาม
ปัจจัยปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก นี่เป็นแผนงานที่จะท�ำให้เกิดความ
ก้าวหน้าแบบใหม่ในประวัตศิ าสตร์อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน แผนนี้
เสนอแนะโดยนักสังคมประชาธิปไตยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นับว่า
เป็นครั้งแรกที่นักสังคมประชาธิปไตยประสบความส�ำเร็จแบบที่ไม่
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เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งในทางปฏิบัติ
ระหว่างสามมิติดังกล่าวที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจกลไกตลาด
ที่ มี พ ลวั ต ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี ชี วิ ต ชี ว า และความประสาน
กลมเกลียวทางสังคม ซึ่งแต่เดิมมองว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้และ
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แนวคิด ‘สังคมประชาธิปไตยศตวรรษที่ 20’ ของ
นักสังคมวิทยาที่ชื่อ ราล์ฟ ดาเรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf) จึงมี
ความถูกต้องชอบธรรมเต็มที่ … แต่สิ่งส�ำคัญที่ต้องระลึกอีกครั้งคือ
ชัยชนะของสังคมประชาธิปไตยต่ออุดมการณ์ที่เป็นปรปักษ์นั้นได้มา
อย่างยากล�ำบากเพียงไร และผลของความส�ำเร็จนี้ในศตวรรษที่ 21
นั้นมีสถานะเปราะบางเพียงไร … ดังนั้นสังคมประชาธิปไตยที่รู้ตัวเอง
จะต้ อ งไตร่ ต รองอย่ า งเร่ ง ด่ ว นว่ า ความคิ ด เหล่ า นั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ
ใหญ่หลวงและเป็นการบุกเบิกเพื่อโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างไร โดย
แนวคิดเหล่านี้มีพัฒนาการต้นก�ำเนิดจากการเผชิญหน้ากันระหว่าง
มาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมกับลัทธิไม่แทรกแซงแบบเสรีนิยม ทั้งนี้เพราะ
เหตุว่าในยุคโลกาภิวัตน์ ความตึงเครียดขัดแย้งร่วมกันที่อยู่ภายใน
รากฐานระหว่างระบบตลาด ประชาธิปไตย และสังคมยังคงอยู่เหมือน
ในอดีต ไม่ได้เปลี่ยนแปลง” (Platzeck, Steinbrück and Steinmeier
2007: 19-21)

2.5. เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
สถานะของ
เศรษฐศาสตร์ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ค�ำถามที่ตอบยาก:
ดูจากตัวอย่างนี้
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หลังจากที่ได้น�ำเสนอนักเศรษฐศาสตร์ที่ส�ำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์
ไปแล้ว ตอนนี้ค�ำถามที่เกิดขึ้นคือในปัจจุบันเศรษฐศาสตร์มีสถานภาพ
อย่างไร? ยากที่จะตอบค�ำถามนี้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
เมื่ อ ตอนที่ อั ง กฤษเข้ า เป็ น สมาชิ ก ประชาคมยุ โ รปในปี 1973 มี
จดหมายส่งมาถึงหนังสือพิมพ์ The Times ลงนามโดยนักเศรษฐศาสตร์
154 คน บอกว่าการที่อังกฤษเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรคงจะ

เสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ วันรุ่งขึ้นก็มีการตีพิมพ์ถ้อยแถลงของ
นักเศรษฐศาสตร์ 142 คน (คนละกลุ่มกัน) ซึ่งแย้งว่าการที่อังกฤษเข้าร่วม
น่าจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าเสียประโยชน์ จากนั้นก็มีจดหมาย
ฉบับหนึ่งจากผู้อ่านซึ่งตั้งสมมติฐานว่านักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ต่างหากที่
จะท�ำให้อังกฤษเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ (อ้างใน Wagner and
Wiegard 2002: 773)
เกร็ดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่มีแนวคิดใดที่เป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่าย เพราะมีเหตุผลหลัก 2 ประการดังนี้
ประการแรก ตามค�ำกล่าวของนักปรัชญา คาร์ล พ็อพเพอร์ (Karl
Popper) เศรษฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกับศาสตร์อื่นทุกศาสตร์ที่ไม่ได้สร้างอยู่
บนหินแต่อยู่บนดินเลน แปลความว่าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อสังเกตต่างๆ
ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อร่างข้อยุตินั้น มีความไม่แม่นย�ำอยู่หรืออาจผิดไป
เลยก็เป็นไปได้
ประการทีส่ อง เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทีเ่ ต็มไปด้วยค่านิยม ซึง่ ไม่เหมือน
กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สมมติฐานและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ก�ำหนด
มาจากทัศนคติทางมนุษยธรรมและทางสังคม ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่มี
ความเชื่อว่ามนุษย์คือ สัตว์เศรษฐกิจ ที่มุ่งบรรลุอรรถประโยชน์สูงสุดก็จะ
มีข้อยุติที่แตกต่างจากข้อยุติของนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่ามนุษย์นั้นเป็น
สิ่งมีชีวิตทางสังคมที่มีความซับซ้อน
นักข่าวเศรษฐกิจชื่อ อันเดรียส ฮอฟฟ์มันน์ (Andreas Hoffmann)
ได้เตือนสติไว้อย่างหนึ่งว่า เศรษฐศาสตร์ซึ่งมักคิดกันว่ามีรากฐานอยู่บน
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้จับต้องได้นั้น ยังมีรากฐานมาจากอุดมการณ์จ�ำนวน
มากด้วย ดังนัน้ ข้อเสนอแนะของนักเศรษฐศาสตร์จงึ ต้องได้รบั การตรวจสอบ
อย่างพินิจพิเคราะห์อยู่เสมอ

ไม่มีความเห็นใดที่
เป็นที่ยอมรับของ
ทุกคน: สองเหตุผล
หนึ่ง ไม่มี
วิทยาศาสตร์ใดที่มี
ข้อพิสูจน์ได้ 100%
สอง ข้อคิดทาง
เศรษฐศาสตร์
จะสอดแทรกด้วย
ค่านิยมที่ผู้คิด
ยึดติดอยู่

“ผมไม่สามารถขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดถึงเงินอุดหนุน นักเศรษฐศาสตร์เกลียดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเป็นอะไรที่มีเงื่อนง�ำซ่อนเร้น
และส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาต แต่ถ้าไม่มีเงินอุดหนุนก็จะไม่มี
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เครือ่ งบินแอร์บสั บนท้องฟ้า เราขึน้ แต่แอร์บสั เพราะผูน้ ำ� รัฐบาลบางคน
อยากผลิตเรือบิน ถ้าไม่มีการตัดสินใจอย่างนี้สภาพการณ์ก็คงเป็นว่า
โบอิง้ ครอบง�ำตลาดเครือ่ งบินเหมือนอย่างที่ บิลล์ เกตส์ ครอบง�ำตลาด
คอมพิวเตอร์ … หรือยึดอ�ำนาจของสหภาพแรงงาน มีการกล่าวหา
ว่าสหภาพแรงงานเป็นอุปสรรคต่อวิสาหกิจที่พยายามท�ำก�ำไร แต่ถ้า
เป็นอย่างนี้จริง ท�ำไมผู้ผลิตรถยนต์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
ระบบไฟฟ้าของเยอรมันจึงประสบความส�ำเร็จไปทั่วโลก? ในความ
เป็นจริงพวกเขาน่าจะล้มเหลวในเมื่อสหภาพแรงงานของพวกเขานั้น
แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหม? … ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นักที่จะพูดเรื่องโลก
ในความเป็นจริงกับผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจตามขนบ ฝ่ายหลังอาจ
มองหน้าคุณอย่างไม่พอใจ พร้อมกับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่
ประเด็น แต่เป็น ‘วิธีการของนโยบายเศรษฐกิจ’ ต่างหาก … แต่อยาก
ถามว่าท�ำไมนักเศรษฐศาสตร์จงึ ท�ำนายผิดบ่อยนัก? ตอนทีส่ งครามโลก
ครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะ
สงครามในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่ท�ำให้เกิดก�ำไร
อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ 8 วันก่อน ‘พฤหัสทมิฬ’ ในเดือนตุลาคม 1929
นักเศรษฐศาสตร์ดาวเด่น เออร์วงิ ฟิชเชอร์ (Irving Fisher) ประกาศว่า
ไม่มีทางที่ตลาดหุ้นจะดิ่งลงเหว <แต่ในที่สุดมันก็เกิดขึ้น> อีกอย่าง
หนึ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เยอรมนีประสบทั้งหมด 5 ครั้ง
ไม่มีครั้งใดเลยที่ได้มีการท�ำนายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ในท�ำนอง
เดียวกันก็ไม่มีใครท�ำนายอย่างถูกต้องว่าอินเทอร์เน็ตจะเฟื่องฟูใน
ทศวรรษ 1990 อีกตัวอย่างหนึ่ง ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2002 สถาบันหนึ่ง
ท�ำนายว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะโต 1.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2003 สิ่งที่
เกิดขึ้นจริงคือในปีนั้นเศรษฐกิจหดตัวลง 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบัน
ทุ ก คนพยายามคิ ด กั น ว่ า ท� ำ ไมเยอรมนี ส ามารถสร้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น
และท�ำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะการเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งทั้งๆ ที่
ราคาน�้ำมันแพงเกินไป และนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล (Angela
Merkel) ก็ ด� ำ เนิ น นโยบายอย่ า งผิ ด พลาดในด้ า นการปฎิ รู ป ด้ ว ย”
(Süddeutsche Zeitung, 16 กันยายน 2006)
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แต่แน่นอนว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่มีความแม่นย�ำ สามารถ
ผลิ ต ค� ำ ท� ำ นายที่ เ ที่ ย งตรงได้ แต่ เ ป็ น ศาสตร์ ที่ มี ก ารตั้ ง ข้ อ สมมติ และ
หลังจากนั้นก็เสนอข้อสรุปที่มีฐานมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ
ไม่มากก็น้อย
ผลที่ตามมาจากข้อตระหนักในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร แน่นอนที่ไม่ควร
มองเศรษฐศาสตร์ว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือมองว่าสามารถตีความตาม
อ�ำเภอใจได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องส�ำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ควร
เปิดกว้างต่อสมมติฐานและมุมมองต่างๆ ให้คนอืน่ ทีศ่ กึ ษาแนวคิดของพวกเขา
จัดแบ่งประเภทและตีความโดยคัดค้านแนวคิดของพวกเขา
กล่าวโดยคร่าวๆ นักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น
ค่ายที่เน้นด้านอุปทาน (supply-side) กับค่ายที่เน้นด้านอุปสงค์ (demandside) และแน่นอนว่าเส้นแบ่งส�ำหรับแยกสองค่ายนั้นไม่ตายตัวและซ้อนทับ
คาบเกี่ยวกันมาก
นโยบายเน้นด้านอุปทาน
นโยบายเศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น ด้ า นอุ ป ทานนี้ อ ยู ่ ใ นจารี ต ทฤษฎี ค ลาสสิ ก
ของ อดัม สมิธ แล้วพัฒนาโดย เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) จอห์น
สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และคนอื่นๆ นโยบายเน้นด้านอุปทานนี้
มาจากทฤษฎีเสรีนิยมแบบตลาดและเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ นโยบายนี้ต้องการ
ให้รัฐสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออ�ำนวยแก่วิสาหกิจทั้งหลายเท่าที่จะเป็นไปได้ คือ
ให้วิสาหกิจสามารถท�ำก�ำไรได้ดี นี่คือ “นโยบายเน้นด้านอุปทาน” กล่าวคือ
อุปทานของสินค้าและบริการควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด แล้วความ
ต้องการซื้อหรืออุปสงค์จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามทฤษฎี รัฐควรเข้าไป
มีอิทธิพลต่อกลไกตลาดให้น้อยที่สุด เงินอุดหนุน การเป็นเจ้าของธุรกิจโดย
รัฐ และการก�ำกับดูแลควรมีให้นอ้ ยทีส่ ดุ ส่วนภาษีและประกันสังคมควรคงไว้
ให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ หน้าทีข่ องธนาคารกลางคือรักษาเสถียรภาพ
ของสกุลเงินไว้ แต่ไม่ควรเข้าไปรุกล�้ำวัฏจักรเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ไม่ได้
เป็นวิทยาศาสตร์
เที่ยงตรงตายตัว
ผลสืบเนื่อง: ให้
ผู้เสนอแนวคิดเผย
ออกมาและระบุ
จุดยืนเฉพาะของตน
สองค่าย: นโยบาย
เน้นด้านอุปทานกับ
นโยบายเน้นด้าน
อุปสงค์

นโยบายเน้นด้าน
อุปทาน: อดัม สมิธ,
เดวิด ริคาร์โด,
จอห์น สจ๊วต มิลล์
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นโยบายเน้นด้าน
อุปสงค์: จอห์น
เมย์นาร์ด เคนส์

แนวคิดเรื่องค่าจ้าง
ที่แตกต่างกัน
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นโยบายเน้นด้านอุปสงค์
นโยบายเศรษฐกิจที่เน้นด้านอุปสงค์นั้นคิดค้นขึ้นโดย จอห์น เมย์นาร์ด
เคนส์ นโยบายนี้ให้รัฐมีบทบาทเชิงรุกในด้านการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
และให้เข้าไปจัดการกับวัฏจักรธุรกิจ ข้อส�ำคัญของนโยบายนี้คือการรักษา
อุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจให้คงตัว และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ค่าจ้าง
ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ในระดับเดียวกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ เฮนรี
ฟอร์ด (Henry Ford) ผู้น�ำวิธีการผลิตสินค้าทีละมากๆ มาใช้กับโรงงาน
ของเขาอันท�ำให้ผลิตภาพพุง่ ขึน้ ได้สนับสนุนให้มกี ารขึน้ ค่าจ้างเพือ่ ประโยชน์
ในด้านอุปสงค์ เข้าใจกันว่าฟอร์ดคือคนกล่าววลีที่ว่า “รถยนต์ไม่สามารถซื้อ
รถยนต์ได้หรอก” <หมายความว่าต้องท�ำให้คนมีก�ำลังซื้อเพื่อที่จะขายรถได้
เพราะล�ำพังรถเองไม่สามารถซื้อรถได้>
ถ้าการบริโภคและการลงทุนเอกชนเบาบาง รัฐต้องเข้ามาแทนที่โดย
วางแผนงานด้านการลงทุนและจัดให้มมี าตรการด้านการจ้างงานอย่างเข้มข้น
ผลจากการเพิม่ อุปสงค์จะท�ำให้วสิ าหกิจต่างๆ เริม่ ลงทุนอีกครัง้ การจ้างงาน
จะโตขึ้นและการบริโภคของเอกชนจะเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางควรมีบทบาท
แต่เล็กน้อยในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจด้วยการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่า
เดิมและเพิ่มอุปทานเงินเข้าสู่ระบบ
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันระหว่างนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นด้านอุปทาน
กับนโยบายที่เน้นด้านอุปสงค์คือมองบทบาทและความส�ำคัญของค่าจ้าง
ไม่เหมือนกัน โดยนโยบายที่เน้นด้านอุปทานมองค่าจ้างเป็นภาระต่อปัจจัย
ด้านต้นทุนอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องจัดการให้ลดลงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤต
แต่ฝ่ายที่เน้นด้านอุปสงค์จะมองตรงกันข้าม โดยตีความค่าจ้างว่าเป็นส่วน
ส�ำคัญของปัจจัยด้านอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจ�ำต้องเพิ่มขึ้นในช่วง
ที่เศรษฐกิจตกต�่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจขาลงต่อเนื่อง
เหมือนกับกรณีวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ 1920 นักเศรษฐศาสตร์บางคน
มองว่าการขาดแคลนอุปสงค์เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจเยอรมนีชะงักงันในช่วง
ปี 2001-2005 เศรษฐกิจของเยอรมนีอยู่ในภาวะชะงักงันเพราะก่อนหน้านั้น

ใช้นโยบายกันไม่ให้ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นและใช้นโยบายลดการลงทุนภาครัฐ
อันท�ำให้อุปสงค์ภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในที่สุดได้มีการเรียกร้อง
ให้เพิ่มค่าจ้างและออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อออกไปจากภาวะ
วิกฤต (Horn 2005) อย่างไรก็ตาม นโยบายเน้นด้านอุปสงค์นั้นมีปัญหาอยู่
2 ประการ ข้อที่หนึ่ง ในทางปฏิบัติพบว่าเวลาเศรษฐกิจพลิกกลับมาสู่สภาพ
ปกติก็เป็นการยากที่จะน�ำเงินไปใช้คืนหนี้สาธารณะที่ได้ก่อไว้ก่อนหน้าซึ่ง
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้หนี้สาธารณะหลังการใช้นโยบายแบบนี้เพิ่มสะสม
ขึ้นเรื่อยๆ และในท้ายที่สุดก็ต้องลดขนาดแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ด�ำเนินการทางการเมือง ข้อที่สอง มาตรการกระตุ้นอุปสงค์บวกกับนโยบาย
ของธนาคารกลางในการอัดฉีดเงินเข้าสูต่ ลาดในบางกรณีจะท�ำให้เกิดภาวะที่
ค่าจ้างถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็กระตุ้นให้เกิด “การออม
อย่างตื่นตระหนก” อันท�ำให้การบริโภคชะงักงัน สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
แล้วในปลายทศวรรษ 1970 เป็นภาวะที่เศรษฐกิจชะงักงันและเกิดเงินเฟ้อ
ซึ่งเรียกว่า stagflation
แล้วทฤษฎีทั้งสองนี้ ทฤษฎีใดทรงอิทธิพลมากกว่ากัน? อย่างที่กล่าว
มาแล้ว จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในทศวรรษ 1920 จนกระทั่งทศวรรษ 1970
นโยบายด้านอุปสงค์ตามแนวทางส�ำนักเคนส์ได้ครอบง�ำในระดับระหว่าง
ประเทศ แต่พอในช่วงปลายทศวรรษ 1970 นโยบายด้านอุปทานแบบ
ส�ำนักคิดตลาดเสรีแนวใหม่ก็ฟื้นขึ้นมาในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาจากเศรษฐกิจ
โลกชะงักงันและเงินเฟ้อทีแ่ พร่กระจายไปทัว่ (คือเกิดภาวะ stagflation) ในช่วง
ทศวรรษ 1980 มีการสนับสนุนนโยบายเน้นด้านอุปทานโดยประธานาธิบดี
โรนัลด์ เรแกน แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แธตเชอร์
จากสหราชอาณาจักร รวมไปถึง เฮลมุต โคห์ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีด้วย
แม้อยูใ่ นรูปทีไ่ ม่เข้มข้นนัก ในทศวรรษ 1990 การชีน้ ำ� นโยบายด้านอุปทานนี้
สะท้อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าฉันทามติวอชิงตันซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลก
อย่างรุนแรง เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศได้ เ ผยแพร่ น โยบายการเปิ ด เสรี ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารลดภาษี
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผ่อนคลายการก�ำกับดูแล ให้มีการค้าเสรี และตัดเงิน
อุดหนุนต่างๆ แนวคิดดังกล่าวเป็นไปเพื่อกระตุ้นตลาดและลดบทบาท

จากลัทธิส�ำนักเคนส์
ในช่วงทศวรรษ
1970 มาถึงการใช้
ฉันทามติวอชิงตัน
ในทศวรรษ 1990
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ของรัฐ อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกและเจ้าของรางวัลโนเบล
โจเซฟ สติกลิตซ์ ได้กลายมาเป็นผู้ที่วิจารณ์ฉันทามติวอชิงตันที่โดดเด่น
คนหนึ่ง เขาเห็นว่าความศรัทธาอย่างไม่ลืมหูลืมตาในทฤษฎีที่เน้นด้าน
อุ ป ทานนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งของอุ ด มการณ์ แ ละขาดข้ อ สนั บ สนุ น เชิ ง
ประจักษ์ ข้อเท็จจริงก็คือรัฐที่เชื่อและปฏิบัติตามสูตรการเปิดตลาดเสรีและ
เศรษฐกิจนัน้ อยูใ่ นภาวะชะงักงัน ในขณะทีร่ ฐั อืน่ เคลือ่ นไปข้างหน้าทัง้ ในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ สืบเนือ่ งจากพืน้ ฐานการด�ำเนินนโยบายจัดการกับกลไก
ตลาดและจัดให้มีการประสานกันในตลาด (Stiglitz 2002)
ในปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์เยอรมันส่วนใหญ่ดูเหมือนจะโน้มเอียง
ไปทางนโยบายทีเ่ น้นด้านอุปทาน ในปี 2005 แนวร่วมฝ่ายแดงและฝ่ายเขียว
(Red-Green Coalition) ได้พิจารณาและแถลงว่าต้องใช้นโยบายการ
ใช้จ่ายสาธารณะเพิ่มการหมุนเวียนเงินในประเทศเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ หรือ
กล่าวอีกนัยคือเป็นการใช้นโยบายแบบส�ำนักเคนส์คลาสสิก แต่ปรากฏว่า
ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า 250 คนเรียกร้องให้ใช้นโยบาย
เศรษฐกิจที่เน้นด้านอุปทานซึ่งเรียกกันว่า “ค�ำเรียกร้องฮัมบูร์ก” (Hamburg
Appeal) นักเศรษฐศาสตร์ทสี่ นับสนุนนโยบายทีเ่ น้นอุปสงค์ตกเป็นฝ่ายตัง้ รับ
มาหลายปี แต่ตอนนี้สังคมหันมารับฟังพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ
ทฤษฎีเน้นด้านอุปสงค์ของเคนส์สามารถอธิบายได้วา่ ท�ำไมวิกฤตตลาด
การเงินถึงกระทบภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงได้อย่างฉับพลันและรุนแรงในปี
2008 อันท�ำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย และผลที่ตามมาคือหลาย
ประเทศตอบรับนโยบายของส�ำนักเคนส์คลาสสิก นัน่ คือกระตุน้ อุปสงค์ ขยาย
การใช้จ่ายภาครัฐ และมุ่งเพิ่มอ�ำนาจซื้อของภาคครัวเรือน
วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจภายหลังปี 2008 ได้น�ำไปสู่การครุ่นคิดกัน
ใหม่ครัง้ ใหญ่ แม้กระทัง่ ประธานของธนาคารดอยซ์แบงก์ โยเซฟ อัคแคร์มนั น์
(Josef Ackermann) ก็กล่าวว่า “ผมไม่เชื่อในพลังรักษาตัวเองของตลาด
อีกต่อไปแล้ว” (Ackermann 2008) และเรียกร้องให้มกี ารควบคุมดูแลการเงิน
โลก ปัจจุบันพวกนิยมตลาดอย่างสุดขั้วอยู่ในฐานะตั้งรับ ส่วนลัทธิความคิด
ของเคนส์กก็ ำ� ลังกลับมาเป็นทีน่ ยิ มอีกครัง้ หนึง่ ทฤษฎีของเขาสามารถอธิบาย
วิกฤตอันรุนแรงครั้งนี้ได้และชี้ทางที่เป็นไปได้ให้ออกจากวิกฤต

นัยของเคนส์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ ในระดับพื้นฐานที่สุด งานชิ้น
ส�ำคัญของเขาที่ชื่อ ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการจ้างงาน ดอกเบี้ย และเงิน ซึ่ง
เป็นผลพวงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในทศวรรษ 1930 ในหลายมิตมิ คี วาม
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่เกิด
ความยุง่ เหยิงของตลาดการเงิน เศรษฐกิจทัว่ โลกตกต�ำ่ พร้อมกัน เคลือ่ นไปสู่
ภาวะเศรษฐกิจขาลงต่อเนื่อง เนื่องจากขาดอ�ำนาจซื้อและกังวลว่าเป็นไปได้
ที่วิกฤตจะแย่ยิ่งกว่าเดิม ครัวเรือนจะบริโภคน้อยลง วิสาหกิจจะระงับการ
ลงทุนไว้กอ่ น ธนาคารแทบจะไม่ปล่อยกู้ การผลิตลดลง ส่งผลให้การจ้างงาน
ลดลง แล้วการบริโภคก็ลดลงมากขึ้นกว่าเดิม วิกฤตในทศวรรษ 1930 ยุติใน
ขั้นต้นเมื่อมีการขยายขอบเขตการก�ำกับดูแลกลไกตลาดและออกแผนงาน
การลงทุนโดยรัฐที่อิงกับแนวคิดของเคนส์
แล้วจะอธิบายจุดก�ำเนิดวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา
ในปี 2007 อย่างไร? ฟองสบู่ขนาดมโหฬารอันมีที่มาจากการเก็งก� ำไร
ท�ำให้ระบบธนาคารระหว่างประเทศเกือบพังทลาย ลูกศิษย์ของเคนส์ที่ชื่อ
ไฮแมน มินสกี (Hyman Minsky) อธิบายการเกิดขึน้ ของฟองสบูโ่ ดยอิงงานเขียน
ของผู้เป็นอาจารย์ไว้อย่างน่าเชื่อถือ (Minsky 1986) ระหว่างช่วงเวลาอัน
ยาวนานที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตด้วยความโลภและความกระหายในความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น นี่คือการมุ่งหวังก�ำไรที่มากกว่าเดิมโดยยอมรับความเสี่ยงที่
สูงขึ้น การแข่งขันระหว่างธนาคารชักจูงพวกเขาให้พยายามหลีกเลี่ยงการ
ก�ำกับดูแลต่างๆ พร้อมด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพือ่ น�ำเงินไป
ลงทุนในโครงการทีเ่ สีย่ ง เมือ่ สะสมความเสีย่ งสูงขึน้ เรือ่ ยๆ รากฐานทีส่ ร้างขึน้
อย่างไม่มนั่ คงสุดท้ายก็พงั ทลายดังทีเ่ ราเห็นกัน วิธแี ก้ปญ
ั หาของมินสกีคอื รัฐ
ต้องจัดให้มกี ารก�ำกับดูแลเพือ่ ปกป้องไม่ให้กลไกตลาดท�ำลายตัวเองและเพือ่
หลีกเลีย่ งวิกฤตทางการเงิน เคนส์เคยเรียกร้องตัง้ แต่ปี 1926 แล้วในบทความ
ชื่อ “The End of Laissez-Faire” (จุบจบของลัทธิไม่แทรกแซง) ว่าให้ยกเลิก
ตลาดการเงินโลกที่ไร้การก�ำกับดูแล (Keynes 1926) นอกจากนั้นเขายังมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบตลาดโลกในทางปฏิบตั อิ กี ด้วย เขาเข้าร่วม
การประชุมเบรตตันวูดส์ ณ ทีน่ นั้ ได้มกี ารร่างระบอบส�ำหรับตลาดการเงินโลก
อันก่อให้เกิดเสถียรภาพเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ พอมาถึงยุค
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จ�ำแนกแยกแยะ
สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจในเยอรมนี
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ปัจจุบันประเด็นนี้ก็กลับมาเป็นวาระส�ำคัญของประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่ง
เช่น ในการประชุมสุดยอด G20 ณ กรุงลอนดอนในเดือนเมษายนปี 2009
มีคนกล่าวว่าการมาพบปะหารือกันในหมู่ผู้น�ำครั้งนี้เป็นดั่งความพยายามที่
จะให้เกิดข้อตกลงเบรตตันวูดส์ครั้งที่สอง และหลังจากนั้นก็มีการเดินหน้า
อย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มีนัยส�ำคัญ นั่นคือมีการวางการก�ำกับดูแลระดับ
โลกกั บ กองทุ น เพื่ อ การเก็ ง ก� ำ ไร (hedge funds) และบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือ ทั้งยังมีการก่อตั้งเวทีประชุมเพื่อเสถียรภาพทางการเงินที่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ถ้าเคนส์ยังอยู่ เขาจะให้แนวทางอย่างไรในการออกจากวิกฤตปัจจุบัน?
ข้อเท็จจริงทั่วไปข้อแรกคือ โดยปกติวัฏจักรเศรษฐกิจจะถูกจัดการโดย
นโยบายอัตราดอกเบี้ยของรัฐ ดังนั้นธนาคารกลางทั่วโลกจึงพร้อมใจกันลด
อัตราดอกเบีย้ เพือ่ รับมือกับวิกฤตปี 2008 แต่เนือ่ งจากวิกฤตครัง้ นีห้ นักหนา
สาหัสมาก มาตรการดังกล่าวจึงไม่เกิดผลอย่างทีเ่ คย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือประชาชน
เก็บตุนเงินซึง่ เป็นดังทีเ่ คนส์ทำ� นายว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีทมี่ วี กิ ฤตรุนแรง เพือ่ ที่
จะชดเชยการเหือดหายไปของการลงทุนและการบริโภคของเอกชน เคนส์
จึงเรียกร้องให้มกี ารกูย้ มื เงินมาเพือ่ เพิม่ การลงทุนของภาครัฐ หลายประเทศ
ในช่วงปี 2008-2009 ด�ำเนินการโดยใช้นโยบายกระตุ้นอุปสงค์แบบส�ำนัก
เคนส์คลาสสิก โดยเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐและจัดการให้ประชาชนมีอ�ำนาจ
ซื้อมากยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยท�ำมาก่อน หลังจากที่สหรัฐอเมริกา จีน และ
ยุโรปตัดสินใจอัดฉีดเศรษฐกิจด้วยชุดมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจไปหลายชุด
ในการประชุมสุดยอด G20 ในเดือนเมษายนปี 2009 ประเทศเศรษฐกิจ
ชั้นน�ำของโลกตกลงกันว่าจะอัดฉีดเงิน 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปใน
เศรษฐกิจทั่วโลก ในช่วงนั้นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษ (สังกัดพรรค
สังคมประชาธิปไตย) นายอาลิสแตร์ ดาร์ลิง (Alistair Darling) ได้เอ่ยชื่อของ
เคนส์ตอนที่ประกาศใช้ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
อีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดคือ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจต่างๆ มักเป็นตัวแทน
ส�ำนักคิดพื้นฐานส�ำนักใดส�ำนักหนึ่งในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (คือแนวที่
เน้นด้านอุปทานหรือแนวทีเ่ น้นด้านอุปสงค์) และมีแนวทางปฏิบตั ไิ ปตามนัน้
ในเยอรมนีมีสถาบันวิจัยเศรษฐกิจส�ำคัญอยู่ 5 แห่งที่จ�ำแนกขั้นพื้นฐาน

ได้ว่านิยมแนวที่เน้นด้านอุปทานหรือเน้นด้านอุปสงค์ งานวิจัยของสถาบัน
เหล่านี้มีอิทธิพลไม่น้อยต่อการถกเถียงในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ดังนั้นจึง
ส�ำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความเชื่อในทางเศรษฐกิจพื้นฐานของสถาบัน
เหล่านี้ รวมทัง้ เมือ่ ต้องประเมินการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของพวกเขา แต่
ทัง้ ห้าสถาบันก็ทำ� งานด้วยกัน โดยเฉพาะการพยายามคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิด
ขึน้ ในกรณีทเี่ ศรษฐกิจมีปญ
ั หา ซึง่ การคาดการณ์นจี้ ะเป็นฐานส�ำหรับการจัดท�ำ
งบประมาณภาครัฐและส่งอิทธิพลต่อการวางแผนของหลายบริษัทอีกด้วย
• The Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW
หรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งเยอรมนี) ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน มี
ศาสตราจารย์เกิรท์ เก. วากเนอร์ (Gert G. Wagner) เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
(เว็บไซต์คือ www.diw.de) มีแนวความคิดเป็นแบบให้ความส�ำคัญ
แก่การแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นจัดการอุปสงค์มากกว่าอุปทาน
• The Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH หรือสถาบันวิจยั
เศรษฐกิ จ แห่ ง ฮั ล เลอ) อยู ่ ใ นฮั ล เลอ/ซาเลอ ผู ้ อ� ำ นวยการชื่ อ
ศาสตราจารย์อุลริช บลุม (Ulrich Blum) (www.iwh-halle.de) เน้น
ความส�ำคัญของกลไกด้านอุปทานในการแก้ปัญหา
• The Institut für Weltwirtschaft (IfW หรือสถาบันศึกษาเศรษฐกิจ
โลกแห่งนครคีล) อยูใ่ นคีล ผูอ้ ำ� นวยการคือศาสตราจารย์เดนนิส เจ.
สโนเวอร์ (Dennis J. Snower) (www.ifw.de) เน้นความส�ำคัญของ
กลไกด้านอุปทานในการแก้ปัญหา
• The Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung
(RWI หรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งไรน์-เวสต์ฟาเลียน) ตั้งอยู่ใน
นครเอสเซิน ผู้อ�ำนวยการคือ ศาสตราจารย์คริสตอฟ เอ็ม. ชมิดท์
(Christoph M. Schmidt) (www.rwi-essen.de) เน้นความส�ำคัญ
ของกลไกด้านอุปทานในการแก้ปัญหา
• The IFO Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (IFO หรือ
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจไอเอฟโอ) ตัง้ อยูท่ นี่ ครมิวนิก ผูอ้ ำ� นวยการคือ
ศาสตราจารย์ฮนั ส์-แวร์เนอร์ ซินน์ (Hans-Werner Sinn) (www.ifo.
de) เน้นกลไกอุปทาน และมีแนวคิดที่นิยมตลาดเสรีนิยมมากที่สุด
ใน 5 สถาบันที่กล่าวมา

อ่านเพิ่มเติม:
Michael Dauderstädt (2009),
Krisenzeiten: Was
Schulden vermögen und was Vermögen schulden,
Friedrich-EbertStiftung (ed.),
Bonn.
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นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่มีแนวคิดเน้นด้านอุปทานคือ Institut der
deutschen Wirtschaft Köln [IW หรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งนครโคโลญ
ผู้อ�ำนวยการคือศาสตราจารย์มิชาเอล ฮือเทอร์ (Michael Hüther) เว็บไซต์
คือ www. iwkoeln.de] สถาบันนี้ใกล้ชิดกับฝ่ายนายจ้าง ส่วนอีกสถาบันหนึ่ง
จะมีแนวคิดเน้นจัดการกับอุปสงค์เป็นหลักคือ Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut [WSI หรือสถาบันเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการคือศาสตราจารย์ไฮเดอ พฟาร์ (Heide Pfarr) ที่เว็บไซต์ www.
wsi.de] สถาบันนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหภาพแรงงาน และท�ำงาน
ร่วมกับ Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung [IMK หรือ
สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคและการผันผวนทางธุรกิจ มีศาสตราจารย์
กุสตาฟ ฮอร์น (Gustav Horn) เป็นผู้อ�ำนวยการ]
นโยบายเน้นด้านอุปทาน นโยบายเน้นด้านอุปสงค์

แนวคิด
พื้นฐาน

สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำ�นวย
ที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้สำ�หรับ
วิสาหกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้
พวกเขาทำ�กำ�ไรได้ดี

จัดการให้อุปสงค์อยู่ในระดับ
สม�่ำเสมอและคงที่ โดยรัฐจะ
สนับสนุนด้านการ
จ้างงานและการจัดการ
ระบบเศรษฐกิจ

สำ�นักคิด

อดัม สมิธ, เดวิด ริคาร์โด,
จอห์น สจ๊วต มิลล์

จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์

แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐ

รัฐมีท่าทีแบบตั้งรับ

รัฐมีท่าทีในเชิงรุก

ค่าจ้างถือเป็นปัจจัยด้าน
ต้นทุนที่สำ�คัญตัวหนึ่ง

ค่าจ้างถือเป็นปัจจัยด้าน
อุปสงค์ตัวหนึ่ง และต้อง
เพิ่มขึ้นคู่ขนานไปกับการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภาพ

ความเห็น
เกี่ยวกับ
ค่าจ้าง
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บทบาทของ
ธนาคาร
กลาง

ควรจัดการให้มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน

ยุคที่มี
ตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1980
อิทธิพลสูงสุด
สถาบัน

โปรดดูข้างต้น

ควรจัดการให้มีเสถียรภาพ
ทางการเงินและเข้ามาช่วย
รักษาการจ้างงานและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้มีความสม�่ำเสมอ
ช่วงทศวรรษ 1930 จนถึง
ทศวรรษ 1970 และมี
อิทธิพลมากขึ้นหลังปี 2008
โปรดดูข้างต้น

ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลไกตลาด การก�ำหนดร่วมกัน การก�ำกับ
ดูแล และการอภิบาลทางการเมือง
ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีไ่ ด้พจิ ารณาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พนื้ ฐาน
ต่างๆ คือ นักสังคมประชาธิปไตยจะสร้างนโยบายเศรษฐกิจที่ทันสมัยและ
อิงกับค่านิยมบนรากฐานของตนอย่างไร เราจะอธิบายแนวทางของสังคม
ประชาธิปไตยที่เป็นเข็มทิศในการตอบโจทย์ดังกล่าวในอีกสองบทถัดไป
แต่ในตอนนี้จะน�ำเสนอแรงตึงเครียดขัดแย้งที่ต้องไกล่เกลี่ยกันตามลัทธิ
ความคิดสังคมประชาธิปไตย (cf. Meyer 2005b: 67)
1. ผลิตภาพกับการเจริญเติบโต ปะทะ ความยุติธรรมทางสังคมกับ
หลักประกันทางสังคม
		 ความมุง่ มัน่ ของคนเราทีจ่ ะกระท�ำการต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและทรัพย์สินนั้น จะส่งผลท�ำให้เกิดการ
ปลดปล่อยพลังขับเคลื่อนมหาศาลดังที่สมิธกับมาร์กซ์ได้อธิบาย
ไว้ กลไกตลาดและกระบวนการการแข่งขันจะน�ำพาไปสู่การ

สมดุลระหว่างตลาด
ประชาธิปไตย และ
ความประสาน
กลมเกลียวทางสังคม

การเจริญเติบโตกับ
ความเป็นธรรม
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ความยืดหยุ่นกับ
ความมั่นคง
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จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในโลกที่มีอยู่จ�ำกัดให้เกิดผลิตภาพสูงสุด
ซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเศรษฐกิจ
แบบวางแผน
		 แต่ในอีกทางหนึง่ ระบบกลไกตลาดจะท�ำให้เกิดการกระจาย
ทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่เท่าเทียม นอกจากนีร้ ะบบจะประสบกับ
ภาวะผันผวนตามวัฏจักรและมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตอยู่เสมอ
ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพเชิงโครงสร้าง
อย่างที่เคนส์ได้ชี้ให้เห็น ดังนั้นสิ่งที่ต้องท�ำคือตลาดต้องอยู่ใต้
การควบคุมของกรอบทางการเมืองในลักษณะที่จ�ำกัดวิกฤต
เศรษฐกิจให้อยูใ่ นนัน้ กล่าวคือรัฐสวัสดิการต้องพิทกั ษ์ประชาชน
ไม่ให้ถูกแรงกระแทกจากความเสี่ยงต่างๆ อันมากับกลไกตลาด
การเก็บภาษีรายได้แบบก้าวหน้า (และเพิ่มรายได้ด้วย) การ
เก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินเป็นวิธีการที่จะบรรลุถึงการ
กระจายรายได้ที่ “เป็นธรรม” นอกจากนี้รัฐต้องจัดการกับวัฏจักร
เศรษฐกิจโดยใช้เครือ่ งมืออย่างเช่นการใช้จา่ ยสาธารณะ นโยบาย
ภาษี และนโยบายอัตราดอกเบี้ย นี่หมายความว่าในช่วงที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจควรเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะเพื่อให้การใช้จ่าย
เพือ่ บริโภคมีเสถียรภาพและกระตุน้ ให้คนยินดีทจี่ ะลงทุนโดยการ
ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
2. ความยืดหยุ่นกับนวัตกรรม ปะทะ การคุ้มครองการจ้างงาน
ส�ำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพากับการมีประกันสังคมที่ครอบคลุม
		 กลไกการแข่ ง ขั น เป็ น ตั ว กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมอย่ า ง
แน่นอน แต่ความระส�่ำระสายและวิกฤตการณ์ที่ตามมาพร้อมกัน
ต้องได้รับการบรรเทาด้วยการพิทักษ์คนงานโดยจัดให้มีการ
คุ้มครองการจ้างงานและประกันสังคม นอกจากนี้การเปลี่ยนรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจที่แผ่ขยายไปทั่ว ดังเช่นกรณีที่มีการหดตัว
ของอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กในแคว้นรัวร์นนั้ สามารถน�ำไป
สู่การสร้างงานรูปแบบใหม่ๆ โดยจัดให้มีนโยบายเชิงโครงสร้าง
ในรูปแบบเฉพาะ

3. ทรัพย์สินกับการแข่งขัน ปะทะ บูรณาการทางสังคมกับการ
ก�ำกับดูแล
		 ระบบเศรษฐกิจที่พยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้คนมีสิทธิ
ครอบครองปั จ จั ย การผลิ ต และการแข่ ง ขั น มั ก จะเป็ น ระบบที่
ล้มเหลว ทั้งนี้เพราะทุกระบบเศรษฐกิจที่ประสบผลส�ำเร็จนั้น
ตั้งอยู่บนหลักการการถือครองทรัพย์สินและการแข่งขันกัน แต่นี่
ไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นให้เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องมีความ
รับผิดชอบทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ
เยอรมนีเขียนไว้ว่า “ทรัพย์สินและสิทธิในมรดกจักได้รับการ
คุ้มครอง … แต่การมีทรัพย์สินนั้นน�ำมาซึ่งภาระผูกพันบางอย่าง
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ด ้ ว ย”
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมทีแ่ ท้จริงในระบบกลไกตลาดและ
เพื่อกันไม่ให้ตลาดถูกครอบง�ำโดยบุคคลบางคนหรือบางองค์กร
จึงต้องมีการก�ำกับดูแล
4. ความเป็นอิสระของวิสาหกิจ ปะทะ การก�ำหนดร่วมกันกับการ
วางกรอบทางการเมือง
		 จากการมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื การมีสทิ ธิในการ
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ แต่การตัดสินใจของบรรษัทนั้น
ไม่ควรถูกก�ำกับโดยเจ้าของทุน แต่ควรรวมเอาผูท้ สี่ ร้างมูลค่าด้วย
พลังแรงงานด้วย ดังนั้นการตัดสินใจของบรรษัทควรจะถูกก�ำกับ
โดยหลักการก�ำหนดร่วมกันหรือที่เรียกว่า codetermination
จากแนวคิดเบื้องต้นมี 4 เรื่องที่ต้องพิจารณา
• การวางกรอบทางการเมือง
• เปิดเผยตรรกะของกลไกตลาด
• สิทธิของลูกจ้างทั้งในการมีส่วนร่วมและในกระบวนการก�ำหนด
ร่วมกัน
• การก�ำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาค
ทั้ ง หมดนี้ ห มายความว่ า ระบบเศรษฐกิ จ ที่ อิ ง กั บ ค่ า นิ ย มสั ง คม
ประชาธิปไตยนั้น ยอมรับตรรกะแบบตลาดแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบทาง

ทรัพย์สินและปัจจัย
ทางสังคม

การตัดสินใจของ
วิสาหกิจกับการ
ก�ำหนดร่วมกัน

นโยบายเศรษฐกิจ
สี่มิติ
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การเมือง ทรัพย์สินนั้น “น�ำมาซึ่งการมีภาระผูกพันบางอย่าง” นั่นคือต้องอยู่
ภายใต้ “ประโยชน์ของสาธารณะ” ซึง่ หลักการทีว่ า่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ได้และคงอยูไ่ ด้
ก็โดยการยอมให้คนงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของวิสาหกิจเคียงข้าง
ไปกับการตัดสินใจของเจ้าของทุน นอกจากนี้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ส่วนรวมก็ต้องได้รับการดูแลให้เกิดขึ้นผ่านการก�ำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาค
กล่าวคือรัฐจะใช้นโยบายงบประมาณและอัตราดอกเบีย้ ปรุงแต่งให้การเจริญ
เติบโตเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและมีการจ้างงานในระดับสูง
ที่กล่าวมานั้นมีนัยต่อสังคมประชาธิปไตยอย่างไร?
• ใครที่สนใจประเด็นทางเศรษฐกิจควรท�ำความคุ้นเคยกับรากฐาน
ทางทฤษฎีทงั้ หลายทีแ่ ตกต่างกัน และสามารถมองทะลุอดุ มการณ์
ที่แตกต่างกันได้
• สังคมประชาธิปไตยไม่ได้ใช้วิธีการทางทฤษฎีแบบเดียว แต่ใช้
หลากหลายชนิด
• แต่ทเี่ ป็นศูนย์กลางของสังคมประชาธิปไตยคือทุนนิยมแบบจัดการ
อย่างที่เคนส์ถามหา
• อย่างไรก็ตาม นักสังคมประชาธิปไตยอาศัยข้อวิจารณ์ต่อระบบ
ทุนนิยมที่มาร์กซ์กล่าวไว้ ทั้งยังน�ำเอาความคิดของสมิธที่ว่าด้วย
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของกลไกตลาดมาใช้
• ระบบเศรษฐกิ จ ใดก็ ต ามควรมี พื้ น ฐานอยู ่ บ นการแข่ ง ขั น และ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม กลไกตลาดจ�ำเป็นต้องมีการ
ก�ำกับดูแล และเวลาเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐต้องเข้าไป
จัดการแก้ไขอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการใช้หลักการ
ก�ำหนดร่วมกันและการมีส่วนร่วม
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บทที่ 3 ระบบเศรษฐกิจและระเบียบเศรษฐกิจ

บทนี้น�ำเสนอ
• ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบทุ น นิ ย มกั บ ประชาธิ ป ไตยที่ มี ทั้ ง
ความตึงเครียดและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• ระบบทุ น นิ ย มประเภทต่ า งๆ โดยจ� ำ แนกจากระดั บ ของการ
ประสานกัน
• แนวคิด “ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคม”
• อิ ท ธิ พ ลของโลกาภิ วั ต น์ ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบจากมุ ม มอง
แบบสังคมประชาธิปไตย

3.1 ทุนนิยมกับประชาธิปไตย
อภิทุนนิยม (super-capitalism) ท�ำลาย
ประชาธิปไตยหรือไม่? นีค่ อื หัวข้อพาดปกสิง่ พิมพ์
ทางเศรษฐกิจชื่อ Manager Magazin ฉบับเดือน
มีนาคม 2008 มาพร้อมกับรูปตั๊กแตนหนวดสั้น
<นั ย คื อ ระบบประชาธิ ป ไตยมี แ มลงเป็ น ตั ว
กัดกร่อนอยู่>

ระบบอภิทุนนิยม
ท�ำลายประชาธิปไตย
หรือไม่?
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ความเกี่ยวพันกัน
ในทางประวัติศาสตร์:
ประชาธิปไตย
กับทุนนิยม

รัฐประชาธิปไตย
ประสบความส�ำเร็จ
ทางเศรษฐกิจ
มากกว่าจริงหรือไม่?
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บทบรรณาธิ ก ารของนิ ต ยสารนี้ เ สนอว่ า ระบบเศรษฐกิ จ แบบตลาด
โลกาภิ วั ต น์7 ได้ ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบประชาธิ ป ไตย
บทความนี้กล่าวด้วยว่าคนจ�ำนวนมากไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าตนเองได้รับ
ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ และผลที่ตามมาคือความไว้วางใจของ
พวกเขาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองลดลงไปเรื่อยๆ
บทความใน Manager Magazin ชิน้ นีก้ ล่าวถึงความตึงเครียดขัน้ มูลฐาน
ระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยม
ในทางประวั ติ ศ าสตร์ การอุ บั ติ ขึ้ น ของประชาธิ ป ไตยและทุ น นิ ย ม
เกีย่ วพันกันอย่างใกล้ชดิ บ่อยครัง้ ทีป่ ระชาธิปไตยก่อรากฐานขึน้ โดยเกีย่ วพัน
กับการพัฒนาตลาดเสรี ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 นับเป็นครั้งแรก
ที่มีการเรียกร้องเสรีภาพปัจเจกบุคคลพร้อมกับการเรียกร้องให้มีระบบ
เศรษฐกิจที่อิงกับการแข่งขันอย่างเสรีและการถือครองกรรมสิทธิ์เอกชน
(โปรดดูที่ อดัม สมิธ กล่าวไว้ในบทที่ 2) การเรียกร้องนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
กับความต้องการทีจ่ ะให้มรี ะบบกฎหมายทีม่ คี วามแน่นอน มีการประกันสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ มีสว่ นร่วมในทางการเมือง และมีการจัดตัง้ ระบบผูแ้ ทน
พลเมืองในรัฐ ประชาธิปไตยแห่งแรกในยุคใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อสหรัฐอเมริกา
ประกาศอิสรภาพ โดยในค�ำประกาศซึ่งสะท้อนวลีโด่งดังที่ว่า “จะไม่มี
การเสียภาษี ถ้าไม่มีระบบผู้แทน” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เรียกร้องว่าการมี
ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจต้องไปด้วยกันกับการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และหลัง
ปี 1989 รัฐหลังยุคคอมมิวนิสต์ในยุโรปได้เปิดเสรีในด้านเศรษฐกิจพร้อมๆ
กับการสร้างประชาธิปไตย
เป็นเวลานานมาแล้วที่คนมักคิดกันว่ารัฐประชาธิปไตยประสบความ
ส�ำเร็จด้านเศรษฐกิจในระดับมูลฐานมากกว่ารัฐทีไ่ ม่ใช่ประชาธิปไตย ดังเห็น
ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดกับทุนนิยม สองค�ำนี้มีความหมายแตกต่างกันไหม? ถ้าพิจารณา
จากตัวแก่นสาร ทั้งสองแนวคิดนี้หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
และการแข่งขัน ถ้าพิจารณาค�ำสองค�ำนี้ที่ใช้กันโดยทั่วไปมักจะพบว่า “เศรษฐกิจกลไกตลาด”
ถูกใช้โดยพวกทีส่ นับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ขณะทีค่ �ำว่า “ระบบทุนนิยม” ถูกน�ำมาใช้โดย
พวกที่วิพากษ์วิจารณ์กลไกตลาด แต่ในหนังสือเล่มนี้ การใช้สองค�ำนี้ไม่ได้มีนัยถึงอุดมการณ์
จ�ำเพาะใดๆ อย่างที่กล่าว
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ได้จากการทีต่ ะวันตกมีความเจริญรุง่ เรืองและประเทศในกลุม่ ยุโรปตะวันออก
ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจพังทลาย อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นก็เห็นกัน
ต�ำตาว่ามีหลายรัฐในโลกที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมากภายใต้กรอบของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เช่น ประเทศ
จี น ซึ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ มาอย่ า งรวดเร็ ว หลั ง จากปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองเป็ น
ประเทศทุนนิยมปลายทศวรรษ 1970 โดยไม่ได้ปรับระบบการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ก็มีอีกหลายประเทศที่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
กับการเปิดเสรีทางการเมือง (ยัง?) ไม่เกิดการประสานกัน เรื่องนี้ได้รับการ
ยืนยันจากดัชนี “เสรีภาพทางเศรษฐกิจในโลก” (Economic Freedom of the
World) ว่าด้วยการจัดอันดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เผยแพร่
ปีละครั้ง ปรากฏว่าสองดินแดนที่ถูกจัดให้อยู่อันดับสูงสุดในแง่เสรีภาพทาง
เศรษฐกิจคือฮ่องกงและสิงคโปร์ <นัยคือทั้งสองแห่งยังมีการเปิดเสรีทาง
การเมืองน้อยอยู่>
สิ่งส�ำคัญที่ต้องเน้นคือ ในปัจจุบัน (อาจยัง?) มีรัฐอ�ำนาจนิยมที่ใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง แล้วก็มีอีกหลายรัฐที่มีระบบการเมือง
อ�ำนาจนิยมแต่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อย่างไรก็ตาม รัฐประชาธิปไตย
ทุกแห่งในปัจจุบันใช้ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยม
จะปลอดจากความตึงเครียดขัดแย้ง ประชาธิปไตยนั้นยึดหลักการแห่ง
ความเท่าเทียม กล่าวคือ “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” ทุกเสียงมีน�้ำหนักเท่าเทียม
กันหมด แต่ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดมีพื้นฐานมาจากความไม่เท่าเทียม
กล่าวคือในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม “เค้ก” แบ่งออกเป็นชิ้นใหญ่หลายๆ ชิ้น
จริงอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มีการกระจายรายได้ แต่ถ้าตัดเค้กแบบให้
ทุกคนได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กันก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ อย่างเช่นการจูงใจให้คน
ในระบบท�ำงานหนักขึ้น
ความไม่เท่าเทียมท�ำให้เกิดสภาวะที่คนหรือองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจพัฒนาพลังในการใช้อ�ำนาจยับยั้ง (veto) การด�ำเนินการ
ต่างๆ ได้จนเกิดสภาวะ “ประชาธิปไตยบกพร่อง” (defective democracy)
นักรัฐศาสตร์ชื่อ วูล์ฟกัง แมร์เคิล (Wolfgang Merkel) ให้ค�ำจ�ำกัดความ

ความตึงเครียด
ระหว่างทุนนิยมกับ
ประชาธิปไตย

ความไม่เท่าเทียม
ท�ำให้เกิด
“ประชาธิปไตย
บกพร่อง”
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ที่มาของความ
บกพร่องในระบอบ
ประชาธิปไตย

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตยกับ
ระบบทุนนิยมแบบ
ตลาดในความคิดของ
โทมัส เมเยอร์
ความขัดแย้งกัน
ของระบอบ
ประชาธิปไตย
มิลตัน ฟรีดแมน:
เศรษฐกิจกลไกตลาด
จะน�ำพาไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย

64

ประชาธิปไตยบกพร่องว่า “เป็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะเป็นระบอบ
การเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยที่ท�ำหน้าที่ได้อย่างกว้างขวางเพื่อก�ำกับ
ดูแลการเข้าสู่อ�ำนาจ แต่ว่าเกิดข้อบกพร่องอันเป็นผลจากส่วนหนึ่งหรือ
หลายส่วนของระบอบย่อยๆ ที่ควรจะท�ำงานแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ท�ำงาน
รวมทั้งเกิดข้อบกพร่องในเสาหลักที่หนุนเสริมกันซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ระบอบประชาธิปไตยที่ท�ำงานได้ดีเพื่อให้มีเสรีภาพ ความเท่าเทียม และ
การควบคุม” (Merkel et al. 2003: 66)
นี่หมายความว่าแม้จะมีการเลือกตั้งและมีส่วนประกอบอื่นๆ ตามวิถี
ประชาธิปไตย แต่ก็มีปัจจัยหลายตัวที่ไปกัดกร่อนขัดขวางการท�ำงานของ
กลไก เช่นเมือ่ สังคมหนึง่ มี “ผูเ้ ล่น” ทีม่ อี ำ� นาจทางเศรษฐกิจมากอย่างล้นเหลือ
จนสามารถต้านหรือขวางการตัดสินใจร่วมของสังคมได้ ตัวอย่างเช่น นัก
ลงทุนจะได้สัมปทานทางการเมืองหากท�ำให้รัฐไม่มั่นใจว่าเขาจะไปตั้งฐาน
การผลิตที่นั่นจริงๆ หรือไม่ สัมปทานดังกล่าวก็เช่น การลดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือแรงงาน นี่คือตัวอย่างการละเมิดหลักการของประชาธิปไตย
เล่มแรกของหนังสือชุดสังคมประชาธิปไตยนี้ ได้นำ� เสนอความตึงเครียด
ระหว่างประชาธิปไตยกับทุนนิยมแบบตลาด (pp. 58-62 and 84ff) โดยอิง
จากหนังสือเรือ่ ง Theory of Social Democracy (ทฤษฎีสงั คมประชาธิปไตย)
ของ โทมัส เมเยอร์ (Thomas Meyer)
แผนภูมิที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันของ
ระบอบประชาธิปไตย ในด้านหนึ่งระบบทุนนิยมเป็นเงื่อนไขที่ต้องมาก่อน
การมีประชาธิปไตย แต่อีกด้านหนึ่งตลาดที่มีการก�ำกับดูแลไม่เพียงพอก็จะ
เอื้อให้เกิดสภาวะที่ไปขวางการมีส่วนร่วมถ้วนหน้าได้ แล้วผลที่ตามมาก็คือ
ประชาธิปไตยที่บกพร่อง
นี่ ร วมถึ ง ความตระหนั ก ในความเสี่ ย งที่ ทุ น นิ ย มอาจไปกั ด กร่ อ น
ประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งนี้คือตัวแยกสังคมประชาธิปไตยออกจากประชาธิปไตย
อิสรนิยม (libertarian democracy) นักเศรษฐศาสตร์อิสรนิยม เช่น มิลตัน
ฟรีดแมน ยืนยันว่าเศรษฐกิจกลไกตลาดก็สามารถน�ำพาไปสู่เสรีภาพทาง
การเมืองและระบอบประชาธิปไตยได้

ความขัดแย้งกันของ
ทฤษฎีประชาธิปไตย

ทุนนิยมแบบตลาดบั่นทอนพื้นฐานความ
ชอบธรรมและเสถียรภาพของระบอบ
ประชาธิปไตยเนื่องจากความไม่เท่า
เทียมกันและความไม่มั่นคงในชีวิต

ทุนนิยมแบบตลาดเป็นเงื่อนไขแรก
ของการเกิดขึ้นและการมีเสถียรภาพ
ของระบอบประชาธิปไตย

ค�ำถามส�ำคัญในทฤษฎี
ประชาธิปไตย

อะไรคือข้อจ�ำกัดของความไม่เท่าเทียมกันในแง่
การกระจายทรัพยากรถ้าต้องการบรรลุความ
เท่าเทียมทางการเมือง ความมีเสถียรภาพของ
ประชาธิปไตย และสิทธิและเสรีภาพพลเมืองที่
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ทฤษฎีแนวอิสรนิยม
กับทฤษฎีแนวสังคม
ประชาธิปไตยให้ค�ำตอบ
ต่างกัน

รูปที่ 4: ความขัดแย้งกันของทฤษฎีประชาธิปไตย
แต่เป็นฟรีดแมนเองที่ท�ำให้เราเห็นตัวอย่างเพื่อคัดค้านในประเด็นนี้
เขาสร้างความตกใจแก่เพื่อนร่วมงานจ�ำนวนมากเมื่อไปให้ค�ำแนะน�ำรัฐบาล
ทหารอันโหดร้ายของประเทศชิลใี นช่วงทศวรรษ 1970 ผูน้ ำ� เผด็จการ นายพล
เอากุสโต ปิโนเชต์ ท�ำตามค�ำแนะน�ำของฟรีดแมนที่ให้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
อย่างสุดโต่ง แต่แทนที่จะเป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์แนวอิสรนิยมคนนี้
คาดการณ์ สิ่งเหล่านี้กลับไม่น�ำไปสู่การมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น
ประชาธิปไตยยิ่งไม่ต้องพูดถึง ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมา
กลับท�ำให้ระบอบเผด็จการมีเสถียรภาพ ต่อมาในที่สุดชิลีก็กลับคืนสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง แต่ล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกา

ตัวอย่างเพื่อ
คัดค้าน: ชิลี
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ประเด็นส�ำคัญเรื่อง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
“ประชาธิปไตย
กับทุนนิยม”

ผลพวงของ
อภิทุนนิยม
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เหตุใดความตึงเครียดระหว่างประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยมจึงได้รับ
ความสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่นิตยสารด้านเศรษฐศาสตร์ โรเบิร์ต
ไรช์ (Robert Reich) นักเศรษฐศาสตร์และรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแห่ง
สหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลบิลล์ คลินตัน ตอบโจทย์นี้ไว้ในหนังสือของเขา
ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2008 ชื่อ Supercapitalism: The Battle for Democracy
in an Age of Big Business (อภิทุนนิยม: สู้เพื่อประชาธิปไตยในยุคธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ในฉบับภาษาเยอรมันใช้ชอื่ หัวเรือ่ งรองว่า “How the Economy is
Undermining our Democracy” หรื อ ระบบเศรษฐกิ จ ก� ำ ลั ง บั่ น ทอน
ประชาธิปไตยของเราอย่างไร) ไรช์อธิบายว่าในช่วงหลังสงครามโลกจนถึง
ทศวรรษ 1980 เกือบเป็นยุคทองของระบบทุนนิยมสายกลาง (moderate
capitalism) (ที่บอกว่าเกือบ เพราะไม่ควรมองช่วงเวลาดังกล่าวแบบไม่
วิพากษ์วิจารณ์ ดังเช่นที่ไรช์ว่าไว้ว่า ในช่วงดังกล่าว สตรีและชนกลุ่มน้อย
ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ) ในสังคมตะวันตกช่วงหลังสงครามโลก มาตรฐาน
การด�ำรงชีพเพิ่มสูงขึ้นและมีการวางมาตรฐานทางสังคมขั้นต�่ำ สืบเนื่อง
มาจากความส�ำเร็จในการสร้างฉันทามติระหว่างสหภาพแรงงาน นายจ้าง
และรัฐบาล ซึ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ที่มีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไม่
แทรกแซง จะเห็นได้ว่าก้าวหน้าไปมากทีเดียว แต่ทว่าในยุค “อภิทุนนิยม”
ทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทเศรษฐกิจแบบ
อภิทุนนิยมเป็นชื่อที่ โรเบิร์ต ไรช์
โลกาภิวัตน์ กลับกลายเป็นว่า
คิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ อธิ บ ายการพั ฒ นา
ความไม่ เ ท่ า เที ย มทางรายได้
ระบบทุ น นิ ย มจากอิ ท ธิ พ ลของ
หวนกลั บ มาเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง
โลกาภิวัตน์
นอกจากนี้สิทธิของคนงานและ
มาตรฐานทางสังคมก็ตกอยู่ใน
ภาวะอันตราย ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทก็ลดลงด้วย ข้อยุติ
ของ โรเบิร์ต ไรช์ จะคล้ายๆ กับของ Manager Magazin ที่กล่าวไป
ก่อนหน้ารวมทัง้ ของ โทมัส เมเยอร์ นัน่ คือแรงเหวีย่ งของทุนนิยมโลกาภิวตั น์
สามารถบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยได้ ไรช์จึงเรียกร้องให้มีการควบคุม
กลไกตลาดให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นโดยวางการก�ำกับดูแลและเสริมสร้างสิทธิ
ของคนงาน

3.2 ระบบทุนนิยมที่มีการประสานกันกับที่ไม่มี
การประสานกัน
ในบทที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้ได้มีการน�ำเสนอตัวแบบในอุดมการณ์ของ
ระบบเศรษฐกิจต่างๆ โดยอ้างอิงถึงนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ สมิธ
มาร์ ก ซ์ และเคนส์ แต่ ใ นโลกความเป็ น จริ ง มี โ มเดลหลายรู ป แบบซึ่ ง
ผสมผสานแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน ในหนังสือชื่อ Varieties of Capitalism
(ทุนนิยมหลายชนิด) พีเทอร์ เอ. ฮอลล์ (Peter A. Hall) และ เดวิด ซอสคิซ
(David Soskice) ได้กล่าวถึงโมเดลระบบทุนนิยมในประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตกไว้ 2 แบบ โดยเรียกว่าระบบทุนนิยมแบบ “ไม่มีการประสาน”
(uncoordinated capitalism) กับระบบทุนนิยมแบบ “มีการประสาน”
(coordinated capitalism) (Hall and Soskice 2011) วิธีการแบบนี้มีพลัง
ในการอธิบายการวิเคราะห์และประเมินระบบเศรษฐกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก
ภายใต้กรอบนี้จะแยกระบบเศรษฐกิจต่างๆ โดยดูในมิติต่อไปนี้
• ระบบการเงิน
• แรงงานสัมพันธ์
• ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม
• ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจด้วยกัน
ระบบทุนนิยมที่ไม่มีการประสานกัน
ระบบทุนนิยมที่ไม่มีการประสานกันและเป็นเสรีนิยมมีลักษณะเด่น
ในมิติต่อไปนี้
• ระบบการเงิน: การจัดหาเงินทุนของวิสาหกิจส่วนใหญ่กระท�ำผ่าน
ตลาดทุน (ออกหุ้นทุน) หมายความว่าวิสาหกิจต่างๆ ด�ำเนินการ
ตามสิง่ ทีเ่ รียกว่า “หลักการมูลค่าของผูถ้ อื หุน้ ” (shareholder value
principle) ในระบบนี้เจ้าของทุนสมัครใจลงทุนในบริษัทที่มีความ
เสี่ยง และกะเก็งความเป็นไปได้ที่จะได้ก�ำไรสูงอย่างรวดเร็ว
• ความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบระยะสั้น (“จ้าง
แล้ ว ปลดออก”) และมี ร ะบบคุ ้ ม ครองแรงงานที่ อ ่ อ นแอ มี ก าร

ระบบทุนนิยมที่ไม่มี
การประสานกันกับ
ที่มีการประสานกัน

ระบบการเงิน

แรงงานสัมพันธ์
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ระบบการศึกษากับ
การฝึกอบรม

ความสัมพันธ์
ระหว่างวิสาหกิจ

ระบบการเงิน
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เจรจาต่อรองเรือ่ งค่าจ้างจริงแต่แค่ในระดับบุคคลหรือระดับวิสาหกิจ
สมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานค่อนข้างอ่อนแอ
• ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม: เน้นการฝึกอบรมให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้หลากหลายสาขา ซึ่งหมายความว่าระบบการศึกษาจะเน้น
วิชาศึกษาแบบทัว่ ไป และไม่คอ่ ยเน้นการผลิตคนเพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
เฉพาะวิ ช าชี พ การเน้ น ผลิ ต คนในรู ป แบบเช่ น นี้ เ อื้ อ ให้ มี ก าร
เคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างอาชีพต่างๆ โดยง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็
ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรในบางอาชีพทีต่ อ้ งการทักษะและความรู้
เฉพาะทาง
• ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ: ในระบบนี้ไม่ค่อยมีการเชื่อมโยง
ระหว่างบริษัท (ตัวอย่างเช่น เมื่อวิสาหกิจหนึ่งมีที่นั่งในคณะ
กรรมการควบคุมดูแลของอีกวิสาหกิจหนึ่ง) และความร่วมมือใน
ระดับอุตสาหกรรมก็มีไม่มาก (เช่น ในด้านการวิจัย) นอกจากนี้
สมาคมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ทำ� งานในลักษณะล็อบบีย้ สิ ต์หรือ
นักวิ่งเต้นให้แก่บริษัทสมาชิกแทนที่จะเป็นสังคมส่วนรวม
ระบบนีส้ ามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุน่ และรวดเร็วต่อการเปลีย่ นแปลง
ในตลาด ซึ่งหมายความว่าโมเดลการผลิตนี้เอื้อประโยชน์แก่อุตสาหกรรม
ที่เน้นด้านนวัตกรรม แต่ส�ำหรับคนงาน สภาวะเช่นนี้ไม่มีเสถียรภาพและมี
ความไม่แน่นอนมากกว่าเดิม
ระบบทุนนิยมที่มีการประสานกัน
ทุนนิยมที่มีการประสานกันมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
• ระบบการเงิน: การจัดหาเงินทุนส่วนใหญ่ใช้วิธีกู้ยืมธนาคาร
นีเ่ ป็นวิธกี ารหาเงินทุนจากทุนทีห่ วังผลระยะยาว (patient capital)
มากกว่าทีจ่ ะใช้โมเดลตามหลักการมูลค่าของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
การจัดหาเงินทุนในระบบนีย้ งั นิยมการลงทุนในระยะยาวมากกว่า
หมายความว่ารูปแบบนีไ้ ม่ได้กดี กันผูเ้ ล่นในตลาดทีม่ หี ลักมีฐาน
อย่างเช่นผูป้ ระกอบวิสาหกิจในการเข้าถึงทุน ในโมเดลนีฝ้ า่ ยการ
จัดการวิสาหกิจจะถูกควบคุมและประเมินค่าไม่ใช่แค่เพียงจาก
กลไกตลาดเท่านั้น แต่จากผู้เล่นอื่นๆ ด้วย เช่น ธนาคาร ลูกจ้าง

และผู้เล่นในภาครัฐ (เป็นโมเดลที่ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)
• แรงงานสั ม พั น ธ์ : ค่ า จ้ า งก� ำ หนดโดยการเจรจาประสานกั น
ระหว่างบริษทั ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ (เป็นการท�ำสัญญาข้อตกลง
ร่วม) ส่วนแรงงานสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะมุง่ ให้เกิดการจ้างงาน
ระยะยาว ในระบบนี้เสถียรภาพและความยุติธรรมทางสังคม
จะเชื่อมถึงกัน มีการจัดตั้งสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงาน
อย่างเป็นระบบ และแรงงานก็มีส่วนร่วมในการนี้ด้วย
• ระบบการศึกษาและการฝึกอบรม: โมเดลการฝึกอบรมจะผสม
คุณวุฒิเฉพาะที่บริษัทต้องการกับคุณวุฒิที่ให้ทักษะในวงกว้าง
หลากหลายสาขา และระบบการฝึกอบรมจะบริหารจัดการโดย
องค์กรชั้นน�ำของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (เรียกว่าเป็นระบบ
คู่ขนาน หรือ dual training system) ซึ่งจะได้ประโยชน์สองทาง
คือ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะของบริษัทและองค์ความรู้
เฉพาะสาขา
• ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ: มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
บริษัทต่างๆ ในรูปแบบการถือหุ้นไขว้ (cross-holding) สมาคม
ผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีบทบาทส�ำคัญในระบบ
การเมือง
ระบบทุนนิยมทีม่ กี ารประสานกันมีลกั ษณะเด่นคือมีเสถียรภาพในระดับ
สูง แต่มพี ลวัตและความคล่องตัวน้อยกว่าระบบทุนนิยมทีไ่ ม่มกี ารประสานกัน
ในระบบนีจ้ ะมีการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอยูต่ ลอดเวลา
โดยละเอียด ส่วนนวัตกรรมมักจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป ระบบนีส้ ามารถ
ปรับตัวตอบสนองต่อปัญหาใหม่ๆ ได้ทว่าเป็นไปอย่างช้าๆ
ทัง้ ระบบทุนนิยมแบบทีไ่ ม่มกี ารประสานกันและแบบทีม่ กี ารประสานกัน
มีทงั้ จุดเด่นและจุดด้อย ถ้าเปรียบเทียบเรือ่ งการปฏิบตั งิ านและความสามารถ
ในการแข่งขัน ไม่มีโมเดลใดที่เหนือกว่าอีกโมเดลหนึ่ง แต่การแยกแยะระบบ
ทุนนิยมออกเป็นสองประเภทอย่างนี้จะช่วยอธิบายอะไรบางอย่างได้ คือ
1. ในเชิงวิเคราะห์ โมเดลนี้ท�ำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าท�ำไมโมเดล
การผลิตในแนวต่างๆ ถึงพัฒนาอย่างแตกต่างกัน อย่างในประเทศกลุ่ม

แรงงานสัมพันธ์

ระบบการศึกษากับ
การฝึกอบรม

ความสัมพันธ์
ระหว่างวิสาหกิจ

ประโยชน์ของการ
แยกให้เห็น
ความแตกต่าง
ในระดับการวิเคราะห์
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ในระดับของ
ค่านิยมทางสังคม

“แองโกล-แซกซัน” (ในแง่เศรษฐศาสตร์) นัน้ มีตลาดแรงงานทีส่ ามารถปรับตัว
ได้ไม่ยากนักและเข้าถึงทุนชอบเสี่ยง (risk capital) ได้ง่าย รวมทั้งชื่นชอบ
และสนับสนุนอุตสาหกรรมทีเ่ น้นด้านนวัตกรรม เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเห็นได้ว่าบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศใหญ่ๆ ที่ประสบความ
ส�ำเร็จ เช่น กูเกิล ไมโครซอฟท์ และบริษัทเกิดใหม่อีกมากมายทางด้านนี้
ได้รบั การบ่มเพาะและเจริญเติบโตอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศทีใ่ ช้ระบบ
ทุนนิยมที่มีการประสานกัน เช่น สวีเดน และเยอรมนี จะมีอุตสาหกรรมที่
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์และที่
ผลิตพวกเครื่องจักร อุตสาหกรรมดังกล่าวมีลักษณะเด่นโดยธรรมชาติคือ
จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการวางแผนยาวนานมาก เพราะต้องลงทุนสูงจึงต้อง
รอบคอบ และในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ต้องสร้างนวัตกรรมมูลฐานแล้ว
แต่มีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ปัจจัยเหล่านี้
ท� ำ ให้ วิ ส าหกิ จ เลื อ กตั้ ง ฐานการผลิ ต ในพื้ น ที่ ที่ ค นงานมี ทั ก ษะได้ รั บ การ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มว่าจะอยู่กับบริษัทนานๆ นอกจากนี้
วิสาหกิจก็อยากอยู่ในที่ซึ่งมีทุนที่หวังผลระยะยาวด้วย
2. โมเดลทั้งสองนี้แยกออกจากกันได้โดยดูจากจุดยืนด้านบรรทัดฐาน
ค่านิยมแบบสังคมประชาธิปไตยมักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีระบบทุนนิยม
แบบมีการประสานกัน กล่าวคือมีการจ้างงานระยะยาวแทนทีจ่ ะจ้างชัว่ คราว
หรือสัญญาสั้นๆ ท�ำให้ลูกจ้างมีสถานภาพที่มั่นคงมากกว่าการอยู่ในตลาด
แรงงานประเภท “จ้างแล้วปลดออก” ในท�ำนองเดียวกัน การมีวิสาหกิจที่
ชอบลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวและไม่ได้มีแรงขับดันหลักมาจากก�ำไร
ระยะสั้น จะปูทางไปสู่ตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพมากกว่า
ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคม: ระบบทุนนิยมแบบมีการ
ประสานกั น ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ในเยอรมนี นั้ น ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น หลั ง
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยใช้ชื่อว่า “เศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อ
สังคม” (social market economy) หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ
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“ระบบทุนนิยมลุม่ น�ำ้ ไรน์” <Rhine capitalism ซึง่ เป็นการสือ่ ว่าระบบนี้
ริเริ่มจัดตั้งโดยรัฐบาลเยอรมนีตะวันตกที่ตอนนั้นเมืองหลวงคือกรุง
บอนน์ซึ่งอยู่ตรงแม่น�้ำดังกล่าว> ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อ
สังคมในเยอรมนีเป็นแนวคิดทีต่ อบสนองความวุน่ วายสับสนทางสังคม
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม และยังเป็นความพยายามที่จะสกัดกั้น
ไม่ให้ระบอบเผด็จการนาซีฟน้ื คืนชีพ ระบบใหม่นถี้ อื ว่าเป็นการแสวงหา
“แนวทางที่สาม” ระหว่างระบบทุนนิยมที่ไร้การควบคุมกับระเบียบ
เศรษฐกิจทางสังคม โดยความเป็นจริงไม่ควรประเมินความน่าสนใจ
ของระเบียบเศรษฐกิจทางสังคมหลังสงครามโลกต�่ำเกินไป แม้ใน
รัฐธรรมนูญเยอรมนี (Grundgesetz) ที่เพิ่งประกาศใช้หลังสงคราม
ก็ไม่ได้มขี อ้ ก�ำหนดบอกว่าให้ใช้ระเบียบเศรษฐกิจใดเป็นการเฉพาะ แต่
มาตรา 15 ได้เปิดช่องให้รัฐสามารถโอนปัจจัยการผลิตต่างๆ มาเป็น
ของรัฐได้ และพรรคการเมืองในเยอรมนีต่างมีข้อวิจารณ์ในระบบ
ทุนนิยมเหมือนๆ กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น พรรคสหภาพคริสเตียน
ประชาธิปไตยสาขาแคว้นไรน์เหนือ-เวสฟาเลียนเมื่อปี 1947 ได้ออก
ประกาศที่เรียกว่าแผนงานอาเลิน (Ahlen Programme) ว่าเห็นชอบ
กับ “ระบบสังคมนิยมคริสเตียน” (Christian socialism) นอกจากนี้
พรรคสังคมประชาธิปไตยก็ได้เรียกร้องให้โอนอุตสาหกรรมขัน้ ปฐมภูมิ
ต่างๆ มาเป็นของรัฐเสีย <ซึง่ การน�ำเสนออย่างนีค้ อื การน�ำเสนอแนวคิด
เศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมนั่นเอง> ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาด
เพือ่ สังคมเป็นความพยายามทีจ่ ะโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบใช้กลไกตลาดและระบอบประชาธิปไตย
อั ล เฟรด มึ ล เลอร์ - อาร์ มั ค (Alfred Müller-Armack) นั ก
เศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดเศรษฐกิจกลไกตลาด
เพื่ อ สั ง คม ได้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ Wirtschaftslenkung und
Marktwirtschaft (การจัดการเศรษฐกิจและเศรษฐกิจกลไกตลาด) ว่า
“เราพูดเรื่องเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมก็เพื่อสะท้อนให้เห็น
ทางเลือกที่สามในการวางนโยบายเศรษฐกิจ ทางเลือกนี้หมายความ
ว่า … เราเห็นถึงความจ�ำเป็นในการมีเศรษฐกิจกลไกตลาดเป็นกรอบ
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ส�ำหรับสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจในอนาคต แต่มนั ไม่ควรจะเป็นระบบ
เศรษฐกิจกลไกตลาดเสรีนยิ ม ตรงกันข้าม ควรเป็นระบบเศรษฐกิจกลไก
ตลาดที่มีการจัดการอย่างมีจุดมุ่งหมาย และที่จริงคือมีการจัดการทาง
สังคมด้วย” (Müller-Armack 1947: 88)
นั่นหมายถึงการแข่งขันที่แท้จริง ที่ในทางหนึ่งก็มีการตั้งราคากัน
อย่างเสรีและให้เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แต่ขณะเดียวกัน
ก็ต้องจัดการให้มีความยุติธรรมทางสังคมควบคู่ไปด้วย โดยจัดให้มี
ระบบประกันสังคมและการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า บทบาทของรัฐ
ยังไม่ได้ถกู ก�ำหนดให้ชดั เจน กล่าวคือในปีแรกๆ ของการจัดตัง้ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี การเข้าแทรกแซงกลไกตลาดยังท�ำกันในขอบเขต
จ�ำกัด เช่น ท�ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด แต่จากทศวรรษ 1970
เป็นต้นมา บทบาทของรัฐในด้านเศรษฐกิจได้ขยายขอบเขตออกไป
โดยเข้ามาบริหารจัดการเศรษฐกิจมากขึ้น
ระบบทุนนิยมลุม่ น�ำ้ ไรน์ได้รบั การยอมรับไปทัว่ โลก เพราะระบบนี้
สามารถจัดการให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ควบคูไ่ ปกับการขยายตัวของรัฐสวัสดิการ ประเทศในยุโรปหลายประเทศ
ก็พยายามเอาอย่างระบบทุนนิยมแบบนี้ นอกจากนี้ในสนธิสัญญา
ลิสบอนก็ได้ระบุว่า เศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมเป็นจุดมุ่งหมาย
หนึ่งของสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม ค�ำมัน่ สัญญาของ ลุดวิก แอร์ฮาร์ด (Ludwig Erhard)
ที่ว่า “ความเจริญรุ่งเรืองส�ำหรับทุกคน” ไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มที่
ดังปรารถนา เพราะเหตุผลส�ำคัญคือการเกิดวิกฤตการณ์น�้ำมันใน
ทศวรรษ 1970 และการรวมเยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกอันท�ำให้
เกิดปัญหาสังคมแบบใหม่ๆ หลายอย่างตามมา โดยเฉพาะปัญหาใน
ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม นโยบายของเขาอย่างน้อยก็ได้ยังผลให้
เกิดชนชัน้ กลางขึน้ ในวงกว้าง ซึง่ ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยทีเ่ กิดใหม่
หลังการล่มสลายของระบอบนาซีมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิดเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมได้รับความนิยมมากขึ้น
แต่ผลพวงในทางลบข้อหนึ่งคือเปิดช่องว่างให้มีการด�ำเนินการตาม
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อ�ำเภอใจในระดับหนึง่ เหมือนกับแบบทดสอบบุคลิกภาพรอชาช (Rorschach test) ที่ใช้รองรับความคิดได้แทบทุกแบบ
ในแผนงานพื้นฐานของสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งเยอรมนี
(Confederation of German Trade Unions - DGB) มีการกล่าวถึง
ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมว่าเป็น “ความก้าวหน้าทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีนัยส�ำคัญมาก” นอกจากนี้องค์กรหนึ่งซึ่งจัดตั้งโดย
สมาคมนายจ้างในอุตสาหกรรมโลหะและไฟฟ้าก็ถูกเรียกว่า “องค์กร
ริเริม่ เศรษฐกิจกลไกตลาดเพือ่ สังคม” แสดงว่าเกือบทุกองค์กรการเมือง
เห็นดีกบั ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพือ่ สังคม โดยยอมรับความผันแปร
ที่ส�ำคัญในเรื่องสมดุลระหว่างนโยบายสังคม การก�ำ กับดูแล และ
เศรษฐกิจกลไกตลาด

3.3 กรอบใหม่ อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
โลกาภิวัตน์
The World is Flat (โลกแบน) เป็นชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี 2006
ค�ำอุปมานีห้ มายความว่าอย่างไร? ผูเ้ ขียน โธมัส ฟรีดแมน (Thomas Friedman)
มองว่าสืบเนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่
การแข่งขันในระดับโลกทวีความรุนแรงขึน้ อย่างมาก เศรษฐกิจของชาติแยก
ตัวเองออกจากกระบวนการแข่งขันนี้ได้เพียงเล็กน้อย และเวทีการแข่งขัน
ในโลกก็มีความเท่าเทียมกัน ในวลีของฟรีดแมน ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลก
ปัจจุบนั จึง “แบน” มากกว่าในอดีต <กล่าวคือไม่อยูใ่ นลักษณะพีระมิดเช่นเคย
ผู ้ เ ล่ น ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงมี โ อกาสมากขึ้ น กว่ า เดิ ม > ฟรี ด แมนระบุ ป ั จ จั ย ที่
ขับเคลื่อนกระบวนการโลกาภิวัตน์ไว้ดังนี้
• ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา อุปสรรคทางการค้าถูกรื้อออกไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยข้อตกลงระหว่างประเทศ จากข้อตกลง
ขององค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) หรื อ ข้ อ ตกลงทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ซึ่งมาก่อน WTO ผลคือภาษี
ศุลกากรขาเข้าลดลงและยกเลิกข้อจ�ำกัดการน�ำเข้าหลายข้อ ตัง้ แต่

โลกาภิวัตน์ โลกแบน

ตัวขับเคลื่อน
โลกาภิวัตน์
1. การขจัดอุปสรรค
ทางการค้า
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2. การเติบโตของ
เศรษฐกิจเกิดใหม่

3. นวัตกรรม
ทางเทคนิค
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ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรา
ของประเทศต่ า งๆ ก็ ไ ด้ ปล่ อ ยให้ เ ป็ น ตามกลไกตลาดเสี ยเป็ น
ส่วนใหญ่ ภายในเขตการค้าเสรีระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป
และข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) ก็ได้ยกเลิกข้อจ� ำกัดทาง
การค้าเกือบทั้งหมด ส่วน Mercosur ในลาตินอเมริกาและ ASEAN
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีวัตถุประสงค์แบบเดียวกัน
• จนถึงเมื่อเร็วๆ นี้ ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมีพลังอ�ำนาจครอบง�ำ
ตลาดโลก แต่ในปัจจุบันหลายต่อหลายประเทศกลายมาเป็นคู่แข่ง
ส�ำคัญของประเทศเหล่านี้ ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา จีน
ค่อยๆ เปิดเศรษฐกิจจากในอดีตที่ใช้ระบบวางแผนจากส่วนกลาง
และโดดเดี่ยวจากการค้าโลกมาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาดและ
เปิดสู่ตลาดโลก จนท�ำให้เศรษฐกิจจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในโลก
แซงเยอรมนีไปแล้ว หลังจากเกิดจุดหักเหทางประวัติศาสตร์ในปี
1989 ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายและยุโรปตะวันออกเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาดซึ่งขณะนี้ก็ก�ำลังแข่งขันอยู่ใน
การค้าโลก ประเทศอินเดียก็เช่นกันที่ได้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจโดย
เปลีย่ นจากนโยบายคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศและมีการ
ก�ำกับดูแลทีเ่ ข้มงวด มาด�ำเนินการคล้ายกับจีนในแง่ทใี่ ช้วธิ ผี ลักดัน
ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคล้ายๆ กัน ด้วยการด�ำเนินการ
เช่นนี้ ประชาชนมากกว่าสองพันล้านคนได้เข้าไปสู่การแข่งขันใน
ตลาดโลก
• นวัตกรรมทางเทคนิค (technical innovation) เป็นปัจจัยเร่ง
กระบวนการของสองหัวข้อข้างต้นซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยพลังทาง
การเมือง ตัวอย่างจากผลพวงของนวัตกรรมก็เช่น ปรากฏการณ์ที่
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการโทรศัพท์ขา้ มประเทศปัจจุบนั ลดลงเหลือแค่
เศษเสีย้ วของอัตราเดิมเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะมีเทคโนโลยีใยแก้วน�ำแสง
ที่ท�ำให้ศูนย์รับโทรศัพท์ในอินเดียสามารถรับสายจากคนที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้คนสามารถสั่งสินค้าจากนคร

ฮัมบูรก์ เพือ่ ให้สง่ ไปยังนครเซีย่ งไฮ้ผา่ นทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เวลา
ไม่กี่วินาที หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทหนึ่งในกรุงปารีสก็ถูกพัฒนา
ขึน้ ทีเ่ มืองบังกาลอร์ในอินเดีย หรือการท�ำบัญชีซงึ่ สามารถย้ายจาก
เดิมทีท่ ำ� กันในลอนดอนไปท�ำทีก่ รุงปรากแทน และระบบโลจิสติกส์
สมัยใหม่ก็ท�ำให้ห่วงโซ่การผลิตที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นได้จริง โดย
เอือ้ ให้มกี ารผลิตและประกอบชิน้ ส่วนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ แล้วผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ายก็จะถูกส่งไปขายทั่วโลก นอกจากนี้ต้นทุนในการขนส่ง
ทางเรือก็ลดลง และการเดินทางโดยอากาศยานก็ไม่ได้เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแล้ว
แล้ ว ใครเล่ า คื อ ผู ้ ช นะในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ? ค� ำ ตอบคื อ กลุ ่ ม ประเทศ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge economies) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์
สูงสุดจากกระบวนการนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมการวิจัย
อย่างเข้มข้นจะมีโอกาสขายสินค้าและบริการในตลาดโลกได้ดีกว่าประเทศ
อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อย่างไอพ็อดที่แม้จะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในขั้นตอนการ
พัฒนา แต่หลังจากนั้นก็สามารถน�ำไปผลิตด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ค่อนข้าง
ต�่ำและสามารถขายได้เป็นล้านเครื่องในตลาดโลก แต่ถ้าการขายถูกจ�ำกัด
อยู่แค่ตลาดในประเทศ ต้นทุนในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าอาจสูงกว่าก�ำไรที่
จะได้จริง <เพราะไม่ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด> ผลก�ำไรของ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ เพลง หรือหนังแต่ละเรื่อง หลังจากผลิตออกมาแล้ว
ยิ่งตลาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งขายได้มากขึ้น ท�ำก�ำไรได้มากขึ้นเท่านั้น
หลักอย่างนี้ใช้ได้เช่นกันกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ผ่านการคิดค้นพัฒนา
มาอย่างเข้มข้น เช่น รถยนต์รุ่นใหม่ก่อนจะวางตลาดได้ต้องผ่านการวิจัย
และพัฒนามาอย่างยาวนาน 5-10 ปี และมีตน้ ทุนทีส่ งู อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ
เช่น ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด <เช่น รถยนต์ไฮบริดซึ่งใช้เชื้อเพลิงได้สอง
ประเภท> จะมีการลงทุนพัฒนาก็ต่อเมื่อตลาดส�ำหรับรถที่ใช้ระบบแบบนี้มี
ขนาดใหญ่พอ อุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นและเยอรมนีซึ่งน�ำเงินมาลงทุน
ในการพัฒนาเป็นจ�ำนวนมากจึงได้ก�ำไรมหาศาลจากโลกาภิวัตน์ อาจกล่าว
โดยทัว่ ไปได้วา่ ประเทศทีพ่ ลเมืองมีการศึกษาสูงและได้รบั การฝึกอบรมอย่าง
ดีซึ่งมีการดึงดูดนักวิจัยและคนงานในกลุ่มที่ใช้ความรู้สร้างสรรค์ (creative
knowledge worker) จะเป็นผู้ชนะในโลกยุคโลกาภิวัตน์

ผู้ชนะจากระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้
ในโลกาภิวัตน์

ผลของการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าสูง
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ผลอันเนื่องจากสินค้า
ที่ผลิตแบบรวมกอง

ประโยชน์ของ
โลกาภิวัตน์
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แต่สถานการณ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์แบบรวมกอง (bulk goods) ประเภท
ที่ผลิตง่ายๆ ทีละมากๆ จะไม่เหมือนกับสินค้าที่กล่าวข้างต้น อย่างโรงงาน
ที่ผลิตสินค้าเช่นเสื้อยืด ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตแบบรวมกองเช่นนี้จะเพิ่ม
เกือบอัตราเดียวกับจ�ำนวนสินค้าที่ถูกผลิตออกมา ดังนั้นความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบอันสืบเนื่องจากมีแรงงานที่ได้รับการศึกษา/การฝึกอบรม
รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า จะไม่มีผลกับสินค้ากลุ่มที่ผลิตได้ง่ายนี้
มากนัก ซึ่งการวิจัยและการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะไม่มีบทบาท
สักเท่าไร ผลคือการผลิตสินค้าแบบรวมกองจะหายไปจากประเทศทีค่ า่ จ้างสูง
การผลิตสินค้าเหล่านี้จะย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำ
ทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมสิง่ ทอ แต่กอ่ นเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
สาขาหนึง่ ในยุโรป แต่ปจั จุบนั หดตัวลงเหลือแค่การผลิตเพือ่ ตลาดเฉพาะกลุม่
(niche market) เท่านั้น เช่น เสื้อผ้าที่มีการออกแบบให้เก๋ไก๋ เป็นต้น ส่วน
การผลิตสินค้าแบบคราวละมากๆ ในโรงงานได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
อินเดีย บังกลาเทศ และจีนกันหมดแล้ว
นัน่ หมายความว่าเศรษฐกิจทัง้ สองรูปแบบ ทัง้ เศรษฐกิจฐานความรูท้ ขี่ าย
สินค้าทีม่ ตี น้ ทุนการพัฒนาสูงหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก และเศรษฐกิจที่
ผลิตสินค้าแบบรวมกองและขายในราคาย่อมเยา ล้วนมีสิทธิได้ประโยชน์
จากโลกาภิวัตน์ทั้งสิ้น และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น เช่น เยอรมนี
ซึ่งเป็นประเทศ “ส่งออกชั้นน�ำระดับโลก” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
ก็ส่งออกรถยนต์และสินค้าทุนที่มีคุณภาพสูงไปขายทั่วโลก นักออกแบบ
ชาวอิตาลีแ ละฝรั่งเศสซึ่งออกแบบเสื้อผ้าระดับ หรูหราฟุ่มเฟือยไปขาย
ทัว่ โลก <ทีแ่ ม้ขายได้ในตลาดเฉพาะกลุม่ แต่กไ็ ด้ประโยชน์เหมือนกัน> บริษทั
ไอทีอเมริกันเช่นกูเกิลและไมโครซอฟท์ก็เป็นที่รู้จักทั้งในจีนและรัสเซีย
เหมือนกับประเทศต้นทางคืออเมริกา ในอีกทางหนึ่งเศรษฐกิจฐานความรู้
ก็ได้ประโยชน์จากการน�ำเข้าสินค้ารวมกองทีต่ น้ ทุนต�ำ่ และราคาถูกกว่า เช่น
เครือ่ งปิง้ ขนมปัง ถุงเท้ายาว เฟอร์นเิ จอร์ยหี่ อ้ อิเกีย เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึง่
คือสินค้าที่ผลิตในจีน ยุโรปตะวันออก และประเทศที่มีเศรษฐกิจค่าจ้างต�่ำ
ประเทศอื่นๆ นั้นราคาลดลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับอ�ำนาจซื้อของคน
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

แต่การพัฒนาเหล่านี้ก็มีมิติที่ไม่ดีเหมือนกันคือ
1. ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ประโยชน์เท่าเทียมกันจากโลกาภิวัตน์ คนจ�ำนวน
มากไม่ ไ ด้ ป ระโยชน์ เ ลยและบางคนถู ก ตั ด ขาดจากการได้ ป ระโยชน์ ใ น
กระบวนการโลกาภิวัตน์ คนงานโรงงานสิ่งทอในยุโรปคงไม่สุขสบายนักเมื่อ
บริษัทไอทีที่ตั้งอยู่ข้างๆ มีค�ำสั่งซื้อเข้ามาจนเต็ม แต่โรงงานสิ่งทอของตน
ต้องปิดตัวลงเพือ่ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศทีม่ อี ตั ราค่าจ้างต�ำ่ ในภาพรวม
ทัง้ หมด ความเจริญรุง่ เรืองได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศทีร่ ำ�่ รวยและประเทศก�ำลัง
พัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่ โลกในช่วงสองทศวรรษหลังปี 1990
สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เฉพาะจีนประเทศเดียวตั้งแต่ทศวรรษ 1970
เป็นต้นมา คน 400 ล้านคนมีความเป็นอยู่ที่สูงกว่าเส้นความยากจนสัมบูรณ์
ที่ก�ำหนดโดยสหประชาชาติ แม้ว่าจะมีคนจ�ำนวนไม่น้อยทีเดียวในนั้นที่อยู่
ในสภาพการจ้างงานไม่มั่นคง แต่ในขณะเดียวกันการกระจายความรุ่งเรือง
ก็เหลื่อมล�้ำกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลัง
พัฒนาซึ่งช่องว่างรายได้ยังคงถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ
2. การเปิดเสรีการค้าโลกได้ด�ำเนินมาอย่างยากล�ำบาก ใช้เวลาหลาย
ทศวรรษ แต่สิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ “เชิงลบ” ที่มีการยกเลิกการก�ำกับดูแล
ต่างๆ กลับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าโลกาภิวัตน์ “เชิงบวก” ซึ่งหมายถึงการ
จัดวางมาตรฐานทางสังคมใหม่ๆ ทีก่ ลายมาเป็นสิง่ จ�ำเป็น การวางมาตรฐาน
ที่ว่านี้ไม่ได้คืบหน้าเท่าไรนัก ยกตัวอย่างเช่น พิธีสารเกียวโตว่าด้วยการ
คุม้ ครองสภาพภูมอิ ากาศ จนบัดนีท้ กุ รัฐก็ยงั มิได้ให้สตั ยาบันครบแม้เวลาผ่าน
มาแล้ว 15 ปี ทัง้ รัฐทีไ่ ด้ให้สตั ยาบันก็ใช่วา่ ทุกรัฐจะได้ปฏิบตั ติ ามพันธกิจทีว่ างไว้
นอกจากนี้มาตรฐานทางสังคมระดับโลก เช่นบรรทัดฐานที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศก�ำหนดไว้ส�ำหรับคุ้มครองคนงาน ก็เป็นมาตรฐานแบบไม่มี
ข้อผูกมัดให้รัฐภาคีต้องท�ำตาม ส่วนข้อตกลงต่างๆ ของสหประชาชาติที่
ว่าด้วยสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานนั้นเป็นข้อตกลงที่ผูกมัด
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ได้มบี ทลงโทษจริงจัง สรุปคือยังมีอะไร
ต้องท�ำอีกมากเพื่อให้สิทธิต่างๆ แปลงมาสู่การปฏิบัติ
ความกังวลที่พูดถึงกันบ่อยๆ คือแนวคิดที่ว่าโลกาภิวัตน์นั้นเป็น “การ
แข่งขันเพื่อไปสู่ระดับที่ต�่ำสุด” ในแง่ที่ว่าแต่ละประเทศพยายามจัดการให้
มาตรฐานทางสังคมและสิง่ แวดล้อมต�ำ่ กว่าประเทศคูแ่ ข่งเพือ่ ความได้เปรียบ

เงามืดของโลกาภิวตั น์
ช่องว่างระหว่าง
รายได้กว้างขึ้น

การขาดมาตรฐาน
ทางสังคมที่เป็นสากล
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แรงกดดันจากการ
แข่งขันกันท�ำให้มี
การลดมาตรฐาน
ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่?
ตัวอย่างเพื่อคัดค้าน:
สแกนดิเนเวีย

เชิงการค้าและการลงทุน แต่ขอ้ เสนอเช่นนีข้ ดั แย้งกับข้อเท็จจริงทีว่ า่ ประเทศ
ทีม่ มี าตรฐานทางสังคมและสิง่ แวดล้อมสูงสุดก็เป็นประเทศทีม่ คี วามสามารถ
ในการแข่งขันสูงสุด โดยเฉพาะประเทศกลุม่ สแกนดิเนเวียทีม่ กี ารก�ำกับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศและมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมที่สุดในโลก โดยมี
การเก็บภาษีในอัตราสูงเพื่อจัดหาเงินทุนมารองรับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นต้นทุนที่
สูงจึงไม่จำ� เป็นว่าจะท�ำให้ประเทศเสียเปรียบในการแข่งขัน อย่างเช่นประเทศ
ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ที่มีระบบการศึกษา การฝึกอบรม
และการวิจัยที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยม มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดการฉ้อราษฎร์บังหลวง และมีสันติภาพใน
สังคม กล่าวอีกนัยหนึง่ รัฐสวัสดิการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในระดับสูงสามารถยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญรุง่ เรืองได้แม้จะอยูใ่ นบริบทตลาด
แบบเปิด แต่แน่นอนว่าสภาพทีเ่ ข้มแข็งเช่นนีข้ นึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น ต้อง
สามารถขายสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่าต้นทุนทีก่ อ่ ขึน้ มา ถ้าท�ำไม่ได้กจ็ ะแพ้ใน
เวทีโลกาภิวตั น์ สุดท้าย การทีห่ ลายประเทศทีม่ มี าตรฐานทางสังคมสูงแต่ยงั
ท�ำก�ำไรจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานสังคม
เหล่านี้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยอัตโนมัติ
ทีก่ ล่าวมานีม้ นี ยั ต่อระบอบสังคมประชาธิปไตยอย่างไร?
• ในแง่ต้นก�ำเนิด ระบบทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวพัน
โยงใยกันอย่างใกล้ชดิ
• ระบบทุนนิยมสามารถน�ำพาไปสูส่ ภาวะความไม่เท่าเทียมกันซึง่ จะ
ส่งผลบัน่ ทอนระบอบประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตยต้องขบคิด
ปัญหานีแ้ ละชีท้ างแก้ไข
• ในมุมมองของสังคมประชาธิปไตย ทุนนิยมทีม่ กี ารประสานกันเป็น
โมเดลทีด่ ที สี่ ดุ เพราะช่วยให้ระเบียบทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพกว่า
มีความยุติธรรมทางสังคมกว่า และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
มีลกั ษณะระยะยาวมากกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับระบบทุนนิยมแบบ
ทีไ่ ม่มกี ารประสานกัน
• โลกาภิวตั น์สง่ ผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปทัว่ โลกและ
กระตุน้ ให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สง่ ผลท�ำให้เกิดประเด็นทางสังคมใหม่ๆ ขึน้ หลายประเด็น
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บทที่ 4 แนวนโยบายเศรษฐกิจ
ของสังคมประชาธิปไตย
คริสเทียน เครลล์ และ ซีมอน เฟาท์

บทนี้น�ำเสนอ
• แนวนโยบายเศรษฐกิจของสังคมประชาธิปไตย
• ค่านิยมหลักของสังคมประชาธิปไตย คือเสรีภาพ ความยุติธรรม
และความเป็นปึกแผ่น
• สิทธิขั้นรากฐานที่สังคมประชาธิปไตยพยายามผลักดันให้มีการ
ยอมรับและน�ำไปปฏิบัติจริงอย่างเต็มขั้น
• หลักการว่าด้วยความยั่งยืน ความเท่าเทียมทางสังคม และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจของสังคม
ประชาธิปไตยหากต้องการบรรลุค่านิยมหลักและสิทธิขั้นรากฐาน

เพื่ออธิบายแนวนโยบายเศรษฐกิจของสังคมประชาธิปไตยให้ชัดเจน
เราควรมองกว้างไปกว่ากรอบนโยบายเศรษฐกิจแบบแคบๆ มองให้ลึก
ไปถึงค่านิยมที่สังคมประชาธิปไตยมีต่อสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยองค์รวม
ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนานโยบายใดก็ตามต้องค�ำนึงถึงหน่วยสังคมทัง้ หมดเสมอ
แม้แต่ในนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น นโยบายในด้านเศรษฐกิจหรือ
สังคม
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4.1 ค่านิยมหลัก
เสรีภาพ
ความยุติธรรม และ
ความเป็นปึกแผ่น

เสรีภาพ: ชีวิตที่
ตนเองเป็นผู้ก�ำหนด

ความยุติธรรม:
การมีส่วนร่วมและ
ความมั่นคง

ความเป็นปึกแผ่น:
ยืนหยัดร่วมกัน

รากประวัติศาสตร์
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เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นปึกแผ่น คือค่านิยมหลักใน
ปรั ช ญาสั ง คมประชาธิ ป ไตย สั ง คมประชาธิ ป ไตยมุ ่ ง ให้ ค ่ า นิ ย มเหล่ า นี้
เกิดขึ้นจริงในสังคม ค่านิยมหลักทั้งสามในสังคมประชาธิปไตยมีความ
ส�ำคัญเท่าๆ กันและค�้ำจุนซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุนกันแต่ก็ไประงับ
ค่านิยมอื่นในนั้นด้วย
ค่ า นิ ย มหลั ก ดั ง กล่ า วของสั ง คมประชาธิ ป ไตยและความเป็ น มา
ได้มีการอธิบายอย่างละเอียดไว้แล้วในหนังสือชุดเดียวกันที่ชื่อ รากฐาน
สังคมประชาธิปไตย ดังนั้นในเล่มนี้จะอธิบายและให้ค�ำจ�ำกัดความแต่พอ
สังเขป
• เสรีภาพ หมายถึงการใช้ชีวิตที่บุคคลเป็นผู้ก�ำหนดตัวเอง (selfdetermined) กล่าวคือในชั้นแรกคนเราต้องมีเสรีภาพจากการที่รัฐ
หรือสังคมเข้ามาแทรกแซงตามอ�ำเภอใจ แต่วา่ เสรีภาพทีแ่ ท้จริงจะ
เกิ ด ขึ้ น ก็ ต ่ อ เมื่ อ เงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอยู ่ ใ นสภาพที่
เอื้ออ�ำนวยให้มีการใช้เสรีภาพ
• ความยุติธรรม มีพื้นฐานมาจากการที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และไม่ได้มคี วามเท่าเทียมกันเฉพาะในด้าน
กฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมี
ส่ว นร่ว มและการเข้า ถึงระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะมีพื้นฐาน
ครอบครัว พื้นเพทางสังคม ทรัพย์สินแตกต่างกันหรือเป็นเพศใด
ก็ตาม
• ความเป็ น ปึ ก แผ่ น หมายความถึ ง ความเต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยผู ้ อื่ น
โยฮันเนส เรา (Johannes Rau) จากพรรคสังคมประชาธิปไตย
เคยกล่าวถึงความเป็นปึกแผ่นว่าเป็นเสมือนปูนที่ยึดสังคมเข้าไว้
ด้วยกัน
ประวัติศาสตร์ว่าด้วยค่านิยมหลักทั้งสามนี้มีความโดดเด่นมาก มีราก
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุครู้แจ้ง (Enlightenment) โดยเริ่มต้นในฐานะที่
เป็นค�ำขวัญของการปฏิวัติ คือการเรียกร้องให้มี “เสรีภาพ เสมอภาค และ
ภราดรภาพ” อันเป็นลักษณะเด่นของการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสในปี 1789 ตัง้ แต่กลาง

ศตวรรษที่ 18 ขบวนการแรงงานได้รณรงค์เคลื่อนไหวเรียกร้องสิ่งเหล่านี้
และตอนที่พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ๆ โดย
แฟร์ดินันด์ ลัสซาล (Ferdinand Lassalle) ในปี 1863 ปรากฏว่าคนงานได้
ถักทอค�ำว่า “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” ลงบนผืนธงของพวกเขา
ในที่ สุ ด พรรคสั ง คมประชาธิ ป ไตยก็ เ ป็ น พรรคการเมื อ งแรกที่ ใ ส่
ค่านิยมหลักคือเสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นปึกแผ่นเข้าไปใน
แผนงานพืน้ ฐานของพรรคทีเ่ รียกว่าแผนงานโกเดสแบร์กในปี 1959 ต่อมาใน
อีกเกือบสองทศวรรษให้หลัง (1978) พรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย
ก็บรรจุ 3 ค่านิยมหลักนี้เข้าไปในแผนงานพื้นฐานแผนแรกของพวกเขา
เหมื อ นกั น แม้ ก ารตี ค วามค่ า นิ ย มเหล่ า นี้ จ ะแตกต่ า งจากพรรคสั ง คม
ประชาธิปไตย
ในปัจจุบันค่านิยมหลักเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องของขบวนการ
ปฏิวตั อิ กี ต่อไป แต่เป็นสิง่ ทีท่ กุ กลุม่ การเมืองส�ำคัญๆ ให้การยอมรับ อย่างไร
ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าทุกพรรคการเมืองจะมีฉนั ทามติตอ่ ค่านิยมเหล่านี้
เหมือนกัน
ความแตกต่างทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งค่านิยมหลักระหว่างแนวทางทางการเมือง
แบบต่างๆ นั้น แบ่งได้เป็น 2 ระดับ
1. การท�ำความเข้าใจค่านิยมหลักหนึ่งๆ
		 ค่านิยมหลักหนึง่ ๆ นัน้ สามารถตีความได้หลายทาง เช่น เวลา
พูดถึงเสรีภาพ คนจะตีความไม่เหมือนกัน กลุม่ เสรีนยิ มจะเน้นใน
สิ่งที่เรียกว่าสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ โดยหลักๆ คือสิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการกระท�ำตามอ�ำเภอใจโดยรัฐและ
สิทธิในการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่สังคมประชาธิปไตย
ไปไกลกว่านั้น โดยเน้นว่าคนเราจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงได้
ก็ต่อเมื่อเกิดสิทธิและเสรีภาพพลเมืองในเชิงบวก เสรีภาพที่
แท้จริงในมุมมองสังคมประชาธิปไตยนั้นหมายความว่า ล�ำพัง
การรับรองสิทธิในเรื่องการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวนั้น
ไม่พอหากค�ำนึงถึงเรื่องเสรีภาพในการพูด กล่าวคือยังจ�ำเป็น
ที่สังคมหรือรัฐต้องจัดการให้คนสามารถแสดงเสรีภาพในการ
พูดได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านทางการจัดการศึกษาและอื่นๆ

การตีความค่านิยม
หลักต่างกัน

อ่านเพิม่ เติม:
Tobias Gombert
(2009), Foundations of Social
Democracy, Social
Democracy Readers, Volume 1,
Berlin, pp. 11-37.
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สิทธิกับเสรีภาพพลเมือง
ทั้งในเชิงลบและในเชิงบวก
ค�ำถามพื้นฐาน มีการก�ำกับดูแลและสถานการณ์
อะไรบ้างที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการน�ำ
หลักเสรีภาพส่วนบุคคลมาปฏิบัติ

สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงลบ
• สิทธิอย่างเป็นทางการ “เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สิทธิถูกคุกคาม”
• สิทธิในการคุ้มครอง
ปัจเจกบุคคลจากการ
แทรกแซงโดยรัฐ
• เสรีภาพคงอยู่เมื่อไม่มีการ
จ�ำกัดควบคุม (เชิงแก่นสาร)
• มีความถูกต้องสมบูรณ์ทาง
กฎหมาย (legal validity)
มารองรับก็เพียงพอแล้ว

ค�ำถามพื้นฐาน สังคมจะต้องท�ำ
อะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนมีเสรี

ข้อเสนอของอิสรนิยม
การจัดการให้เกิดสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงบวกแก่คนนั้น เป็นการตัดทอน (และ
ท�ำลาย) สิทธิและเสรีภาพพลเมืองในเชิงลบ
ควรต้องให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกแก่สิทธิ
และเสรีภาพในเชิงลบ

ข้อเสนอของสังคมประชาธิปไตย
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพทั้งเชิงลบและเชิง
บวกต้องมีความส�ำคัญเท่าๆ กันถ้าจะให้
สามารถน�ำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้และท�ำให้
เกิดผลแก่ทุกคน

สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงบวก
• เอื้ออ�ำนวยทางวัตถุให้
สามารถใช้สิทธิได้
• เป็นสิทธิที่จะไปเสริม
ขีดความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลในการใช้
สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองอย่างแข็งขัน
• สิทธิทางสังคม

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองทั้งในเชิงลบและเชิงบวกเป็นสิ่งที่
ต้องพิสูจน์ให้เห็น ไม่ใช่แค่อ้างเฉยๆ

รูปที่ 5 สิทธิและเสรีภาพพลเมืองในเชิงลบและในเชิงบวก
จุดเน้นในค่านิยม
หลักต่างกัน
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2. ความสัมพันธ์ร่วมกันของค่านิยมหลัก
		 นอกเหนือจากการตีความค่านิยมหลักของปัจเจกบุคคล ยัง
ส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาความสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างค่านิยมหลัก
ด้วย เพราะมีความแตกต่างอย่างมากในแง่ผลลัพธ์ ถ้ามีการจัดให้
ค่านิยมหนึง่ ในนัน้ มีความส�ำคัญมากกว่าหรือเท่าๆ กับค่านิยมอืน่
ซึง่ ข้อนีจ้ ะเห็นชัดเจนถ้าเราไปดูแนวคิดเสรีนยิ มทางการเมืองของ
อเมริกา (ในแบบดั้งเดิม ไม่ใช่แบบอเมริการ่วมสมัย) กล่าวคือ
ในความเข้าใจแบบเสรีนยิ มนัน้ เสรีภาพเป็นค่านิยมหลักทีม่ คี วาม
ส�ำคัญในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว เสรีภาพอย่างเช่นเสรีภาพในการ

แข่งขัน หรือเสรีภาพในการถือครองกรรมสิทธิ์ มักจะได้รับความ
ส�ำคัญมากกว่าค่านิยมด้านความยุติธรรม (หรือ “ความเป็น
ธรรม”) ซึ่งเป็นตัวจ�ำกัดเสรีภาพการถือครองกรรมสิทธิ์ แต่สังคม
ประชาธิปไตยไม่ได้จดั อันดับค่านิยมเหล่านีใ้ ห้แตกต่างกัน แต่เน้น
ย�้ำว่าค่านิยมหลักทั้งสามมีความส�ำคัญเท่าๆ กัน
อีกอย่างหนึง่ คือ แม้ในเยอรมนีกลุม่ การเมืองทีส่ ำ� คัญๆ ทัง้ หมดจะอ้างถึง
ค่านิยมหลักทั้งเสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นปึกแผ่น แต่บ่อยครั้งที่
พวกเขาตีความค่านิยมเหล่านี้แตกต่างกันออกไป

4.2 สิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการตรวจสอบว่าค่านิยมหลักทั้งสามมีนัยอย่างไรต่อแนวนโยบาย
เศรษฐกิจในสังคมประชาธิปไตย เราประสบกับปัญหา 2 ชั้น
หนึง่ ยังมีการถกเถียงเรือ่ งค่านิยมหลักเหล่านีก้ นั อยูม่ าก กลุม่ การเมือง
มีหลากหลายกลุ่มและก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งเชื่อมพวกเขาเข้ากับ
สิง่ ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ จึงไม่สามารถสร้างฐานความคิดกว้างๆ อันเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปในการใช้วางแนวนโยบายเศรษฐกิจ
สอง ค่านิยมหลักมีบทบาทอยูใ่ นระดับนามธรรมทีส่ งู มาก แต่การอธิบาย
แนวนโยบายเศรษฐกิจนั้นต้องพูดในเชิงปฏิบัติหรือความเป็นไปได้ ดังนั้น
ล�ำพังค่านิยมหลักเหล่านี้จึงยังไม่เพียงพอส�ำหรับใช้เป็นค�ำแนะน�ำที่แม่นย�ำ
และเป็นรูปธรรมแก่แนวนโยบายเศรษฐกิจ
ดังนั้นค่านิยมหลักของสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นกรอบแนวคิดส�ำคัญ
เมื่อต้องอธิบายนโยบายเศรษฐกิจแนวสังคมประชาธิปไตย แต่กรอบนี้
จ�ำเป็นต้องวางอยูบ่ นพืน้ ฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือและกว้างกว่าเดิม รวมทัง้ ต้องมีความ
แม่นย�ำและเป็นรูปธรรมด้วย
“พี่เลี้ยง” ของสังคมประชาธิปไตยตระหนักอยู่เสมอถึงความท้าทาย
เหล่านี้ นักรัฐศาสตร์ชื่อ โทมัส เมเยอร์ เสนอว่า เพื่อรับมือกับความท้าทาย
สังคมประชาธิปไตยอย่าอิงแค่ค่านิยมหลักหรือค่านิยมพื้นฐาน แต่ต้องอิง

ค่านิยมหลักคือ
พื้นฐานของแนว
นโยบายเศรษฐกิจ:
ปัญหาสองข้อ
1. ค่านิยมหลัก
ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของทุกกลุ่ม
2. ค่านิยมหลัก
เป็นเรื่องที่
นามธรรมมาก

จุดอ้างอิง: กติกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ
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ข้ามวัฒนธรรม
และข้ามชาติ

1966: กติกาของ
สหประชาชาติ
สองฉบับ
1. กติกาว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง
ของสหประชาชาติ

2. กติกาด้านสังคม
ของสหประชาชาติ
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กับสิทธิขั้นพื้นฐานด้วย ในฐานะที่เป็นจุดอ้างอิงส�ำคัญส�ำหรับทฤษฎีสังคม
ประชาธิปไตยไม่วา่ จะเป็นแนวใดก็ตาม เมเยอร์เสนอให้บรรจุสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ไว้ในกติกาด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เรือ่ งนีไ้ ด้อธิบายรายละเอียด
ไว้ใน รากฐานสังคมประชาธิปไตย
หลายคนเสนอว่าควรอ้างอิงตามกติกาของสหประชาชาติในการก�ำหนด
แนวนโยบายเศรษฐกิจของสังคมประชาธิปไตย
• กติกาของสหประชาชาตินั้นมีลักษณะสากล ถือได้ว่าเป็นที่มา
ของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามสอดคล้องต่อเนือ่ งทีส่ ดุ มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย รวมทั้งข้ามวัฒนธรรมและข้ามชาติมากที่สุด
ซึ่งหมายความว่าเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดส�ำหรับการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์
• กติกาของสหประชาชาติได้ก�ำหนดสิทธิทางเศรษฐกิจที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากส�ำหรับปัจเจกบุคคลทุกคน
ดั ง นั้ น ในตอนนี้ จ ะอธิ บ ายสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานดั ง ที่ ร ะบุ ใ นกติ ก าของ
สหประชาชาติอย่างละเอียด และจะพิจารณาด้วยว่ามีนยั อย่างไรต่อนโยบาย
เศรษฐกิจแนวสังคมประชาธิปไตย รวมทัง้ กล่าวถึงด้วยว่าสังคมประชาธิปไตย
ต่างจากกลุ่มการเมืองอื่นในแง่นโยบายเศรษฐกิจอย่างไร
ในปี 1966 สหประชาชาติได้ร่างกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 2 ฉบับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับนี้
(กติกาด้านพลเมือง) ส่วนใหญ่จะพูดถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่าสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงลบ พูด อีกอย่า งหนึ่งคือเป็นสิท ธิที่จะได้รับ การคุ้มครองจากการ
แทรกแซงตามอ�ำเภอใจโดยรัฐหรือโดยสังคมส่วนรวม ซึ่งจะน�ำพาไปสู่การ
บั่นทอนเสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในลักษณะนี้ก็เช่นสิทธิเสรีภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล (ข้อ 9) สิทธิที่จะ “มีความคิดเห็นโดยไม่ถูก
แทรกแซง” และสิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรีโดยการลงคะแนนเสียงแบบ
ปิดลับ (ข้อ 29)
ส่วนกติกาอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(กติ ก าด้ า นสั ง คม) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การระบุ ถึ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพพลเมื อ ง

ในเชิงบวก กล่าวคือให้รัฐและสังคมออกมาตรการเอื้ออ�ำนวยและส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิที่ตนได้รับ สิทธิในทางบวกนี้ก็เช่นสิทธิในการ
ท� ำ งาน (ข้ อ 6) สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ส ภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน “ที่ ยุ ติ ธ รรม”
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ (ข้อ 7) สิทธิการรวมตัวกันอย่างเสรีเป็น
สหภาพแรงงาน (ข้อ 8) สิทธิในการมีประกันสังคม (ข้อ 9) สิทธิในการ
ได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงได้
อย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ 13)
กติกาด้านพลเมืองปัจจุบันมี 151 รัฐแล้วที่ได้ให้สัตยาบัน ส่วนกติกา
ด้านสังคมมี 148 รัฐที่ให้สัตยาบัน อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐที่
ลงนามในกติกาเองก็มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพพลเมืองอย่างเป็นระบบ
น่าจะท�ำให้เราหยุดฉุกคิดว่าล�ำพังข้อตกลงของสหประชาชาติที่มีความ
ชอบธรรมอย่างเป็นทางการนั้นไม่เพียงพอถ้าจะให้บรรลุถึง “อุดมคติที่ว่า
มนุษย์ผู้มีเสรีต้องมีเสรีภาพจากความกลัวและการขาดปัจจัยที่จ�ำเป็น”
อันเป็นข้อความทีอ่ ยูใ่ นกติกาทีก่ ล่าวถึง บ่อยครัง้ ทีส่ ทิ ธิและการได้ใช้สทิ ธินนั้
แยกกันอยู่คนละขั้ว
นอกจากนีส้ ทิ ธิทรี่ ะบุในกติกาด้านสังคมไม่ได้ผกู มัดให้รฐั ด�ำเนินการด้าน
สิทธิขั้นพื้นฐานในทันที เพียงแต่ให้รัฐด�ำเนินการด้านสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป กติกาได้อธิบายพันธกิจที่รัฐจะต้องด�ำเนินการในลักษณะ
ที่ว่าสิทธิอย่างเป็นทางการนั้นจะได้รับการส่งเสริมให้บรรลุผลและสนับสนุน
ให้เกิดผลจริง
เป็นจุดมุ่งหมายของสังคมประชาธิปไตยที่จะให้ทุกๆ ที่บรรลุสิทธิขั้น
พื้นฐานในด้านการเมือง พลเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมตาม
ที่ระบุในกติกาของสหประชาชาติ ในทางที่ไม่ได้เป็นแค่การปรับใช้ตาม
ระเบียบแบบแผน แต่เป็นการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง แก่นสารของ
สังคมประชาธิปไตยคือเป็นแผนงานเพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบไปทั่วโลกอย่างสม�่ำเสมอ
ส่ ว นเรื่ อ งที่ ว ่ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพพลเมื อ งไปคั ด ง้ า งกั น หรื อ ไม่ ? มี
น�้ำหนักเท่ากันจริงหรือไม่? หรือสิ่งหนึ่งมีความส�ำคัญมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง
หรือไม่? ก็เป็นดังที่นายออสคาร์ ลาฟอนเทน (Oskar Lafontaine) ได้

ช่องว่างระหว่าง
สิทธิที่ระบุในกติกา
ทางสังคมของ
สหประชาชาติกับ
การประยุกต์ใช้จริง
นั้นกว้างเหลือเกิน

สังคมประชาธิปไตย:
มุ่งให้ข้อตกลงของ
สหประชาชาติ
เกิดผลจริง

เราจะมาเปรียบเทียบ
ชั่งระหว่างสิทธิของ
พลเมืองกับเสรีภาพ
ได้หรือไม่
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สิทธิขั้นพื้นฐานทั้ง
เชิงลบและเชิงบวก
นั้นพึ่งพากันและกัน
วิลลี บรันดท์:
“เสรีภาพจากการขาด
ปัจจัยที่จ�ำเป็น
และความกลัว”
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จุดประเด็นถกเถียงนีใ้ นการให้สมั ภาษณ์ครัง้ หนึง่ โดยตัง้ ค�ำถามว่าจริงๆ แล้ว
เสรีภาพในการพูดนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญแค่ไหนส�ำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อโรคเอดส์
ในแอฟริกา (Der Tagesspiegel, 15 สิงหาคม 2008) ค�ำถามนี้มีนัยว่าสิทธิ
และเสรีภาพพลเมืองนั้นช่วยแต่ผู้มีอันจะกินที่สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ผ่านสื่อเท่านั้นใช่หรือไม่? และบางคนจะได้ประโยชน์จากเสรีภาพ
ของสื่อจริงถ้าคนเหล่านั้นยากจนกระทั่งไม่มีสตางค์พอที่จะซื้อหนังสือพิมพ์
ใช่หรือไม่? นักเศรษฐศาสตร์อินเดียเจ้าของรางวัลโนเบล อมาตยา เซน
(Amartya Sen) เสนอว่า “ไม่เคยมีภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักใน
ประเทศประชาธิปไตยที่มีสื่อเสรี” (Sen 1999) กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ
โดยทั่วไปภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงมีสาเหตุมาจากปัญหาการ
กระจายทรัพยากรในแง่ทวี่ า่ คนไม่สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ รัฐบาล
ต้องตอบค�ำถามเหล่านี้แก่พลเมืองของตน และหากต้องการได้รับเลือกตั้ง
อีกสมัยหนึ่งก็จะไม่สามารถวางเฉยต่อปัญหาทางสังคมเหล่านี้ได้ในระยะ
ยาว โดยเฉพาะถ้าพวกเขาประกาศผ่านทางสื่อเสรี ดังนั้นในแนวคิดของ
เซน เสรีภาพจะน�ำพาไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคม เขาเชื่อว่ารัฐและสังคม
ต้องสร้างฐานให้กับการกระท�ำและเสรีภาพอย่างเป็นอิสระ นี่หมายความว่า
เสรีภาพที่แท้จริงจะคงอยู่ได้เมื่อมีระบบประกันสังคมขั้นต�่ำและมีการจัดหา
บริการที่เป็นประโยชน์โดยทั่วไป (เช่น บริการด้านสุขภาพและการศึกษา)
สิทธิพลเมืองและสังคมขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทัง้ ใน
เชิงบวกและเชิงลบ มีความเกีย่ วพันซึง่ กันและกัน ไม่สามารถใช้ตวั ใดตัวหนึง่
ไปคัดง้างตัวอื่นๆ ได้ วิลลี บรันดท์ กล่าวสุนทรพจน์อ�ำลาต�ำแหน่งหัวหน้า
พรรคการเมืองโดยเน้นย�้ำความเชื่อมโยงในเรื่องนี้ เขากล่าวว่า “นอกเหนือ
จากสันติภาพแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผมมากกว่าสิ่งอื่นใดคือเสรีภาพ
ไม่มคี ำ� ว่าถ้า หรือค�ำว่าแต่ นีเ่ ป็นเสรีภาพส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก ไม่ใช่สำ� หรับ
คนจ�ำนวนน้อย นอกจากนีย้ งั ต้องเป็นเสรีภาพในการแสดงความรูส้ กึ ผิดชอบ
ชั่วดีและความคิดเห็น อีกทั้งต้องเป็นเสรีภาพจากความขาดปัจจัยที่จ�ำเป็น
และความกลัว” (Brandt 1987: 32) ดังนั้นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับ วิลลี บรันดท์
ในด้านหนึง่ คือต้องมีเสรีภาพจากการกระท�ำโดยอ�ำเภอใจและการกดขี่ กล่าว
คือเป็นสิทธิและเสรีภาพพลเมืองเชิงลบ และในอีกด้านหนึง่ คือเป็นเสรีภาพที่

มาจากชีวติ ทีม่ คี วามมัน่ คงในทางวัตถุ กล่าวคือเป็นสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
เชิงบวก สังคมประชาธิปไตยแตกต่างจากประชาธิปไตยอิสรนิยมอย่างชัดเจน
ในแง่ที่ว่าได้สนับสนุนให้เกิดสิทธิขั้นพื้นฐานไปทั่วโลกอย่างแท้จริง
สังคมประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยอิสรนิยม
สังคมประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยอิสรนิยมเป็นตัวแบบในอุดมการณ์
ในทางทฤษฎี ยากที่จะพบในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็จ�ำเป็นที่จะต้อง
พยายามท�ำความเข้าใจโมเดลประชาธิปไตยที่แตกต่างกันเหล่านี้เพื่อสร้าง
จุดยืนของแต่ละคน
ทั้ ง ประชาธิ ป ไตยอิ ส รนิ ย มและสั ง คมประชาธิ ป ไตยนั้ น อิ ง มาจาก
ประชาธิปไตยเสรีนิยม และดังนั้นจึงมีรากร่วมกันดังนี้
• ประชาธิปไตยแบบพหุนิยมกับหลักนิติธรรม
• อ�ำนาจทางการเมืองในกรอบรัฐธรรมนูญ
• อธิปไตยของปวงชนอยูบ่ นพืน้ ฐานหลักการเสียงข้างมากในแบบ
ประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม สังคมประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยอิสรนิยมต่างกัน
อย่างชัดเจนตรงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและเสรีภาพพลเมืองในเชิงบวก
และเชิงลบ ประชาธิปไตยอิสรนิยมมีมุมมองว่าการให้สิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองในเชิงบวกจะไปบั่นทอนหรืออาจท�ำลายสิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงลบ สังคมประชาธิปไตยเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพพลเมืองทัง้ เชิงลบและ
เชิงบวกมีความส�ำคัญเท่าๆ กัน หากจะให้ใช้ได้กับทุกระเบียบแบบแผนและ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
เพียงการมีสิทธิและเสรีภาพพลเมืองอย่างเป็นทางการตามที่ประชาธิปไตยอิสรนิยมเสนอนั้นยังไม่เพียงพอในมุมมองของสังคมประชาธิปไตย
เพราะความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจจะน�ำพาไปสู่สิ่งเหล่านี้ (ดู Meyer
2005b: 15):
• ความสัมพันธ์แบบพึง่ พาและการตกเป็นเบีย้ ล่าง (subordination)
• สภาพการท�ำงานที่ไร้ความเป็นมนุษย์
• โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิพลเมืองทางการเมือง

โมเดลประชาธิปไตย
ที่แตกต่างกัน…

…ซึ่งมีรากร่วมกัน

เพียงแค่สิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองที่ได้
รับการยืนยันอย่าง
เป็นทางการนั้น
ไม่เพียงพอ
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ตัวอย่าง: เสรีภาพ
ในการพูด

สังคมประชาธิปไตย
กับประชาธิปไตย
อิสรนิยม
มีวัตถุประสงค์
แตกต่างกัน
การน�ำข้อพิจารณา
ทางสังคมเข้ามาให้
ฝังอยู่ในระบบกลไก
ตลาดเป็นสิ่งจ�ำเป็น
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ลองมาดูที่ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็น จากมุมมองของแนวคิด
อิสรนิยมนั้นเห็นว่าการที่รัฐไม่ท�ำอะไรที่ไปจ�ำกัดเสรีภาพในการพูดก็เป็น
สิ่งที่เพียงพอแล้ว เช่น ไม่มีมาตรการเซ็นเซอร์สื่อ แต่ในมุมมองของสังคม
ประชาธิปไตย รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างแข็งขันต่ออีกขั้นหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริงและเท่าเทียมกัน
การส่งเสริมนี้ต้องรวมไปถึงการจัดการให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษา
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ให้ พ วกเขาสามารถแสดงความคิ ด เห็ น เป็ น ของ
ตนเองได้ นอกจากนี้ต้องมีการจัดระเบียบสิทธิความเป็นเจ้าของสื่อมวลชน
ทั้ ง หลาย ในลั ก ษณะที่ พ วกเขาจะไม่ ส ามารถใช้ อ� ำ นาจสื่ อ ที่ มี อ ยู ่ ใ นมื อ
มาเป็นพาหะในการน�ำเอาความคิดความอ่านของตนไปครอบง�ำคนอื่น การ
ใช้สื่อในทางที่ผิดอย่างนี้เป็นการละเมิดพันธะทางสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคลซึง่ เป็นลักษณะส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตย ในมุมมอง
ของประชาธิปไตยอิสรนิยม การเข้าไปแทรกแซงเสรีภาพในการถือครอง
กรรมสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
แม้ว่าสังคมประชาธิปไตยและประชาธิปไตยอิสรนิยมจะมาจากพื้นฐาน
เดียวกัน แต่ทงั้ สองแนวคิดมีสมมติฐานต่างกัน ซึง่ ท�ำให้มจี ดุ มุง่ หมายในเรือ่ ง
ระเบียบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมาก
เช่น ท่าทีของทัง้ สองฝ่ายต่อกลไกตลาดนัน้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ประชาธิปไตยอิสรนิยมมองตลาดว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งเสรีภาพ ดังนั้นจึง
มุ่งให้ตลาดมีการก�ำกับดูแลกันเอง ในทางตรงกันข้าม สังคมประชาธิปไตย
บอกว่าถ้าปล่อยให้ตลาดมีเสรีอย่างเบ็ดเสร็จอาจน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ส�ำหรับสังคมส่วนรวม ตัวอย่างเช่นวิกฤตตลาดการเงินเมื่อปี 2008
ดังนั้นสังคมประชาธิปไตยจึงเรียกร้องให้ผนึกปัจจัยทางสังคมเข้าไว้ในกลไก
ตลาดด้วย โดยวิธีการคือให้มีการก�ำหนดกรอบทางการเมืองและให้มีการ
ก�ำกับดูแลโดยรัฐ
สรุปคือสังคมประชาธิปไตยและประชาธิปไตยอิสรนิยมแม้จะมาจาก
ต้นแบบเดียวกันคือประชาธิปไตยเสรีนิยม แต่ก็ต่างกันชัดเจนโดยเฉพาะ
ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ

ประชาธิปไตยอิสรนิยม
ปะทะ สังคมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยอิสรนิยม

ประชาธิปไตยเสรีนิยม

ประชาธิปไตยอิสรนิยม
มีพื้นฐานคือ
• การถือครองกรรมสิทธิ์โดยไม่มี
พันธะในทางสังคม
• กลไกตลาดมีการก�ำกับดูแล
กันเองโดยผู้เล่นในตลาด
• จ�ำกัดประชาธิปไตยให้อยู่ในมิติ
การเมืองเท่านั้น
• มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
(formal validity) ในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
• มีการให้สิทธิและเสรีภาพพลเมือง
ในเชิงลบ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม
มีลักษณะเด่นคือ
• เป็นประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
ภายใต้หลักนิติธรรม
• เป็นประชาธิปไตยที่อิงสิทธิ
มนุษยชน
• มีรากฐานแนวคิดเสรีนิยม
แบบยุโรป

สังคมประชาธิปไตย
สังคมประชาธิปไตย
มีพื้นฐานดังนี้
• สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ
ขั้นพื้นฐาน
• รัฐธรรมนูญให้หลักประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน (การมีส่วนร่วมแบบ
มีการก�ำกับดูแล, สิทธิประโยชน์
ในทางกฎหมายด้านประกันสังคม,
มีการกระจายแบ่งปันโดยใช้หลัก
ความเป็นธรรม)
• การจัดให้มีสิทธิและเสรีภาพ
พลเมืองทั้งในเชิงลบและเชิงบวก
ซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับทางการ แต่
เป็นในระดับโลกความเป็นจริงด้วย

ในมิติเศรษฐกิจ ทั้งหมดที่กล่าวข้างบนนี้หมายความถึง
• ถือครองกรรมสิทธิ์โดยไม่ต้อง
มีพันธะทางสังคม กล่าวอีกอย่าง
หนึ่งคือมีสิทธิในความเป็น
เจ้าของอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์
• ตลาดที่ผู้ซื้อผู้ขายก�ำกับดูแล
กันเอง
• ท�ำความเข้าใจว่าตลาดเป็น
สถาบันที่รับรองเสรีภาพให้คน
ได้อย่างเต็มที่เบ็ดเสร็จ
• ไม่ยอมรับแนวคิดการสร้าง
ประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ

• ถือครองกรรมสิทธิ์และมีพันธะ
ทางสังคม
• ระบบตลาดมีปัจจัยในทางสังคม
ติดตรึงอยู่ด้วย
• มีความตึงเครียดระหว่างกลไก
ตลาดกับประชาธิปไตย
• การสร้างประชาธิปไตยในทาง
เศรษฐกิจ

รูปที่ 6: เปรียบเทียบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ประชาธิปไตยอิสรนิยม
และสังคมประชาธิปไตย (รวมทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ)
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กลไกตลาดในมุมมองของสังคมประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
ฮัมบูร์ก (Hamburg Programme) ของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี
ซึ่งระบุว่า
“ในความเข้าใจของเรา ระบบตลาดเป็นรูปแบบที่จ�ำเป็นในการ
ประสานกันทางเศรษฐกิจ และมีคุณสมบัติเหนือกว่าทางเลือกอื่น แต่
กลไกตลาดนัน้ ถ้าปล่อยให้ทำ� งานโดยตัวมันเองจะเสมือนเป็นคนตาบอด
ทั้งในทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลาดโดยตัวมันเองไม่สามารถจัดหา
สินค้าสาธารณะให้แก่ประชาชนในปริมาณที่เพียงพอได้ ถ้าจะให้ตลาด
แสดงศักยภาพได้เต็มที่ ต้องมีการก�ำกับดูแลโดยรัฐซึง่ สามารถบังคับใช้
บทลงโทษ (sanctions) ใช้กฎหมายที่มีประสิทธิผล และจัดการให้เกิด
ราคาที่เป็นธรรม” (Hamburg Programme 2007: 17)

4.3 หลักการของนโยบายเศรษฐกิจ
สามหลักการ

การเจริญเติบโต
ความยุติธรรม
ทางสังคม
และความยั่งยืน
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ในเชิงรูปธรรม ค่านิยมหลักและสิทธิขั้นพื้นฐานตามแนวคิดสังคม
ประชาธิปไตยมีนัยต่อนโยบายเศรษฐกิจของสังคมประชาธิปไตยอย่างไร?
ผู้เขียนเห็นว่า นโยบายของสังคมประชาธิปไตยที่มุ่งให้บรรลุถึงค่านิยม
หลักและให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในโลกความเป็นจริง จ�ำเป็น
ต้องยึดโยงกับหลักการ 3 ข้อคือ
• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ความยุติธรรมทางสังคม
• ความยั่งยืน
ในมุมมองของสังคมประชาธิปไตย สามหลักการนี้ต้องได้รับความ
ส�ำคัญในแง่นโยบายเศรษฐกิจอย่างเท่าๆ กัน นี่ท�ำให้สังคมประชาธิปไตย
แตกต่างจากอนุรักษนิยม อิสรนิยม และประชานิยมฝ่ายซ้าย โดยแต่ละ

กลุ่มจะเน้นแค่หลักการใดหลักการหนึ่งเท่านั้น ต่อเมื่อหลักการเหล่านี้ได้รับ
ความส�ำคัญเท่ากันเท่านัน้ จึงจะเกิดการเจริญเติบโตเชิงคุณภาพ (qualitative
growth) และก็จะเกิดเป็นความก้าวหน้าที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม
ทุกมาตรการของนโยบายเศรษฐกิจสามารถวัดประเมินด้วยการดูว่า
ได้ปฏิบัติกับสามหลักการนี้อย่างยุติธรรมเท่าเทียมแล้วหรือไม่ หลักการ
ดังกล่าวจึงถือเป็นเกณฑ์ในการประเมินนโยบายทางเศรษฐกิจของสังคม
ประชาธิปไตย
การเจริญเติบโต

สังคมประชาธิปไตย

ความยุติธรรม
ทางสังคม

ความยั่งยืน

รูปที่ 7 สามเหลี่ยมหลักนโยบายเศรษฐกิจของสังคมประชาธิปไตย
การเจริญเติบโต
ในการร่างกติกาต่างๆ ของสหประชาชาติ ได้เน้นว่ามนุษย์ควรมีชีวิต
อยู่ด้วย “เสรีภาพจากความกลัวและการขาดปัจจัยที่จ�ำเป็น” ในแง่รูปธรรม
ข้อความนีม้ คี วามหมายว่า จะต้องท�ำให้เกิด “การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอย่างมั่นคงสม�่ำเสมอ และมีการจ้างงานอย่างเต็มก�ำลังและ

กติกาด้านสังคม
ของสหประชาชาติ:
“เสรีภาพจากความ
กลัวและการขาด
ปัจจัยที่จ�ำเป็น”
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ปริมาณการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ขั้นต�่ำสุดคือเงื่อนไข
ส�ำคัญที่จะท�ำให้
สังคมมีเสรี ยุติธรรม
และเป็นปึกแผ่น
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มี ผ ลิ ต ภาพ” ส่ ว นเสรี ภ าพจาก
การขาดปัจจัยที่จ�ำเป็นแสดงถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า น คือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (gross domestic
ปัจจัยพืน้ ฐาน และการจะบรรลุจดุ
มุง่ หมายนีไ้ ด้ ประเทศจ�ำเป็นต้อง product - GDP) หรือกล่าวอีกอย่าง
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หนึ่งคือ การเจริญเติบโตในมูลค่า
(gross national product - GNP) ตลาดของสินค้าและบริการทัง้ หมด
ซึ่งจะประกันความเจริญรุ่งเรือง ทั้ ง มวลที่ ผ ลิ ต ในระบบเศรษฐกิ จ
ในขั้นต�่ำให้แก่ผู้คน ในทางหนึ่ง ของชาติ โดยมี ข ้ อ สมมติ ทั่ ว ไป
เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความ ว่าเศรษฐกิจจะมีการเจริญเติบโต
มั่ ง คั่ ง ของปั จ เจกบุ ค คล แต่ ใ น ไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอยู่
อีกทางก็ให้ความส�ำคัญกับความ เสมอ เช่น ภาวะชะงักงัน (stagnaเจริญรุ่งเรืองของสังคมทั้งหมด tion) ที่เรียกว่า “การเจริญเติบโต
ทัง้ นีเ้ พราะในการด�ำเนินการเพื่อ เป็นศูนย์” (zero growth) ในขณะที่
กิจการสาธารณะนัน้ จ�ำเป็นต้องมี ถ้ า ปริ ม าณการผลิ ต ดิ่ ง ลงจะ
พิจารณาว่าเป็นการเจริญเติบโตที่
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
สั ง คมจะมี เ สรี ภ าพ ความ ติดลบ แต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นก็จะมอง
ยุตธิ รรม และความเป็นปึกแผ่นได้ ว่าเป็นการเจริญเติบโตในทางบวก
จ�ำเป็นต้องมีความเจริญรุ่งเรือง อย่างน้อยก็ในกรณีการเจริญเติบโต
ซึ่งจะได้มาจากการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ หั ก เงิ น เฟ้ อ
(nominal economic growth) ใน
ทางเศรษฐกิจ กล่าวอีกอย่างหนึง่
คื อ ประเทศต้ อ งมี ก ารผลิ ต ที่ ใ ห้ ทางตรงกันข้ามในกรณีการเจริญ
ผลิ ต ภาพสู ง และสร้ า งมู ล ค่ า เติบโตที่แท้จริง (real growth) จะ
เท่านั้นจึงจะสามารถสร้างพื้นที่ มีการตัดปัจจัยเรื่องราคาออกไป
ให้ แ ก่ ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งส่ ว น (Wirtschaftslexikon 2009)
บุ ค คลและส่ ว นรวมได้ ในทาง
ประวัติศาสตร์มีหลักฐานบ่งชี้ว่า
ในช่วงที่เศรษฐกิจชาติเติบโตอย่างยั่งยืน การกระจายผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
มักจะเป็นธรรมกว่าในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

จึ ง เป็ น เงื่ อ นไขในการบรรลุ
ค่านิยมและจุดมุง่ หมายของสังคม
ประชาธิปไตย ดังที่น�ำเสนอใน
หนังสือเล่มนี้
“การเจริ ญ เติ บ โต” ถ้ า พู ด
ให้ ถู ก ต้ อ งมั น มี ค วามหมายว่ า
อย่ า งไร? แนวคิ ด ของพรรค
สั ง คมประชาธิ ป ไตยเรื่ อ งการ
เจริญเติบโตที่ถูกต้องนั้นมีความ
เปลีย่ นแปลงในช่วงไม่กที่ ศวรรษ
ที่ผ่านมา
ใ น ป ี 1 9 6 7 รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงกิจการเศรษฐกิจสังกัด
พรรคสังคมประชาธิปไตย คาร์ล
ชิ ล เลอร์ ซึ่ ง ภายหลั ง ได้ เ ป็ น
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้วาง
เป้ า หมายนโยบายว่ า จะต้ อ ง
ให้ มี “การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างคงทีแ่ ละเพียงพอ”
หลั ง จากที่ ป ระเทศเยอรมนี
ตะวั น ตกในตอนนั้ น บั ญ ญั ติ
กฎหมายออกมาฉบั บ หนึ่ ง ชื่ อ
กฎหมายว่าด้วยความมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโต นอก
เหนื อ จากเป้ า หมายดั ง กล่ า ว
ชิลเลอร์ยังระบุจุดมุ่งหมายหลัก
อื่ น ๆ ของนโยบายเศรษฐกิ จ
ในรั ฐ บาลที่ เ ขาเป็ น รั ฐ มนตรี
อยู่คือ จัดการการว่างงานและ

“การเจริ ญ เติ บ โต” ในแผนงาน
ฮัมบูรก์
“ความมั่ ง คั่ ง และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่สูงเป็น เป้าหมายหลักในนโยบาย
เศรษฐกิ จ ของสั ง คมประชาธิ ป ไตย
มาโดยตลอด ในอดีตมักเข้าใจว่าความ
ก้าวหน้าเป็นเรือ่ งของการเจริญเติบโต
ในเชิงปริมาณ แต่ปัจจุบันเราประสบ
กับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว จาก
ระบบนิเวศที่ต้องรับภาระหนักหน่วง
เกิ น ไป และจากการเติ บ โตของ
ประชากรโลก สิง่ เหล่านีบ้ บี ให้เราต้อง
ปรับทิศทางการพัฒนาเสียใหม่ให้เป็น
แนวทางที่เน้นรับมือกับอนาคต ซึ่ง
การพัฒนาจะน�ำไปสู่ความก้าวหน้า
ด้วยหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั การรับมือของ
เรา เราต้องการความก้าวหน้าทีย่ งั่ ยืน
เศรษฐกิจทีม่ พี ลวัต ความยุตธิ รรมทาง
สังคม และสังคมที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมเคียงคูก่ นั ไป เพือ่ บรรลุ
สิง่ เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องมีการเจริญเติบโต
เชิงคุณภาพพร้อมไปกับการลดการ
บริโภคทรัพยากร คนควรจะมีโอกาส
ท�ำมาหากินโดยได้ท�ำงานที่มีคุณค่า
และปลอดภัยจากการขูดรีด ทุกคน
ควรได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง อย่ า งเป็ น ธรรม
จากความมั่งคั่งที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา”
(Hamburg Programme 2007: 42)

“การเจริญเติบโต”
หมายถึงอะไร

กฎหมายว่าด้วย
ความมีเสถียรภาพ
กับการเจริญเติบโต
แห่งปี 1967:
“การเจริญเติบโตที่
สม�่ำเสมอและ
เพียงพอ”
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1972, ข้อจ�ำกัด
ในการเจริญเติบโต:
วิพากษ์วิจารณ์
แนวคิดที่เน้น
การเจริญเติบโต
เป็นหลัก
2000, รายงาน
ยุทธศาสตร์ลิสบอน:
แนวคิดการเจริญ
เติบโตนั้น
สลับซับซ้อน
แนวคิดการเจริญ
เติบโตเชิงคุณภาพ
น�ำเอาปัจจัยเรื่องการ
บริโภคทรัพยากร
กับความก้าวหน้า
ทางสังคมเข้ามา
พิจารณาด้วย

เงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต�่ำ และให้มีดุลยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง
สี่ข้อนี้เรียกว่า “สี่จุดมุ่งหมายส�ำคัญในนโยบายเศรษฐกิจ” (magic square)
ดังนั้นหน้าที่ของรัฐก็คือจัดการให้ความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยลง และ
ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยตามแนวทางทฤษฎีส�ำนักเคนส์
หนังสือทรงอิทธิพลที่ชื่อ The Limits to Growth (ข้อจ�ำกัดในการเจริญ
เติบโต) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1972 ท�ำให้คนตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมว่าการเจริญ
เติบโตนั้นเกี่ยวข้องกับการบริโภควัตถุดิบและการท�ำลายสิ่งแวดล้อม ผลคือ
กระตุน้ ให้มกี ารพูดคุยถกเถียงกันมากยิง่ ขึน้ ในประเด็นทีว่ า่ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือเป็นไปได้หรือไม่ในระยะยาว
ในช่วงเดียวกันก็มกี ารรับเอาแนวคิดการเจริญเติบโตทีม่ มี ติ สิ ลับซับซ้อน
กว่าเดิม แนวคิดนี้มุ่งให้เกิดการผสมผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความกลมเกลียวทางสังคม จากบริบทนี้ ในปี 2000
ภายใต้การน�ำของรัฐบาลสังคมประชาธิปไตย ได้มีการท�ำข้อตกลงที่เรียกว่า
ยุทธศาสตร์ลสิ บอน (Lisbon Strategy) ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายคือท�ำให้ยโุ รปเป็นเขต
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันและมีพลวัตสูงที่สุดในโลกภายใน 10 ปี
ดังนั้นความเข้าใจเรื่องการเจริญเติบโตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในช่วงทศวรรษ 1960 คนจะสุขใจกับการเจริญเติบโตแบบดั้งเดิมกันมาก
ต่อมาในยุคทศวรรษ 1970 มีการวิพากษ์วิจารณ์การเจริญเติบโตกันมากขึ้น
พร้อมกันนีก้ ม็ กี ารปรับทัศนคติโดยมองไปทีก่ ารเจริญเติบโตเชิงคุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ หมายความว่าคนเริม่ ต้องการนโยบายทีส่ ง่ เสริมให้มคี วามก้าวหน้า
ทางสั ง คมและลดการบริ โ ภคทรั พ ยากร ทั ศ นคติ ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น
กว่าเดิมท�ำให้เป็นไปได้ที่จะเกิดสมดุลระหว่างการเจริญเติบโต ความยั่งยืน
และความเท่าเทียมทางสังคม
ความเท่าเทียมทางสังคม
ความเท่าเทียมทางสังคมในฐานะที่เป็นหลักนโยบายเศรษฐกิจนั้น
มาจากมุมมองแบบสังคมประชาธิปไตย และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในทาง
เศรษฐศาสตร์ด้วย
หากพิจารณาค่านิยมหลักและสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
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อย่ า งจริ ง จั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี น โยบายเศรษฐกิ จ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ค วาม
เท่าเทียมทางสังคม ไม่ได้มีแต่ค่านิยมหลักเรื่องความยุติธรรม เสรีภาพ
และความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเท่านั้นที่เป็นตัวผลักดันให้ท�ำนโยบาย
อย่างนี้ แต่ยังมาจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่มาจากข้อตกลงของสหประชาชาติ
ตัวอย่างเช่น ความต้องการ “การมีมาตรฐานการด�ำรงชีพที่เพียงพอ” แต่
ผูห้ ญิงก็ควร “มีสภาพการท�ำงานทีด่ ไี ม่นอ้ ยไปกว่าผูช้ าย โดยได้รบั ค่าตอบแทน
เท่ากันส�ำหรับงานที่เหมือนกัน” และมี “อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่”
รวมทั้งมี “สิทธิที่จะได้รับการศึกษา” และดังนั้นควรมีหลักประกันว่าจะมี
“การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่”
สังคมประชาธิปไตยมุง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดสังคมทีอ่ งิ อยูก่ บั ความเป็นพลเมือง
ทางสังคม (social citizenship) ซึ่งบุคคลแต่ละคนต้องได้รับหลักประกันว่า
จะได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ผ่านการสนับสนุนด้าน
ปัจจัยที่จ�ำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทั้งในสังคมและ
ในระบอบประชาธิปไตยได้ ไม่ว่าจะประสบความส�ำเร็จในทางวัตถุหรือไม่
ดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นในมุมมองสังคม
ประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายในตัวของมันเองและจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาประเด็นความเท่าเทียมทางสังคมและความยุติธรรมควบคู่กันไป
ด้วย ผลผลิตจากเศรษฐกิจทีม่ พี ลวัตและก่อให้เกิดผลิตภาพนัน้ จ�ำต้องจัดการ
ให้มีการกระจายอย่างเป็นธรรมด้วย การท�ำอย่างหลังนี้จะประกันว่าทุกคน
สามารถหาเลี้ยงชีพได้ในงานที่มีคุณค่า ปลอดจากความกังวลต่ออนาคต
และจะได้ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
ในเยอรมนี ความเท่าเทียมทางสังคมในระเบียบเศรษฐกิจถูกก�ำหนด
อยู่ในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้ค�ำจ�ำกัดความสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีว่าเป็น “สหพันธรัฐทางสังคม” (social federal state) นอกจากนี้
มาตรา 14 ก็กำ� หนดพันธะต่อสังคมของผูเ้ ป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลว่า
“ทรัพย์สินนั้นน�ำมาซึ่งการมีภาระผูกพันบางอย่าง การใช้ทรัพย์สินนั้นต้อง
เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย”
เช่น เจ้าของอาคารที่อยู่อาศัยให้เช่าห้ามใช้ประโยชน์อาคารในทาง
ที่ผิด คือไม่ให้ใช้ในการเก็งก�ำไร แต่ต้องบ�ำรุงรักษาอาคารและน�ำอาคาร

ข้อตกลงทางสังคม
ของสหประชาชาติ:
“มาตรฐานในการ
ครองชีพที่เพียงพอ”

ความเท่าเทียมทาง
สังคมถูกก�ำหนดอยู่ใน
รัฐธรรมนูญเยอรมนี
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ภาระผูกพันทาง
สังคมจากทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล: ตัวอย่าง

มีความขัดแย้ง
ระหว่างความ
เท่าเทียมทางสังคม
กับหลักสร้างความ
ส�ำเร็จด้วยตนเอง
หรือไม่?
รอดริก: ในการสร้าง
มูลค่าต้องมีความ
เท่าเทียมทางสังคม!

แม้แต่นักวิจารณ์
ก็ยอมรับว่า
รัฐสวัสดิการจะ
ส่งเสริมผลิตภาพ
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มาให้เช่าจริง หรือในการท�ำธุรกิจทั่วไป ผู้จัดการทั้งหลายมีความรับผิดชอบ
ไม่เฉพาะแต่การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมด้วย เช่น ด้วยการพยายามคงไว้ซึ่งการจ้างงานและช่วย
ปกป้องสิง่ แวดล้อม ใครก็ตามทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งความมัง่ คัง่ จากสังคมในสัดส่วน
ที่มากควรท�ำอะไรให้สังคมมากเช่นกันเพื่อเป็นการตอบแทน แนวคิดที่ว่า
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคมถึงขั้นเป็น
ภาระผูกพันอย่างนี้คือคุณลักษณะเด่นของสังคมประชาธิปไตย
แต่หลักความเท่าเทียมทางสังคมจะไม่ไปขัดแย้งกับหลักสร้างความ
ส�ำเร็จด้วยตนเอง (merit principle) ที่บรรจุอยู่ในระบบเศรษฐกิจกลไกตลาด
หรือ? ความเท่าเทียมทางสังคมจะไม่ไปบัน่ ทอนแรงจูงใจในการท�ำงานซึง่ เป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจทีม่ พี ลวัตและมีการเจริญเติบโตหรือ?
ค�ำถามแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดที่แท้จริงระหว่างแนวคิดที่ผลักดัน
การเจริญเติบโตกับแนวคิดที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม
แต่ความเป็นจริงคือ การพัฒนาผลิตภาพและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจ�ำเป็นต้องมีฐานรองรับทางสังคมอยู่ตลอดเวลา การสร้างมูลค่า
มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีความเท่าเทียมทางสังคมในระดับขั้นต�่ำ เช่น นัก
เศรษฐศาสตร์อเมริกนั ทีช่ อื่ รอดริก (Dani Rodrik) ได้ทำ� วิจยั และพิสจู น์วา่ รัฐที่
จัดการให้มปี ระกันสังคมในระดับสูงเป็นรัฐทีป่ ระสบความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ
ด้วย ผลวิจัยชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าประกันสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้คนมี
แรงจูงใจในการท�ำอะไรต่างๆ อีกทั้งคนที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครอง
ทางสังคมจะมีท่าทีเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า พร้อมที่จะเสี่ยง
และสร้างนวัตกรรมมากกว่า (ดู Rodrik 1997: 178ff)
ความเชือ่ มโยงทีว่ า่ นีไ้ ม่เป็นทีโ่ ต้แย้งกันมากนัก แม้กระทัง่ ฮันส์-แวร์เนอร์
ซินน์ ที่ปัจจุบันเป็นประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ IFO แห่งกรุงมิวนิก
ซึ่งถือกันว่าสถาบันนี้มีท่าทีเป็นมิตรต่อภาคธุรกิจ ยังกล่าวในปาฐกถาน�ำ
ที่มหาวิทยาลัยลุดวิจ-มักซิมิเลียนในปี 1958 ว่า “[ความเป็นปึกแผ่น] เป็น
ตัวที่ช่วยให้คนหนุ่มคนสาวมีความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเองในการ
ฉกฉวยประโยชน์ จ ากสถานการณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งแต่ ใ นขณะเดี ย วกั น
ก็เต็มไปด้วยโอกาส ดังนั้นผมไม่เชื่อตามความเห็นที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย

ว่ า รั ฐ สวั ส ดิ ก ารเป็ น สิ่ ง ที่ แ พง
เกิ น ไป ตรงกั น ข้ า มผมกลั บ
คิ ด ว่ า เป็ น ไปได้อย่า งยิ่งที่มีแ ต่
รั ฐ สวั ส ดิ ก ารเท่ า นั้ น ที่ ส ามารถ
ปลดปล่อยพลังการผลิตในระดับ
สูงจนท�ำให้เศรษฐกิจพลิกฟื้นขึ้น
มาได้ ใ นช่ ว งหลั ง สงครามโลก”
(Sinn 1986: 566-77)
สั ง คมประชาธิ ป ไตยจึ ง
พยายามที่ จ ะบรรลุ ถึ ง สภาวะ
สมดุลระหว่างการเจริญเติบโตกับ
ความเท่าเทียมทางสังคม จะเห็น
เรื่องนี้ได้จากโมเดลของสวีเดน
ที่ มี ค วามส� ำ เร็ จ ด้ า นเศรษฐกิ จ
ซึ่ ง สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากมี ค วาม
เท่าเทียมทางสังคมในระดับสูง
ดังจะอธิบายต่อไปในบทที่ 6 ซึ่ง
เป็นบททีศ่ กึ ษาประสบการณ์ของ
ประเทศต่างๆ

“ความเท่าเทียมทางสังคม” ใน
แผนงานฮัมบูร์ก
“ ร า ย ไ ด ้ กั บ ท รั พ ย ์ สิ น ใ น
ประเทศเยอรมนีไม่ได้มกี ารกระจาย
อย่างเป็นธรรม จุดมุ่งหมายของ
นโยบายภาษี ข องพรรคสั ง คม
ประชาธิ ป ไตยคื อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้
สถานการณ์ความไม่เท่าเทียมแย่ลง
และสร้ า งสภาวะที่ ค นสามารถ
เข้าถึงโอกาสต่างๆ ได้อย่างเท่า
เทียมกัน เราสนับสนุนการเพิ่มขึ้น
ของค่ า จ้ า งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
เจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภาพและ
สถานการณ์เงินเฟ้อ เราต้องการเห็น
ทรัพย์สนิ จ�ำนวนมากกว่าเดิมตกอยู่
ในมือของกลุม่ คนงาน การทีค่ นงาน
มีส่วนร่วมกับทุนวิสาหกิจจะท�ำให้
เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากอีกแหล่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็นการท�ำให้เกิดความ
แน่ใจว่าลูกจ้างจะได้รับส่วนแบ่ง
ที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นจากความส�ำเร็จ
ของบริษัท ทั้งยังเป็นแรงผลักดัน
ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมและผลิ ต ภาพ”
(Hamburg Programme 2007: 43f)

ความยั่งยืน
ความยั่ ง ยื น เป็ น หลั ก การ
ส�ำคัญตัวทีส่ ามเบือ้ งหลังนโยบาย
เศรษฐกิจแนวสังคมประชาธิปไตย
ความยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดความยั่งยืน
ในข้อเท็จจริง ปฏิกิริยาต่อความยั่งยืนครั้งแรกก็มาจากการค�ำนึงถึงปัญหา
สิง่ แวดล้อม แนวคิด “ความยัง่ ยืน” มีตน้ ตอมาจากการจัดการป่าไม้ นายเกออร์ก

สมดุลระหว่าง
แนวทางมุ่งการ
เจริญเติบโตกับ
ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

แนวคิด “ความ
ยั่งยืน” มีต้นตอ
มาจากวนศาสตร์
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1983, คณะ
กรรมาธิการ
บรุนดท์ลันด์

ลุดวิจ ฮาร์ตจิ (Georg Ludwig Hartig) นักเกษตรนิยมและนักเขียนด้านป่าไม้
ในยุคศตวรรษที่ 18 บอกว่ามนุษย์ควรยุติการท�ำลายป่าเพื่อเอาไปท�ำไม้ซุง
ได้แล้ว หรือไม่ท�ำลายในปริมาณที่มากไปกว่าที่จะสามารถปลูกทดแทนได้
ในปัจจุบนั ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมหมายความว่าสิง่ แวดล้อมจะต้องได้รบั
การดูแลรักษาให้ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าที่เป็นไปได้ เพราะเป็นฐานที่ขาดไม่ได้
ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของคนรุ่นหลัง ดังนั้นวิธีการส�ำคัญในอันที่จะให้มี
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมคือการอนุรักษ์ทรัพยากร การปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ และจ�ำกัดการปล่อยมลภาวะสู่
สิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า ลื ม ว่ า สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ อ ยู ่ ใ นข้ อ ตกลงสหประชาชาติ
ด้านสังคมเน้นย�้ำเรื่องนี้โดยอ้างอิงถึง “การปรับปรุงสุขลักษณะ ... ของ
สิ่งแวดล้อมทุกแง่มุม” (ข้อ 12) และบอกว่าให้เน้นการปกป้องพื้นฐาน
ธรรมชาติแห่งชีวติ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้เป็นอันดับแรก ไม่ใช่
แค่ว่าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังไม่ขาดแคลนสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตเท่านั้น
แต่เพราะคนในยุคปัจจุบันจ�ำเป็นต้องมีน�้ำดื่มที่สะอาดและคุณภาพอากาศที่
เอื้อต่อสุขภาพเหมือนกัน
พรรคสังคมประชาธิปไตยชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของความยัง่ ยืนตัง้ แต่
ช่วงแรกๆ ที่มีการหยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อมมาพูดกัน
ในปี 1983 แนวคิดความยั่งยืนถูกหยิบยกขึ้นมาโดยคณะกรรมาธิการ
บรุนดท์ลันด์ (Brundtland Commission ตั้งตามชื่ออดีตนายกรัฐมนตรี
ประเทศนอร์เวย์) ทีต่ งั้ ขึน้ มาโดยสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการนีป้ ระกาศว่า
“การพัฒนาอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่สนองตอบ
ความจ�ำเป็นของคนในยุคปัจจุบันโดยไม่ไปบั่นทอนความสามารถ
ของชนรุ่นหลังในอันที่จะสนองตอบต่อความจ�ำเป็นของเขา” (อ้างใน
Hauff 1987: 46)

มิติทางเศรษฐกิจ
ของความยั่งยืน

98

แต่แนวคิดว่าด้วย “ความยั่งยืน” นั้นมีมิติทางเศรษฐกิจแนบแน่นอยู่กับ
มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม ในรายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ทเี่ สนอโดยคณะกรรมการ
สอบสวนของสภาผูแ้ ทนราษฎรเยอรมันในปี 1998 ทีช่ อื่ “ว่าด้วยแนวคิดความ

ยั่งยืน: จากโมเดลสู่การปฏิบัติ”
ชี้ว่าความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
หมายความว่าในการสร้างความ
มั่งคั่งนั้นต้องท�ำในลักษณะที่ให้
คนรุ่นหลังมีโอกาสสร้างได้ด้วย
เช่นกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการด�ำรงไว้
ซึ่งหลักการของระบบเศรษฐกิจ
กลไกตลาดเพื่ อ สั ง คม และใน
การบรรลุถงึ ความยัง่ ยืนดังกล่าว
จ�ำต้องมีการจัดหาเงินทุนอย่าง
แข็งขันเพือ่ สนับสนุนการใช้จา่ ย
สาธารณะ เพื่ อ สร้ า งและท� ำ นุ
บ�ำรุงรัฐสวัสดิการ นอกจากนี้
จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนในระยะ
ยาวในการศึกษา การวิจัย และ
โครงสร้างพื้นฐานด้วย
ความส� ำ คั ญ ของความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจนั้นเห็นได้
ชั ด ในช่ว งที่ เ กิ ดวิ กฤตการเงิน
โลก การมุ่งขวนขวายหาก�ำไร
ระยะสั้ น โดยไม่ ส นใจในความ
ยั่งยืน ไม่แต่จะเป็นอันตรายต่อ
บริษัทเป็นรายแห่งเท่านั้น แต่
อาจบั่ น ทอนเสถี ย รภาพของ
ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดได้
นอกจากนีค้ วามยัง่ ยืนยังมีมติ ทิ างสังคม ความยัง่ ยืนทางสังคมหมายถึง
การมีส่วนร่วมอย่างถาวรของสมาชิกทุกคนในสังคม และเป็นการปรองดอง
อย่างยั่งยืนจากความตึงเครียดทางสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งความยั่งยืนจะ
ท�ำให้ความต้องการขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมทางสังคมมีความมั่นคง
“ความยั่ ง ยื น ” ในแผนงาน
ฮัมบูร์กของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี
“หลักการความยัง่ ยืนหมายถึง
การคิดพิจารณาไปถึงอนาคตกาล
ข้างหน้า โดยไม่มองแค่ระยะสั้น
ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปั จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจเกินไป และไม่ถกู ครอบง�ำ
โดยตรรกะของการจั ด การแบบ
ธุรกิจ ความยั่งยืนหมายความว่า
การคิดการวางแผนทางการเมือง
จะต้องน�ำปัจจัยทางสังคมเข้ามา
พิจารณา และต้องเข้าใจในความ
หลากหลายตามแบบประชาธิปไตย ต้องเข้าใจถึงความคงทน
ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และเข้ า ใจถึ ง
ความส� ำ คั ญ ของบู ร ณาการทาง
สั ง คมและการมี ส ่ ว นร่ ว มในทาง
วัฒนธรรม ทั้งหมดนี้คือหลักชี้น�ำ
นโยบายสั ง คมประชาธิ ป ไตย”
(Hamburg Programme 2007:
17f)

ตัวอย่างเตือนให้
ระมัดระวัง

แผนงานฮัมบูร์ก:
“ความยั่งยืน
หมายถึงให้คิดโดย
ค�ำนึงถึงมิติอนาคต”
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มีความตึงเครียด
ขัดแย้งกันไหม
ระหว่าง
สามหลักการนี้?

วิลลี บรันดท์
ว่าด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่าง
การเจริญเติบโต
กับความยั่งยืน

100

การเจริ ญ เติ บ โตในเชิ ง คุ ณ ภาพ: การด� ำ เนิ น การหลั ก การทั้ ง สาม
โดยให้น�้ำหนักเท่าเทียมกัน
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ความเท่ า เที ย มทางสั ง คม และ
ความยั่งยืน คือจุดมุ่งหมายของนโยบายเศรษฐกิจแนวสังคมประชาธิปไตย
นั่นคือประยุกต์สามหลักการนี้โดยให้น�้ำหนักเท่าๆ กัน แต่เป็นไปได้หรือ
ที่จะท�ำอย่างนี้? การเน้นความเท่าเทียมทางสังคมจะไม่ไปบั่นทอนโอกาส
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ? การเจริญเติบโตนั้นสุดท้ายจ�ำเป็น
ต้องใช้วัตถุดิบ ผลคือจะไปลดทอนความยั่งยืนใช่หรือไม่? ดูเหมือนว่าจะ
มีความตึงเครียดขัดแย้งกันระหว่างสามหลักการนี้ ดังนั้นจะด�ำเนินการให้
สามหลักการนี้เป็นจริงอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร?
วิลลี บรันดท์ พูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ปี 1973 โดยกล่าวถึงหลักการ
เจริญเติบโตและความยั่งยืนว่า
“ทัง้ ปัจเจกบุคคลและสังคมไม่สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ถา้ ไปท�ำลาย
ธรรมชาติ ถ้าเราไปท�ำเช่นนั้นก็เป็นการสวนทางการด�ำเนินการเพื่อ
ความกินดีอยู่ดีของมวลมนุษย์ … มลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และ
ทางน�้ำท�ำให้เกิดข้อกังขาต่อประโยชน์ที่ได้จากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะเตือนไม่ให้เราหาทางออกอย่าง
มักง่ายเพื่อหนีปัญหา เช่น ลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ตัดทอนผลิตภาพลง มันเป็นเรือ่ งของการทีเ่ ราต้องก�ำหนดจุดมุง่ หมาย
ของการเจริญเติบโตว่าน่าจะเป็นอย่างไร ให้มีที่ไหน และเมื่อไหร่
มากกว่า และเป็นเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจว่าการเจริญเติบโตและ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์มีไว้เพื่อรับใช้มนุษยชาติ ถ้าเราไม่ต้องการ
ให้ชวี ติ เราถูกพัดพาไปโดย ‘สภาพแวดล้อม’ แต่ตอ้ งการควบคุมจัดการ
สภาพทีว่ า่ เราก็ตอ้ งครุน่ คิดกันให้มากๆ ถึงเรือ่ งพรรค์นี้ และอย่างน้อย
ก็ต้องท�ำงานให้หนักขึ้นอีกนิด” (วิลลี บรันดท์, สุนทรพจน์เข้ารับ
ต�ำแหน่ง, 18 มกราคม 1973)

สิ่ ง ที่ บ รั น ดท์ พ ยายามจะ
บอกคือ เราไม่ควรสนับสนุนให้ “การเติบโตในเชิงคุณภาพ” ใน
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แผนงานฮัมบูรก์ ของพรรคสังคม
แบบไม่มีเงื่อนไข แต่เราจ�ำเป็น ประชาธิปไตยเยอรมนี
“เราก� ำ ลั ง ท� ำ งานเพื่ อ ให้ มี
ต้ อ งพิ จ ารณาการเติ บ โตอย่ า ง
ระมั ด ระวั ง ตลอดเวลาว่ า จะให้ ความก้ า วหน้ า ที่ ยั่ ง ยื น โดยผสม
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต ณ ที่ ใ ด มี ผสานพลวัตทางเศรษฐกิจ ความ
กระบวนการอย่ า งไร เพื่ อ จุ ด ยุตธิ รรมทางสังคม และสามัญส�ำนึก
มุ่งหมายอะไร และใครจะได้รับ ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม การเจริญเติบโต
ป ร ะ โ ย ช น ์ ? พ ร ร ค สั ง ค ม เชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือที่เราใช้
ประชาธิปไตยจึงต้องสลัดความ เอาชนะความยากจนและการขูดรีด
คิ ด สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โต สร้างความเจริญรุง่ เรืองให้เป็นไปได้
อย่างหลับหูหลับตาออกไปและ สร้างงานที่มีคุณค่าส�ำหรับทุกคน
หันมาส่งเสริมการเจริญเติบโต และป้ อ งกั น ภั ย ที่ เ กิ ด จากการ
เชิ ง คุ ณ ภาพ นั่ น คื อ น� ำ ปั จ จั ย เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่
ความเท่ า เที ย มทางสั ง คมและ ก�ำลังรุนแรงขึน้ ทุกวัน เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ความยั่งยืนเข้ามาร่วมพิจารณา ที่จะต้องพิทักษ์ฐานธรรมชาติของ
การด�ำรงชีวิตไว้ให้ลูกหลานเราใน
ในสัดส่วนส่วนเท่าๆ กัน
จากเจตจ� ำ นงของ วิ ล ลี อนาคตและเพื่อยกระดับคุณภาพ
บรั น ดท์ หากพิ จ ารณาอย่ า ง ชีวติ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทัง้ หมด
ถีถ่ ว้ นก็จะเห็นทันทีวา่ แม้มคี วาม นี้ เราอยากให้ความก้าวหน้าทาง
ตึงเครียดระหว่างสามหลักการนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รับใช้
แต่ ทั้ ง สามหลั ก การนี้ จ ะพึ่ ง พา มนุ ษ ยชาติ เ ป็ น ตั ว เปิ ด ประตู ไ ปสู ่
กันและช่วยสนับสนุนซึ่งกันและ ความเป็นไปได้ต่างๆ” (Hamburg
กั น เป็ น ที่ ชั ด เจนแล้ ว ว่ า ความ Programme 2007: 5)
เท่าเทียมทางสังคมเป็นเงื่อนไข
หนึ่งของเศรษฐกิจที่มีพลวัต นอกจากนี้ความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมก็สามารถ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้เหมือนกัน ในเยอรมนีอตุ สาหกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาการ
น�ำพลังงานกลับมาใช้ (regenerative energy) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่

ค�ำถามส�ำคัญ:
การเจริญเติบโตนั้น
เติบโตที่พื้นที่ไหน
ด้วยวิธีการอะไร
และเพื่อจุดมุ่งหมาย
อันใด

ความยั่งยืนสามารถ
กระตุ้นการเจริญ
เติบโตได้ ตัวอย่าง
คือนโยบาย
อุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม
(บทที่ 7)
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จากการผสมผสาน
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความ
เท่าเทียมทางสังคม
และความยั่งยืน
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ
การเจริญเติบโต
เชิงคุณภาพ

มีน�้ำหนักมากในการผลักดันให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและเป็นภาคที่มีการ
จ้างงานเป็นจ�ำนวนมาก ในบทที่ 7 ซึง่ กล่าวถึงตัวอย่างเชิงปฏิบตั ขิ องนโยบาย
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จะขยายความการเชื่อมโยงที่คล้ายๆ กันนี้
ดังนั้น แม้ดูเหมือนว่าความต้องการที่จะปฏิบัติต่อหลักการทั้งสามคือ
การเจริญเติบโต ความเท่าเทียมทางสังคม และความยัง่ ยืนอย่างเท่าเทียมกัน
นัน้ จะเป็นสิง่ ท้าทายมาก แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสส�ำคัญเหมือนกัน
ผลพวงที่ตามมาจากสามหลักการนี้ต้องได้รับการตรวจสอบใหม่และเจรจา
ต่อรองใหม่อยู่เสมอ เพราะไม่มีสูตรส�ำเร็จในเรื่องนี้ ถ้าเรามองและให้ความ
ส�ำคัญแก่ค่านิยมสามอย่างนี้เท่าๆ กัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเชิง
คุณภาพก็จะเกิดขึ้นและสังคมทั้งหมดจะได้รับประโยชน์

4.4 บทเสริม: การวัดการเจริญเติบโต
เชิงคุณภาพ
ความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ = จีดีพี?

จุดอ่อนของ
แนวคิดจีดีพี
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เราจะวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ออกมาในรูปตัวเลขอย่างไร?
ตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้กันทั่วไปคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) จีดีพีคือมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ
ในช่วงเวลา 1 ปี ถ้าช่วงไหนจีดีพีเติบโต คนก็จะบอกว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้น แต่ถ้าเศรษฐกิจชะงักงันหรือหดตัว ก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่
เศรษฐกิจถดถอย ไม่มีใครปฏิเสธความส�ำคัญของจีดีพี เพราะงบประมาณ
ภาครัฐ การลดการว่างงาน และความเจริญรุ่งเรืองในสังคม ล้วนแต่ขึ้นอยู่
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น
แต่จีดีพีก็ยังมีจุดอ่อนจ�ำนวนหนึ่งในเรื่องวิธีการวัดความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมุมมองของฝ่ายสังคมประชาธิปไตย การเน้นแค่
จีดีพีนั้นไม่ได้ให้ภาพที่กว้างพอ <คือไม่ได้บอกว่าเกิดความก้าวหน้าเชิง
คุณภาพหรือไม่แค่ไหน> เพราะจีดีพีบอกแค่ว่ามีการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่
แต่ไม่ได้บอกอะไรเลยในประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั้นมีการกระจายอย่างไร? การ
กระจายนั้นเป็นธรรมหรือไม่? หรือมีแค่คนกลุ่มน้อยที่ครอบครอง
ทรัพยากรส่วนใหญ่ใช่หรือไม่? ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกระจาย?
ใช้ความขาดแคลน ผลของการท�ำงาน หรือชนชั้นทางสังคม?
• การผลิตที่ท�ำอยู่นั้นก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่?
มีการจัดสรรทรัพยากรมาลงทุนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า?
การเจริญเติบโตนีไ้ ด้มาโดยการแสวงประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง
ไม่เป็นธรรมมากเกินไปหรือเปล่า?
• การเจริญเติบโตนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรและผลที่ได้ตกอยู่กับใคร?
การเจริ ญ เติ บ โตได้ ม าโดยกระตุ ้ น ภาคครั ว เรื อ นและสร้ า งหนี้
สาธารณะหรือเปล่า? มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการ
ศึกษา และการวิจัยเพื่อเอื้ออ�ำนวยการเจริญเติบโตในระยะยาว
หรือเปล่า?
• มีการพิจารณากิจกรรมที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเปล่า? จีดีพีที่เพิ่ม
ขึ้นนั้นเป็นเพราะแค่มีการท�ำงานมากขึ้นหรือเปล่า? หากแปลง
การท�ำงานโดยสมัครใจหรือการท�ำงานในครอบครัวให้เป็นงาน
ทีม่ รี ายได้แล้ว ท�ำไมค่าจีดพี ถี งึ เพิม่ ขึน้ แม้ในความเป็นจริงมีการผลิต
เท่าเดิม?
เพื่อตอบค�ำถามเหล่านี้ จ�ำเป็นต้องพัฒนากรอบความคิดว่าด้วยความ
ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นกว่ า เดิ ม และพั ฒ นาแนวคิ ด การ
เจริญเติบโตทีม่ กี ารจ�ำแนกแต่ละเรือ่ งมากกว่าเดิม ซึง่ หมายความว่าต้องมอง
ให้ไกลไปกว่าการถามแค่ว่าระบบเศรษฐกิจมีการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่

1. การกระจาย

2. สิ่งแวดล้อม

3. ความยั่งยืน

4. งานที่ไม่มีค่าจ้าง

แนวคิดการเจริญ
เติบโตที่แตกต่าง
จากเดิม...
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แนวคิดการเจริญเติบโต
แบบดั้งเดิม

• สมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยรวม

แนวคิดการเจริญเติบโต
ที่ขยายออกมา

• สมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยรวม
• ความเท่าเทียมทางสังคม
• การพัฒนาอย่างยั่งยืน

…ตัวชี้วัดความ
ก้าวหน้าที่แท้จริง
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มีหลายแนวคิดที่พยายามจะน�ำเสนอ “การเจริญเติบโต” ให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกและเป็นผู้ที่
ได้รับรางวัล “โนเบลสายทางเลือก” (Alternative Nobel Prize) เฮอร์แมน
อี. เดลี (Herman E. Daly) (Daly/Cobb 1989; Daly 1996) เขามีบทบาท
ในการพัฒนาวิธคี ำ� นวณความก้าวหน้าทีแ่ ท้จริง ทีเ่ รียกว่า Genuine Progress
Indicator (จีพไี อ) หรือตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้าทีแ่ ท้จริง ตัวชีว้ ดั นีเ้ ป็นการเสริม
จีดีพีด้วยตัวชี้วัดปัจจัยอื่นเพื่อให้เห็นภาพต้นทุนและประโยชน์ที่แท้จริงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Lawn 2003) ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบในจีพีไอ
นอกจากตัวจีดีพีเองนั้นก็คือ การกระจายรายได้ในสังคม งานที่ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกับงานอาสาสมัคร การศึกษาที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านอาชญากรรม
เวลาว่าง การบริโภคทรัพยากร ความเสียหายที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม และการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ การค�ำนวณจีพีไอและตัวชี้วัดอื่นที่
คล้ายๆ กันจะสลับซับซ้อนมากและมีขอ้ ถกเถียงมากมายเกีย่ วกับรายละเอียด
ที่ถูกต้องในองค์ประกอบและการประเมินตัวชี้วัดนี้ แม้หลายข้อวิจารณ์ดูมี
น�ำ้ หนัก แต่การค�ำนวณจีพไี อก็มปี ระโยชน์อย่างมีนยั ส�ำคัญในแง่การชีใ้ ห้เห็น
ถึงข้อบกพร่องของวิธีการค�ำนวณตัวบ่งชี้พัฒนาการทางเศรษฐกิจแบบเดิม
เช่น จีดีพี
องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอที่ชื่อ “นิยามใหม่ของความก้าวหน้า”
(Redefining Progress) จะเผยแพร่จพี ไี อของประเทศในกลุม่ OECD ออกมา
อย่างสม�ำ่ เสมอโดยดูได้ใน www.progress.com และก็ชดั เจนว่าความก้าวหน้า

ที่วัดด้วยจีพีไอนั้นอาจน้อยกว่าที่คนเชื่อหากดูแต่จีดีพี เหนืออื่นใด การรวม
เอาความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและความอยุตธิ รรมทางสังคมเข้าไปค�ำนวณ
ได้แสดงให้เห็นว่าในบางประเทศค่าจีพีไอก�ำลังลดลง
ยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาทางเลือกอื่นนอกเหนือ
จากจีดีพี ประธานาธิบดีฝรั่งเศส นีกอลา ซาร์กอซี (Nicolas Sarkozy) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับสูงขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
ที่น�ำเอาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
เข้ามาพิจารณาด้วย จุดมุ่งหมายคือเพื่อรัฐบาลจะได้น�ำเอาผลการศึกษา
มาใช้ในการวางนโยบายและด�ำเนินการในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม:
Michael Dauderstädt (2007),
Soziale Produktivität oder
Umverteilung?
Herausforderungen für eine
Politik der neuen
Wertschöpfung,
Berliner Republik
3/2007. Hagen
Krämer (2009),
Wen beglückt das
BIP?, Wiso direct,
Friedrich-EbertStiftung (ed.),
Bonn.
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บทที่ 5 เปรียบเทียบแผนงานเศรษฐกิจ
ของพรรคการเมืองต่างๆ
โทเบียส กอมแบร์ท

ในบทนี้
• เปรี ย บเที ย บแผนงานของ 5 พรรคการเมื อ งที่ มี ที่ นั่ ง ในสภา
ผู้แทนราษฎรเยอรมัน
• วิเคราะห์จดุ มุง่ หมายของแต่ละแผนงานโดยอิงจากโมเดลเศรษฐกิจ
ที่มีการประสานกันกับเศรษฐกิจที่ไม่มีการประสานกัน
• จัดหมวดพรรคการเมืองโดยดูจากจุดยืนเรื่องการเจริญเติบโต
เชิงคุณภาพที่นักสังคมประชาธิปไตยน�ำเสนอ
พรรคการเมืองใดที่คนทั่วไปคิดว่าเก่งที่สุดในแง่นโยบายเศรษฐกิจ?
พรรคการเมืองใดจะแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานได้ดีที่สุด? แนวคิดเรื่อง
นโยบายสังคมของพรรคใดดีทสี่ ดุ ? ค�ำถามเหล่านีป้ รากฏอยูใ่ นการวิเคราะห์
ของสื่อทุกส�ำนักช่วงคืนก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง (ทั่วไป)
กล่ า วโดยรวมแล้ ว คนเชื่ อ กั น ว่ า พรรคการเมื อ งที่ มี อุ ด มการณ์ ก ลางๆ
ค่อนไปทางฝ่ายขวาจะเก่งในเรื่องการจัดการเศรษฐกิจ ในขณะที่พรรคฝ่าย
ซ้ายเก่งด้านนโยบายสังคม การมองว่าพรรคการเมืองเก่งด้านไหนอย่างไร
ในลักษณะนี้มักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและเป็นเกณฑ์ที่คนทั่วไปใช้ในการ
ประเมินพรรคการเมือง แต่การท�ำเช่นนีถ้ กู ต้องแล้วหรือ? ค�ำตอบคือทัง้ “ใช่”
และ “ไม่ใช่”
การจัดหมวดพรรคการเมืองแบบนีส้ ะท้อนถึงหลักการทีช่ นี้ �ำแต่ละพรรค
หรือสิ่งที่พวกเขาให้ความส�ำคัญได้ในระดับหนึ่ง แต่การแยกบอกว่าพรรค
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หนึ่งเก่งในด้านเศรษฐกิจ อีกพรรคหนึ่งเก่งด้านสังคม อาจท�ำให้เราหลงทิศ
เพราะมันไม่ได้พดู ถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมทีด่ ี ทัง้ ยังไม่มกี ารเชือ่ ม
ทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน โมเดลนโยบายเศรษฐกิจทุกโมเดลไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่
นโยบายทางเศรษฐกิจในความหมายอย่างแคบเท่านั้น แต่ยังต้องค�ำนึงถึง
การบูรณาการเข้ากับนโยบายสังคมและนโยบายด้านอื่นๆ ด้วย ในความ
เป็ น จริ ง นโยบายเศรษฐกิ จ ก็ เ ป็ น นโยบายสั ง คม เพราะการท� ำ งานของ
เศรษฐกิจนั้นฝังอยู่ในระบบสังคมเสมอ และเราก็ต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
ดังนัน้ การวิเคราะห์แผนงานนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองหนึง่ อย่าง
ละเอียดต้องมองถึงแผนงานในภาพรวมด้วย ทั้งยังต้องอธิบายบทบาทของ
ระบบเศรษฐกิจภายใต้กรอบคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา
การใช้ ตั ว อย่ า งจากเข็ ม ทิ ศ จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการท� ำ ความเข้ า ใจ
ประเด็นนี้ กล่าวคือ เราจะต้องบรรยายทั้งระบบเศรษฐกิจที่มุ่งหวัง <ปลาย
ของเข็มทิศ> และจุดเริ่มต้นของแนวนโยบายหนึ่งๆ (ดังเช่นในบทก่อนหน้า)
<นั่นคือแนวนโยบายเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน>
พรรคเหล่านีแ้ ตกต่างกันในเรือ่ งการวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั และใน
เรือ่ งแนวคิดทีว่ า่ สิง่ ต่างๆ ควรเป็นไปในทางใด ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ราอนุมานได้จาก
แผนงานของพรรคนั้นๆ ในบทนี้จะน�ำเสนอแผนงานของพรรคต่างๆ ใน
ด้านนโยบายเศรษฐกิจเท่านั้น โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่มีการ
ประสานกันกับเศรษฐกิจทีไ่ ม่มกี ารประสานกันเป็นเกณฑ์แยกความแตกต่าง8

5.1 แผนงานฮัมบูร์ก - แผนงานหลักของ
พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี
ในปี 2007 พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนีหรือพรรค SPD ได้เริ่ม
ใช้แผนที่เรียกกันว่าแผนงานฮัมบูร์ก ซึ่งเป็นแผนล่าสุดจากบรรดาแผน
จะไม่พิจารณาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจ” ในบทนี้ เพราะแทบไม่มีการกล่าวถึง
เรื่องนี้ในแผนงานต่างๆ ของพรรค
8
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การเมืองที่ออกมาอย่างต่อเนื่องของพรรคนี้ แก่นสารในนโยบายเศรษฐกิจ
ของพรรคนี้ยังเหมือนเดิมมาตั้งแต่แผนงานโกเดสแบร์กเมื่อปี 1959 โดยมี
การปรับแต่เพียงน้อย นั่นคือ “ค�ำขวัญของเราคือ ให้มีการแข่งขันมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และให้มีการก�ำกับดูแลโดยรัฐเท่าที่จ�ำเป็น” (p. 43)
ดังนั้นแนวคิดรากฐานที่ส�ำคัญที่สุดคือ เศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการ
ประสานกันนั้นไม่ได้ให้น�้ำหนักแก่รัฐและกลไกตลาดในสัดส่วนที่เท่ากัน
เพราะสิ่งที่ส�ำคัญกว่าและต้องเน้นคือการเมือง อย่างไรก็ตาม แนวนโยบาย
เศรษฐกิจแบบนี้มีสมมติฐานชัดเจนว่า “การก�ำกับดูแลโดยรัฐ” นั้นให้มีเท่าที่
“จ�ำเป็น” พูดอีกอย่างคือ การแทรกแซงทางการเมืองเป็นเรื่อง “จ�ำเป็น” แต่
ท�ำไมถึงต้องมี “รัฐก�ำกับดูแล” (regulating state) ด้วย?
รัฐก�ำกับดูแลมีความจ�ำเป็นและมีข้อจ�ำกัดในเรื่องไหนนั้น ดูได้จาก
ข้อพิจารณา 2 ประเด็น หนึ่ง ข้อบกพร่องอันเกิดจากรัฐไม่ก�ำกับดูแล
หรือก�ำกับดูแลแต่ไม่รัดกุมเพียงพอนั้นมีอะไรบ้าง สอง เป้าหมายของ
สังคมประชาธิปไตย (p. 16f) ที่ต้องไปให้ถึง ซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยสังคม
อันเป็นประชาธิปไตยที่ตื่นตัวและรัฐก�ำกับดูแล เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ทั้ง
ข้อบกพร่องและเป้าหมายจะช่วยให้เรามองเห็นช่องว่างและภารกิจด้าน
นโยบายสังคมที่พรรค SPD รับเป็นพันธกิจตามแผนงานของตน
แผนงานฮัมบูร์กสรุปทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของกลไกตลาดไว้อย่าง
กระชับดังนี้ “ส�ำหรับพวกเรา ตลาดเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ งั คมต้องมีไว้ เพราะ
มีความเหนือกว่าการประสานทางเศรษฐกิจวิธีอื่นๆ ทว่าถ้าปล่อยให้เป็นไป
ตามยถากรรม มันจะบอดใบ้กบั ประเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ไม่
สามารถจัดให้มีการผลิตสินค้าสาธารณะได้เพียงพอ” (p. 17) และเนื่องจาก
กลไกตลาดไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องมีการปรับทิศทางสังคมและการเมือง
โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบนั ทีต่ ลาดกลายเป็นตลาดโลกไร้พรมแดน <ซึง่ ท�ำให้
ยิ่งต้องพึ่งสังคมและการเมืองมากกว่าในอดีตเพื่อรับมือ> ช่องว่างระหว่าง
คนจนกั บ คนรวยถ่ า งกว้ า งขึ้ น และตลาดก็ ไ ม่ ไ ด้ ช ่ ว ยแก้ ป ั ญ หาวิ ก ฤต
สิ่งแวดล้อม แต่กลับท�ำให้เลวร้ายลงอีก ดังนั้นการก�ำกับดูแลรวมถึงการ
เจรจาและการควบคุมทางสังคมจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นเร่งด่วน เพือ่ ให้กระบวนการ
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สร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เป็ น
ประโยชน์แก่ทุกคนถ้วนหน้า
“สั ง คมนิ ย มโดยวิ ธี ก าร
ประชาธิปไตยยังเป็นวิสัยทัศน์
ของเราต่ อ สั ง คมที่ มี เ สรี ภ าพ
และความยุ ติ ธ รรมอั น มี ค วาม
เป็นปึกแผ่นเป็นรากฐาน ซึ่งเรา
ถือว่าการท�ำให้เกิดขึน้ ได้จริงนัน้
เป็นภารกิจถาวร และหลักการที่
ผลักดันการด�ำเนินการของเราก็
คือปรัชญาสังคมประชาธิปไตย”
(p. 16f) ดังนั้นจุดมุ่งหมายจึง
ต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันที่
เราเผชิญอยู่ และอิงกับค่านิยม
หลั ก ที่ อ ธิ บ ายไปแล้ ว ซึ่ ง เป็ น
ค่านิยมที่มีตรรกะชัดเจนใช้ได้
กั บ ทุ ก คน ไม่ เ ฉพาะกั บ คน
เยอรมันแต่คนทั้งโลกด้วย จุด
มุ่งหมายดังกล่าวมีแนวคิดเรื่อง
การพัฒนาเป็นตัวช่วยสนับสนุน
กล่าวคือ สังคมที่ยุติธรรมและ
ประชาชนมีเสรีภาพไม่สามารถเกิดขึน้ ได้โดยค�ำสัง่ ของรัฐ แต่บรรลุได้กต็ อ่ เมือ่
รัฐกับประชาสังคมท�ำงานร่วมกัน “ด้วยความยึดมั่นในเป้าหมายนี้ เรายืนยัน
ว่าการท�ำงานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยส�ำคัญมาก และต้องไม่ใช่
การเมืองทีก่ ำ� หนดให้รฐั เป็นใหญ่ แต่ตอ้ งครอบคลุมพันธมิตรภาคประชาสังคม
และเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งการด�ำเนินการอย่างเสรีที่ก�ำหนดโดยประชาชน
เองด้วย” (p. 17)
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ความเท่าเทียมทางเพศ และการมีบทบาท
มากยิ่ ง ขึ้ น ของสหภาพยุ โ รป ได้ รั บ การระบุ ว ่ า เป็ น ความท้ า ทายส� ำ คั ญ
จุดมุ่งหมาย: “ความเท่าเทียม”
“เราต้ อ งการการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของทั้งชายและหญิงในการท�ำงาน
ที่สร้างรายได้มั่นคงและเพียงพอ
ตามความจ�ำเป็น การมีส่วนร่วม
นั้ น ต้ อ งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม
งานที่ เ พศหญิ ง ท� ำ เป็ น ส่ ว นใหญ่
มักจ่ายค่าจ้างต�่ำกว่าผู้ชาย จริงๆ
แล้ ว งานที่ มี คุ ณ ค่ า เท่ า กั น ก็ ต ้ อ ง
จ่ายค่าจ้างเท่าๆ กันด้วยไม่ว่าจะ
เป็นเพศใด … ซึ่งจ�ำเป็นต้องออก
มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ให้
สตรีได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
กับบุรุษในต�ำแหน่งระดับผู้น�ำใน
วิสาหกิจ ในองค์การบริหาร ในงาน
วิทยาศาสตร์และการวิจัย รวมทั้ง
ในคณะกรรมการควบคุ ม ดู แ ล
ต่างๆ” (Hamburg Programme
2007: 41)
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ส�ำหรับนโยบายเศรษฐกิจในยุค จุ ด มุ ่ ง หมาย: “การก� ำ หนด
ปั จ จุ บั น หลั ง จากที่ ไ ด้ ชี้ ชั ด ถึ ง ร่วมกัน”
ข้อบกพร่องของระบบกลไกตลาด
“เมื่ อ รั ฐ ชาติ (nation-state)
ดัง้ เดิมและอธิบายถึงจุดมุง่ หมาย ไม่สามารถท�ำให้กลไกตลาดสนอง
ของพรรคแล้ว ก็ควรมีการพัฒนา ตอบต่อความจ�ำเป็นทางสังคมและ
ระบบกลไกตลาดทีม่ กี ารประสาน สิ่งแวดล้อมได้ สหภาพยุโรปก็ต้อง
ให้รุดหน้ามากขึ้น
เข้ามาเป็นธุระด�ำเนินการแทน ...
ระบบการเงิน: มีบทหนึ่ง และในบริบทปัจจุบันที่มีกิจกรรม
ในแผนงานฮั ม บู ร ์ ก ที่ ก ล่ า วถึ ง ทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สิทธิ
อิทธิพลของตลาดทุนและตลาด ของคนงานต้ อ งไม่ ห ยุ ด อยู ่ แ ค่ ที่
การเงินเป็นการเฉพาะ ซึง่ สะท้อน พรมแดน แต่ ต ้ อ งข้ า มพรมแดน
ว่าการจัดหาเงินให้บริษทั และการ ดั ง นั้ น เราจึ ง ต้ อ งการพิ ทั ก ษ์ แ ละ
ควบคุมบริษัทมีความส�ำคัญมาก ส่งเสริมแนวคิดการก�ำหนดร่วมกัน
ขึ้นเรื่อยๆ (ในเยอรมนีก็เช่นกัน) ในบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกรรมข้ามพรมแดน
นั่นคือ “เราต้องการใช้ประโยชน์ ในยุโรป นอกจากนี้เพื่อเสริมความ
จากตลาดทุ น เพื่ อ การเจริ ญ แข็ ง แกร่ ง และให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
เติบโตเชิงคุณภาพ” (pp. 46-47) ระบบร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรี
อย่างไรก็ตาม เราต้องค�ำนึงถึง เราจึงสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ มูลนิธิ
ผลเสี ย และความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด กฎหมายยุ โ รป เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
วิ ก ฤตด้ ว ย กล่ า วคื อ “เมื่ อ ใด ร่วมเจรจาต่อรองและข้อตกลงร่วม
ที่ ต ลาดการเงิ น มุ ่ ง แสวงก� ำ ไร แบบข้ า มพรมแดน” (Hamburg
ระยะสั้น มันจะเป็นภัยคุกคาม Programme 2007: 26, 28f)
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเติบโตระยะยาวของบริษัท จึงเป็นผลให้เกิดการเลิกจ้างงาน ดังนั้นเรา
อยากให้มีกฎหมายบริษัทที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มี
ความมุ่งมั่นว่าจะลงทุนระยะยาวโดยไม่หวังเอาก�ำไรง่ายๆ ในระยะสั้น เรา
จ�ำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ส�ำหรับนักลงทุนและกองทุน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการคิดแต่จะมุง่ แสวงหาก�ำไรถ่ายเดียวโดยไม่คำ� นึงถึงการธ�ำรงรักษาบริษทั
ไว้ในระยะยาว และเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการบูรณาการตลาดโภคภัณฑ์และ
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ตลาดการเงินระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้ การก�ำกับดูแลระหว่างประเทศจึงทวี
ความส�ำคัญขึน้ เช่นกัน” (p. 47) นอกจากนี้ เราจ�ำเป็นต้องธ�ำรงรักษาสถาบัน
ทางการเงินคือธนาคารออมทรัพย์ (savings bank) และธนาคารสหกรณ์
(cooperative bank) เพราะธนาคารสองแบบนีม้ งุ่ เป้าในระยะยาวให้เกิดความ
ยั่งยืนและมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กและกลาง ทั้งยัง
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย
แรงงานสัมพันธ์: พรรค SPD มองว่าพรรคเป็นส่วนหนึง่ ของขบวนการ
แรงงานมาแต่ดั้งเดิม พรรคจึงมีจุดเน้นอยู่ที่การส่งเสริมสิทธิของคนงานให้
เป็นรูปธรรม และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ พรรคเห็นว่าควรรักษาไว้ซึ่ง
การก�ำกับดูแลที่เป็นกรอบของระเบียบเศรษฐกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ ให้คง
ระบบการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรีและข้อตกลงร่วมทั่วไปไว้ นอกจากนี้
ควรให้คงระบบการตัดสินใจจากคู่ต่อรองไว้ แทนที่จะเปลี่ยนให้การตัดสินใจ
ขึน้ อยูก่ บั วิสาหกิจ และการร่วมเจรจาต่อรองแบบเสรีควรมีอตั ราค่าจ้างขัน้ ต�่ำ
เป็นฐาน ภายในวิสาหกิจเองควรด�ำเนินการตามหลัก “ประชาธิปไตยภายใน
บริษัท” (internal company democracy) อันเป็นการก�ำหนดร่วมกันโดยให้
คณะกรรมการคนงาน (works council) มีบทบาท และให้แรงงานมีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการควบคุมดูแล อนึ่งในแผนงานฮัมบูร์กได้มีการผนวก 2 เรื่อง
เข้าไป ซึ่งน่าจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบแรงงานสัมพันธ์
ในแง่ทเี่ ป็นผลดีตอ่ ลูกจ้าง เรือ่ งแรก แผนเสนอการจัดตัง้ กองทุนในระดับภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้คนงานมีส่วนร่วมในมิติทางการเงินมากยิ่งขึ้น ส่วน
อีกเรื่องนั้น แผนงานฮัมบูร์กเสนอว่าควรเปลี่ยนระบบประกันการว่างงาน
(unemployment insurance) ให้เป็นระบบประกันการจ้างงาน (employment
insurance) ซึ่งเปิดช่องให้มีการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษา/การฝึก
อบรมคนงาน และเพื่อให้คนงานอุทิศเวลางานไปกับเรื่องที่เป็นภาระทาง
ครอบครัวได้มากขึน้ นีจ่ งึ ช่วยท�ำให้สถานะของลูกจ้างแข็งแกร่งขึน้ เมือ่ เทียบ
กันนายจ้างในระบบแรงงานสัมพันธ์
การฝึกอาชีพและระบบฝึกอบรมต่อเนือ่ ง: ระบบการฝึกอบรมคูข่ นาน
มีสว่ นประกอบคือ หนึง่ การศึกษาทีใ่ ช้ระบบโรงเรียนเป็นฐานซึง่ รัฐรับผิดชอบ
ระบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว และอีกส่วนหนึง่ คือการฝึกอบรมในสถานทีท่ ำ� งาน โดยเราควร
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รักษาระบบคูข่ นานนีไ้ ว้ อย่างไรก็ดี จ�ำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนแบบร่วมด้วย
ช่วยกันโดยหลายฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ซึง่ ต้องไปให้ไกล
กว่าพันธมิตรเดิมๆ ทีม่ งุ่ สร้างแต่ศนู ย์ฝกึ เพิม่ อนึง่ ต้องจัดระบบการเรียนการ
สอนในหลักสูตรชั้นปริญญาตรีแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สรุปคือ การศึกษา
และการฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นเสาหลักที่สามซึ่งค�้ำจุนระบบการฝึกอาชีพ
จึงต้องให้ความส�ำคัญในระดับต้นๆ
นโยบายอุตสาหกรรม: ภาคเศรษฐกิจที่ทั้งรัฐและสังคมควรส่งเสริม
แบบเร่งด่วนคือภาคเศรษฐกิจใหม่ๆ ทีก่ ำ� ลังน�ำตลาด (เช่น พลังงานหมุนเวียน
ภาคบริการ และการดูแลรักษาสุขภาพ แต่ต้องไม่ลืมงานฝีมือท้องถิ่น
ด้วย) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจึงนับเป็นภารกิจที่จ�ำเป็น
กล่าวโดยรวม แผนงานฮัมบูร์กเชื้อเชิญให้เกิดนโยบายที่เน้นการเจริญ
เติบโตเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ทั้งความเท่าเทียมทางสังคม ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และการเติบโตควรได้รับการอุ้มชูเท่าๆ กัน

5.2 หลักการสำ�หรับเยอรมนี - แผนงาน
ของพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย
เยอรมนี
พรรคสหภาพคริ ส เตี ย นประชาธิ ป ไตยเยอรมนี (CDU) ได้ เ สนอ
ถ้อยแถลงของพรรคในปี 2007 หลักๆ คือพรรคเห็นว่าระบบเศรษฐกิจกลไก
ตลาดเพื่อสังคมเป็นโมเดลที่ประสบความส�ำเร็จอยู่ในปัจจุบันและจะยังเป็น
เช่นนี้ต่อไปในอนาคต “พรรค CDU เป็นพรรคที่ยึดแนวเศรษฐกิจกลไก
ตลาดเพื่อสังคม … พรรคไม่ยอมรับปรัชญาสังคมนิยมและลัทธิกรรมสิทธิ์
รวม (collectivism) รูปแบบอื่นๆ ทั้งยังไม่ยอมรับระบบทุนนิยมไร้ข้อจ�ำกัด
ที่พึ่งกลไกตลาดแต่อย่างเดียวโดยไม่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมทั้งหลายที่มีอยู่
ในยุคปัจจุบนั ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพือ่ สังคมยังคงเป็นต้นแบบของเรา
ส�ำหรับเยอรมนียุครวมชาติและยุคโลกาภิวัตน์” (p. 46f)
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การไม่ยอมรับในแนวคิด “ลัทธิกรรมสิทธิ์รวม” ของพรรค CDU เห็นได้
ชัดจากโมเดล “ความเป็นผู้ประกอบการ” (entrepreneurship) ที่ถือเป็นทั้ง
แก่นและฐานรองรับระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคม โดย “พรรค CDU
สนับสนุนผู้ประกอบการที่ยึดถือในหลักการเสรีนิยมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพราะทั้งผู้ประกอบการและผู้จัดการบริษัทคือผู้สามารถสร้างงาน
ที่จะคงอยู่ได้ในอนาคต และคือผู้ที่ชื่อเสียงและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เขาจะช่วยเสริมสถานะของเยอรมนีในเวทีโลกได้ แต่ถ้าจะให้ผู้ประกอบการ
ประสบความส�ำเร็จ เขาจ�ำต้องมีเสรีภาพ รวมทั้งได้รับเงื่อนไขและแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม” (p. 49)
คงชัดเจนแล้วว่าแนวคิดหลักของ CDU แตกต่างจาก SPD อย่างมาก
ทั้งในแง่จุดมุ่งหมายและวิธีการ กล่าวคือ CDU ให้ความส�ำคัญกับความเป็น
ผู้ประกอบการที่ท�ำงานอย่างเสรีและในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย ส่วนวิธีก็ใช้การเรียกร้องให้เขาเหล่านั้นมีจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในขณะที่ SPD ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลและ
การร่วมมือตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจริงๆ
กล่าวคือ CDU มักปล่อยให้ความรูส้ กึ ส�ำนึกในความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบ
การเป็นตัวผลักดันให้มีการด�ำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและต่อ
สถานะของคนงานมากกว่าไปบังคับเขาโดยกฎระเบียบ
ฉะนั้ น ส� ำ หรั บ CDU แล้ ว ภาคการเมื อ งจะมี บ ทบาทน้ อ ยกว่ า
โมเดลของ SPD มาก “ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมคือระเบียบ
ในการแข่งขัน การเมืองในเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมคือการเมือง
แบบวางกรอบ (Ordnungspolitik)9” ดังนั้นหน้าที่ของรัฐในเศรษฐกิจกลไก
ตลาดตามแนวคิดของ CDU คือการรับประกันเสรีภาพในการค้าขายและการ
ท�ำนิตกิ รรม การคุม้ ครองไม่ให้เกิดอุปสรรคต่างๆ ทีป่ ดิ กัน้ ตลาด การคุม้ ครอง
ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบโดยบริษัทที่มีอิทธิพล การจัดการให้กิจกรรม
Ordnungspolitik หมายความว่า “รัฐมีหน้าที่สร้างกรอบที่ให้พลังทั้งหลายในตลาดปฏิสัมพันธ์
กันและเกิดความมีพลวัตภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน” นี่เป็นค�ำอธิบายของ ฮันส์ ทีตเมเยอร์
(Hans Tietmeyer) ในปาฐกถาเนือ่ งในโอกาสรับมอบรางวัลสเปเชียลไพรซ์ปี 1997 ของเวทีการ
ประชุมเยอรมนี-อังกฤษที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1997
9
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ในตลาดมีความโปร่งใสและจัดการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขการแข่งขันที่เป็นธรรม (ดู pp. 49 and 52)
บทบาทของรัฐต่อเศรษฐกิจกลไกตลาดจึงเป็นไปในลักษณะที่ใช้แนว
ความคิดหลักของเสรีนิยม แต่ก็มีการก�ำกับดูแลอยู่บ้าง
ระบบการเงิน: พรรค CDU ประเมินแนวโน้มปัจจุบันว่าทุนและตลาด
การเงินระหว่างประเทศมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ ไปในทางบวก โดยเน้นย�ำ้ ถึง
โอกาสทีเ่ ยอรมนีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอกได้มากขึน้ “เงินทุนต่างชาติ
ทีแ่ สวงหาโอกาสการลงทุน เช่น กองทุนหุน้ ส่วนบุคคล (private equity fund)
สามารถช่วยบริษัทเยอรมันให้แข่งขันและสรรค์สร้างนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น”
(p. 52) ความเสีย่ งจะอยูต่ รงทีอ่ ำ� นาจของกลุม่ นักลงทุนเอกชนอาจมาครอบง�ำ
แต่ในความเห็นของ CDU ปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศเพียงพอที่จะ
ดูแลให้เกิด “กรอบการควบคุมทีน่ า่ เชือ่ ถือ” และสร้างความโปร่งใส (cf. p. 52)
แรงงานสัมพันธ์: CDU มองแรงงานสั ม พั น ธ์ โ ดยมี ฐ านจากหลั ก
จริยธรรมสังคมของศาสนาคริสต์ (p. 50) โดยมองว่าแต่ละบุคคลมีศักยภาพ
ในการพัฒนาอยูแ่ ล้ว “วิสาหกิจจ�ำเป็นต้องมีลกู จ้างทีไ่ ด้รบั การศึกษามาอย่าง
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแรงจูงใจ วิสาหกิจจึงจะประสบความส�ำเร็จ
ส่วนลูกจ้างก็ตอ้ งการโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วม มีความรับผิดชอบ และมีเสรีภาพ
เพื่อให้ตนได้พัฒนาขีดความสามารถอย่างรอบด้านและประสบความส�ำเร็จ
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่องจะช่วยให้ได้รับการจ้างงานและ
ยังเพิ่มผลิตภาพด้วย นอกจากนี้ ลูกจ้างยังต้องได้รับการคุ้มครองเรื่องการ
จ้างงานพื้นฐานและประกันสังคมเพื่อให้พวกเขาวางแผนชีวิตได้ รวมถึง
ต้องมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ส่วนแบ่งทีเ่ หมาะสมจากความรุง่ เรืองทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม”
(p. 50) พรรคมองแนวคิดการคุ้มครองเพื่อส่วนรวม (collective protection)
และการจัดระเบียบแรงงานสัมพันธ์แบบโดยส่วนรวมในเชิงลบ ตัวอย่างเช่น
แม้ว่าพรรคจะเห็นชอบในหลักการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรี แต่ก็อยากให้
ทัง้ ฝ่ายลูกจ้างกับนายจ้างไม่ยดึ ติดกับวิธหี รือขัน้ ตอนการเจรจาในระดับภาค
อุตสาหกรรม นั่นคือ อยากให้ “ความรับผิดชอบในการเจรจาจ�ำกัดอยู่แค่ใน
ระดับวิสาหกิจแต่ละแห่ง” (p. 58) เมื่อมีกฎหมายรองรับแนวคิด “พันธมิตร
ในหมู่บริษัทเพื่อดูแลเรื่องการจ้างงาน” กฎระเบียบของวิสาหกิจก็จะมีพลัง
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เทียบเคียงกับข้อตกลงร่วม ซึ่งแนวคิดนี้เกือบจะเป็นการปฏิวัติรื้อกฎหมาย
แรงงานเลยที เ ดี ย วและก� ำ ลั ง เป็ น ข้ อ ถกเถี ย งกั น อย่ า งเผ็ ด ร้ อ นในหมู ่ ผู ้
เชีย่ วชาญด้านกฎหมายแรงงาน จริงอยูท่ พี่ รรคสนับสนุนการก�ำหนดร่วมกัน
แต่จะเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการนี้ในระดับวิสาหกิจ
มากกว่าการตกลงร่วมในระดับที่สูงขึ้นไป
การฝึกอาชีพและระบบฝึกอบรมต่อเนื่อง: พรรค CDU เห็น
ชอบกับระบบฝึกอาชีพแบบคู่ขนาน เพราะระบบนี้ช่วยให้ “ได้เปรียบในการ
แข่งขันระหว่างประเทศและป้องกันการว่างงานในกลุ่มเยาวชนได้ดีที่สุด”
(p. 38) ทั้งนายจ้างภาคเอกชนและภาครัฐเรียกร้องให้มีการจัดสร้างศูนย์ฝึก
อบรมเพิ่มขึ้น แต่ให้มีพื้นฐานมาจากส�ำนึกความรับผิดชอบและการก�ำหนด
แรงจูงใจ ไม่ใช่เพราะรัฐกดดัน นอกจากนีพ้ รรคยังต้องการให้สถาบันการศึกษา
ขั้นสูง “ก�ำหนดค่าเล่าเรียนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
สรุปโดยรวม พรรค CDU วางต�ำแหน่งพรรคว่าเป็นผู้พิทักษ์ระบบ
เศรษฐกิจกลไกตลาดเพือ่ สังคม ซึง่ ระบบนีม้ ฐี านมาจากแนวคิดว่าผูป้ ระกอบ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ แนวคิดของ
CDU มีรากฐานมาจากแนวคิดเสรีนยิ ม เช่น การเสนอให้ผอ่ นคลายการก�ำกับ
ดูแลในหลายรูปแบบ

5.3 “อนาคตย่อมเป็นสีเขียว” แผนงานหลัก
ของพรรคพันธมิตร 90/พรรคกรีน
พรรคนีไ้ ด้นำ� เสนอแผนงานมาตัง้ แต่ปี 2002 แล้ว ซึง่ เป็นแผนงานทีย่ าว
ที่สุดเมื่อเทียบกับของพรรคอื่นในที่นี้ ประเด็นหลักที่พรรคเน้นคือต้องการ
เปลี่ยนสังคมปัจจุบันให้เป็นเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งยังต้องการผลักดันสังคมให้เข้าสู่ยุคพลังงานแสงอาทิตย์ (solar age)
พรรคมองว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสุรยุ่ สุรา่ ยของมนุษย์เป็นปัญหา
หลักส�ำหรับอนาคต อย่างไรก็ตาม หากจะปรับเปลี่ยนสังคมให้ไปสู่ยุคนั้น
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ต้องไม่ใช่แค่โครงการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ต้องส่งผลทางสังคม
และตอบความต้องการในเรื่องเหล่านี้ด้วย
ในด้านนโยบายสังคม พรรคกรีนเน้นการมีจุดยืนที่แตกต่างจากพรรค
การเมืองอืน่ ๆ โดยยึดในปรัชญาเสรีนยิ มแต่ไม่เห็นชอบในเสรีนยิ มกลไกตลาด
โดยกล่าวว่า “เศรษฐกิจกลไกตลาดเพือ่ สังคมอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ เน้น
หนักไปในทางเอื้ออ�ำนวยให้วิสาหกิจท�ำก�ำไรมากเกินไป และไม่ได้วิวัฒน์ไป
ตามที่คาดหวัง จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างเบ็ดเสร็จ
การแก้ไขปัญหาสังคมไม่สามารถจ�ำกัดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ถ้าไม่ให้
เสรีภาพแก่ทุกกลุ่มสังคม ถ้าไม่ให้พลเมืองสามารถก�ำหนดชีวิตของตนเอง
ถ้าไม่ยึดหลักให้รัฐท�ำเท่าที่จ�ำเป็น (subsidiarity) ผลที่ตามมาคือความเป็น
ปึกแผ่นในสังคมจะถูกบั่นทอนโดยพลังของระบบราชการ ในมุมมองของเรา
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำคือสนับสนุนประชาสังคมให้เติบโตโดยใช้ทรัพยากรของ
รัฐเป็นเครื่องมือ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจ�ำกัดบทบาทของรัฐไว้ด้วย นี่คือ
ความแตกต่างระหว่างเรากับโมเดลทางการเมืองอื่นๆ เช่น สังคมนิยมโดย
รัฐ อนุรักษนิยม และเสรีนิยมเน้นกลไกตลาด” (p. 43) พรรคกรีนจึงเรียกร้อง
ให้มี “กรอบธรรมาภิบาล” เพื่อประกันว่าจะมีการรักษาทั้งผลประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมเอาไว้ (p. 46)
ระบบการเงิน: พรรคกรีนมีข้อกังขามากต่อระบบการเงินที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำคือทลายอ�ำนาจ “ของผู้เล่นระดับ
โลกที่ครอบง�ำตลาดอยู่” นั่นคือ “ในด้านหนึ่ง ต้องมีกรอบก�ำหนดความ
รับผิดชอบตามแบบประชาธิปไตย ส่วนอีกด้านก็ตอ้ งมีการเผยแพร่และให้การ
ศึกษาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีขอ้ ตกลงกับภาคอุตสาหกรรม”
(p. 27f) พรรคกรีนจึงให้ความส�ำคัญกับระบบตลาดในระดับหนึง่ ตามทีก่ ล่าว
ว่า “จะต้องปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ
กับการควบคุมทางการเมืองที่บกพร่อง และกล่าวได้ว่าสหภาพยุโรปเป็น
ความพยายามล�้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างรัฐต่างๆ โดยรัฐทั้งหลายต้องยอมบั่นทอนอ�ำนาจอธิปไตยของตน
ลงเพื่อการนี้ สหภาพยุโรปต้องไม่ยึดติดกับการวางนโยบายเศรษฐกิจตาม
แนวคิดเสรีนยิ มใหม่ แต่ควรด�ำเนินบทบาทเชิงรุกในระดับนานาชาติเพือ่ ปรับ
116

เปลี่ยนกระบวนการโลกาภิวัตน์ให้หันมาสนใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น” (p. 17) การปิดช่องว่างนี้จ�ำเป็นต้องท�ำในระดับเศรษฐกิจโลก
เหมือนกัน โดยต้องมีการพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศขึ้นไปอีกและต้อง
ใช้การก�ำกับดูแลแบบมีผลผูกมัดและมีการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำเพื่อเป็น
กรอบการท�ำธุรกรรมทางการเงิน (p. 59) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคกรีน
ไม่ได้เอ่ยถึงบทบาทของธนาคารประจ�ำบริษัท (house bank) และธนาคาร
ออมสิน (ตรงกันข้ามกับพรรค SPD ทีม่ กี ารพูดถึงสถาบันเหล่านี)้ ซึง่ มีความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษต่อบริษทั ขนาดเล็กและกลาง ทัง้ ๆ ทีพ่ รรคกรีนก็มงุ่ ประเด็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ในประเทศ) เช่นกัน (p. 54f)
แรงงานสั ม พั น ธ์ : จุ ด เริ่ ม ต้ น แนวคิ ด ของพรรคกรี น ในประเด็ น
แรงงานสัมพันธ์คือ “ให้คนจ�ำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สามารถท�ำ
หน้าที่อย่างผู้มีจิตส�ำนึกในชีวิตทางเศรษฐกิจ” (ดู p. 47) และเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์นี้ ควรเน้นให้มีการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรี เสริมสร้างให้คู่
เจรจาทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่ง และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคนงาน
ขณะเดียวกัน “เมื่อเกิดความแตกต่างมากขึ้นระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
และโครงสร้างการจ้างงาน เราจึงต้องเฟ้นหาวิธีให้ได้ผลลัพธ์จากการร่วม
เจรจาต่อรองทั้งในระดับภูมิภาคและในแต่ละภาคเศรษฐกิจ” (p. 48) แม้
ข้อตกลงร่วมระดับทั่วไปจะยังมีความส�ำคัญ เป็นที่ชัดเจนว่าเราต้องมีกรอบ
ข้อตกลงร่วม และต้องมีข้อตกลงร่วมทั้งในระดับภูมิภาคและในแต่ละภาค
เศรษฐกิจซึง่ มีความยืดหยุน่ มาเป็นส่วนเสริม นอกจากนีพ้ รรคกรีนยังต้องการ
ผลักดันให้ “ประชาชนมีส่วนร่วมในความมั่งคั่งแบบที่ท�ำให้ผลิตภาพดีขึ้น”
(p. 131) แต่พรรคก็จงใจไม่กล่าวถึงว่าการมีสว่ นร่วมนีห้ มายถึงให้ทำ� ข้อตกลง
กันเองเป็นการภายในบริษัท หรือให้จัดตั้งเงินกองทุนจากบริษัทต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการนี้ ขณะเดียวกันพรรคก็ยืนยันที่จะให้มีการพูดคุยกันเรื่อง
หลักการว่าด้วยความเป็นเจ้าของร่วม (co-ownership) และการก�ำหนด
ร่วมกันไปพร้อมๆ กัน และเรียกร้องให้การก�ำหนดร่วมกันในระดับโรงงาน
และบริษัท “ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพและความจ�ำเป็นของสังคมที่อาจ
เปลีย่ นแปลงไป” (p. 131) แต่ในข้อเขียนไม่ได้บอกว่าสภาพและความจ�ำเป็น
เหล่านี้มีอะไรบ้าง
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การฝึกอาชีพและระบบฝึกอบรมต่อเนือ่ ง: ในเรือ่ งของการฝึกอาชีพ
พรรคกรีนบอกว่าทุกคนในฐานะที่อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ควรต้องได้มี
โอกาสเลือกเส้นทางการศึกษาหรือการฝึกอบรมตามทีต่ นเองเห็นว่าเหมาะสม
ต่อการพัฒนาอาชีพของตนในระยะยาว (p. 99) จุดเน้นส�ำหรับพรรคกรีน
คืออยากให้ร่นระยะเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเสริมการฝึกอาชีพเข้าไป
ด้วยการใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นชุดหรือ modular system (p. 99) ใน
การนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานควรเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิ
ทางอาชีพหลักๆ และองค์ความรู้อันเป็นสหวิชาซึ่งจะยั่งยืนติดตัวไปตลอด
(p. 100) ส่วนบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดหาที่เรียนให้เพียงพอส�ำหรับการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานในแต่ละวันของวิสาหกิจ อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีการเขียนไว้ให้ชัดเจนเหมือนอย่างพรรค SPD และ CDU ว่าจะ
ท�ำได้อย่างไร กล่าวคือ ไม่ได้อธิบายว่าจะยังคงธ�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการเรียนการ
ฝึกอบรมเพือ่ อาชีพแบบคูข่ นานหรือไม่ และจะให้ฝา่ ยบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ทั้งด้านการเงินและเนื้อหาวิชาโดยให้ท�ำร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะหรือไม่
นอกจากนี้อีกค�ำถามหนึ่งที่ยังเฝ้ารอค�ำตอบคือเรื่องแนวคิดการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยจะจัดระบบและสนับสนุนทางการเงินอย่างไรให้เป็นไปได้จริงและ
ยั่งยืน เพราะพรรคแค่บอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการท�ำข้อตกลงร่วมกัน
และ “จะต้องมีความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรของภาคเอกชนกับภาค
รัฐ” (p. 103)
กล่าวโดยรวม พรรคกรีนเสนอแผนงานที่มีจุดหมายปลายทางคือความ
ยัง่ ยืน เมือ่ เอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเศรษฐกิจ หรืออีกนัยก็คอื ค�ำถาม
ที่ว่าเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกันนั้นจะมีหน้าตาอย่างไร ค�ำตอบ
คือเป็นแผนงานที่ผสานแนวคิดเสรีนิยมหลายๆ แนว (เช่น บอกว่าจะต้องมี
การวางกรอบการก�ำกับดูแล แต่ระบบฝึกอบรมต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะรายบุคคลด้วย) และแนวคิดสังคมประชาธิปไตยเข้าด้วยกัน เรายัง
ต้องรอดูต่อไปว่าโมเดลของสังคมลักษณะนี้จะมีตรรกะถูกต้องหรือไม่
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5.4 “หลักการวีสบาเดิน”
ของพรรคประชาธิปไตยเสรี
ใน 5 พรรคการเมืองที่มีที่นั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร แผนงานของ
พรรคประชาธิปไตยเสรี (Free Democratic Party - FDP) ออกมาก่อน
พรรคอื่น แผนงานนี้ชื่อว่า “หลักการวีสบาเดิน” (Wiesbaden Principles)
น�ำเสนอเมื่อปี 1997 พรรคมองว่า “จุดแข็ง” ของแผนงานนี้คือการยึดมั่น
ในหลักการเสรีนยิ ม (ทางเศรษฐกิจ) โดยกล่าวว่า “พรรค FDP ของเราเป็นการ
จัดตั้งเพื่อเสรีนิยม ต่างจากพรรคอื่นตรงที่ว่า พรรคอื่นจะไว้วางใจในรัฐและ
การแทรกแซงของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้า แต่พรรคเรายึดมั่นใน
การใช้เหตุผล ความเป็นพหุภาค และการแข่งขัน” (p. 6) บทบาทของรัฐใน
สายตาของพรรคคือเป็นสิ่งที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ และนับเป็นจุดเริ่มต้น
ในการออกแบบแผนงานของพรรค พรรคบอกว่า “เศรษฐกิจที่มีภาครัฐแบบ
ระบบราชการเป็นปัจจัยน�ำ” (bureaucratic state economy) (p. 14) เป็น
อุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจและสังคมทีย่ ดื หยุน่ และเสรี อันเป็นผล
จาก “ความแข็งขืนของระบบราชการ” กล่าวคือ “สิง่ ทีฝ่ า่ ยเสรีนยิ มไม่ตอ้ งการ
คือเศรษฐกิจที่รัฐคุม แม้ว่ารัฐจะมีความตั้งใจจริงในการเสริมสร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่พรรคต้องการคือเศรษฐกิจกลไกตลาดที่ให้ผลลัพธ์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเลิศ” (p. 6) หนทางที่แท้ส�ำหรับเหล่าเสรีนิยม
คือการให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยต้องขจัดการแทรกแซง
จากรัฐและขจัดการรวมหัวกันโดยกลุม่ ผลประโยชน์ทมี่ อี ำ� นาจ เมือ่ ท�ำอย่างนี้
ได้ “ความมีประสิทธิภาพเชิงสังคม” จะตามมา (cf. p. 14) นอกจากนีพ้ รรคยัง
เรียกร้องให้ใส่ขอ้ ก�ำหนดว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชนเข้าไป
ในรัฐธรรมนูญด้วย นับเป็นการให้ความส�ำคัญแก่ภาคเอกชนเป็นอันดับแรก
ในกรณีที่เอกชนด�ำเนินการอะไรก็ตามแล้วเกิดประสิทธิภาพพอๆ กันหรือดี
กว่าหน่วยงานรัฐ (p. 30) ดังที่พรรคประกาศว่าโมเดลของตนคือ “เศรษฐกิจ
กลไกตลาดที่เน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม” แต่พรรคให้ค�ำจ�ำกัดความสิ่งนี้
ต่างจากที่พรรค CDU และพรรคกรีนให้ไว้
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ระบบการเงิน: พรรคกล่าวอย่างตรงๆ ว่า ระบบการเงินและทุนควรเป็น
ไปอย่างเสรี ซึ่งนับเป็นการสรุปจุดยืนของพรรคอย่างคร่าวๆ “เพื่อให้เป็นไป
ตามเงือ่ นไขกลไกตลาด” สหภาพยุโรปต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของเศรษฐกิจโซนนี้ให้ได้ พรรคเสรีนิยมกล่าวในปี 1997 ว่า “แทนที่จะเป็น
ระบบทีว่ สิ าหกิจมีเจ้าของเป็นประชาชน เสรีนยิ มต้องการให้ประชาชนทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของวิสาหกิจได้ เพราะการเปิดกว้างให้ประชาชนทุกคนเป็น
เจ้าของธุรกิจได้จะส่งผลกระตุน้ ให้เกิดผลงานทีด่ ี สร้างความมัน่ คงทางสังคม
แก่ตัวเขา และสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง นี่นับเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ คือวัฒนธรรมแห่งความกล้าเสี่ยงและความเป็นตัวของตัวเอง” (p. 15)
แนวคิดอย่างนี้น�ำพาไปสู่ข้อยุติว่า ควรต้องเสริมสร้างความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการหาเงินทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยให้หามาจาก
แหล่งความมั่งคั่งส่วนตัวและจากตลาดทุน โดยที่ต้องขจัด “อุปสรรคต่างๆ
ที่ขวางการแข่งขัน” หน้าที่ของรัฐมีเพียงแค่การก�ำกับดูแลเท่านั้น กล่าวคือ
“จ�ำเป็นต้องจัดการให้มีเงินสกุลร่วมที่ใช้กันทั้งยุโรป ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจ
เยอรมันและประเทศยุโรปอืน่ ๆ แข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนัน้ การก่อตัง้ สหภาพ
การเงินจึงช่วยท�ำให้ความฝันที่จะเป็นตลาดเดียวของยุโรปสมบูรณ์” (p. 25)
จุดเน้นหลักในนโยบายพรรค FDP คือการสร้างเงื่อนไขทีด่ สี �ำหรับการลงทุน
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากลงทุนในหมู่ประชาชน
แรงงานสัมพันธ์: พรรค FDP สรุปแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
แรงงานสัมพันธ์ดงั นี้ “คนงานควรจะมีสถานะเป็นผูป้ ระกอบการร่วม” (p. 14)
และเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ต้องมีการเพิ่มอัตราการเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ที่ใช้ในการผลิต (productive assets) ในหมู่ประชาชน อีกอย่างหนึ่งคือ
พรรค FDP มีท่าทีในเชิงลบต่อแนวความคิด “การก�ำหนดร่วมกันโดย
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวหลัก” แต่แผนงานของพรรคไม่บอกว่าจะประยุกต์
หลั ก การนี้ อ ย่ า งไร จะยกเลิ ก สร้ า งข้ อ จ� ำ กั ด หรื อ เพี ย งหนุ น เสริ ม การ
ก�ำหนดร่วมกันผ่านคณะกรรมการคนงานและการมีส่วนร่วมของคนงาน
ในคณะกรรมการดูแลนั้นยังไม่แน่ชัด ทั้งไม่ได้มีการแจงรายละเอียดว่า
ที่อยากให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตมากขึ้นนั้น จะท� ำ
อย่างไรเพื่อให้คนงานมีโอกาสที่จะส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจในวิสาหกิจ
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แต่อนุมานจากการเอ่ยถึงผู้ประกอบการร่วมที่เป็นอิสระได้ว่าพรรคอยาก
ให้ เ กิ ด “ข้ อ ตกลงในระดั บ วิ ส าหกิ จ ” เท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการให้ มี ร ะบบ
ข้อตกลงร่วมทั่วไปในระดับภาคเศรษฐกิจ (p. 14) ขณะที่พรรคอยากให้
มีการร่างกฎหมายที่แค่ระบุหลักการกว้างๆ แต่ปล่อยให้แต่ละบริษัทไป
ตัดสินใจกันเองว่าจะจัดตั้งการมีส่วนร่วมของคนงานในรูปแบบใด ชัดเจนว่า
ข้อเสนอแบบนี้คือการปฏิวัติกฎหมายแรงงานเยอรมันทีเดียว อย่างไรก็ดี
การเสนอให้ก�ำหนดเป็นกรอบกว้างๆ แบบนี้อาจบั่นทอนหลักการของการ
ร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรีเหมือนกัน เพราะมันให้ความส�ำคัญกับข้อตกลง
ในระดับโรงงานและเป็นการหันหลังให้ “หลักการเอื้อประโยชน์แก่แรงงาน”
(favourability principle) ที่ระบุว่า “กฎระเบียบอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุด
แก่คนงานก็ให้ใช้กฎนั้น” ข้อเสนอของพรรคถือเป็นการเพิ่มอ�ำนาจของฝ่าย
จัดการและเจ้าของวิสาหกิจอย่างมาก แต่พรรคก็ไม่ได้บอกว่าจะควบคุม
อ�ำนาจนี้อย่างไร
การฝึกอาชีพและระบบฝึกอบรมต่อเนื่อง: ถ้อยแถลงของ FDP ใน
เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะพูดกว้างๆ โดยเน้น “การเปิดโอกาสและการแข่งขัน” และ
ควรขจัด “ความไม่คล่องตัวและการยึดติด” ออกไปให้หมด นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมหรืออนุญาตให้ภาคเอกชนจัดการฝึกอบรม (cf. p. 24) พรรคแค่
เน้นกว้างๆ ว่าจ�ำเป็นต้องมี “การปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและพัฒนาให้คนมี
คุณสมบัติที่จะท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสาขาธุรกิจ” (p. 14)
กล่าวโดยรวม แผนงานของพรรค FDP คือการเรียกร้องให้เกิดเศรษฐกิจ
กลไกตลาดที่ไม่มีการประสานกัน โดยบอกว่าแทบทุกปัญหามีรากเหง้า
มาจากความแข็งขืนของรัฐและระบบราชการ และสามารถแก้แทบทุกปัญหา
ได้โดยให้กลไกตลาดท�ำงานอย่างเสรีมากขึ้น ส่วนเสรีภาพนั้นพรรคให้
ค�ำนิยามว่าคือเสรีภาพจากการกดดันและบังคับ (โดยรัฐ) ซึ่งหลายคนอาจ
ถือว่าเป็นแนวคิดเสรีนิยมสุดโต่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาเท่าไรนัก
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5.5 จุดเน้นที่สำ�คัญในแผนงานของ
“พรรคฝ่ายซ้าย”
พรรคฝ่ายซ้าย (Die Linke หรือ The Left) เป็นพรรคทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จากการ
ควบรวมพรรค PDS หรือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Party of Democratic
Socialism) เข้ากับพรรค WASG หรือพรรคแรงงานและความยุติธรรมทาง
สังคม (Labour and Social Justice - The Electoral Alternative) พรรคฝ่าย
ซ้ายยังไม่ได้ผลิตแผนงานเป็นกิจจะลักษณะ กระนั้นก็มี “เอกสารแผนงาน
จัดตัง้ พรรค” (founding programmatic document) ซึง่ เกิดจากการประชุมร่วม
ของ “พรรคซ้าย PDS” และพรรค WASG ในเดือนมีนาคม 2007 เลยนับได้
ว่าเป็นแผนงานของพรรคตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง แต่เนือ้ หาของ
เอกสารนีไ้ ม่ปะติดปะต่อ เป็นแค่ชดุ เจตจ�ำนง ในทีส่ ดุ คณะกรรมการแผนงาน
พรรคก็ได้เสนอร่างแรกของแผนงานใหม่ในเดือนมีนาคม 2010
จุ ด มุ ่ ง หมายหลั ก ของพรรคฝ่ า ยซ้ า ยคื อ เสนอทางเลื อ กแก่ สั ง คม
นอกเหนือจาก “ระบบทุนนิยมที่ไม่มีการควบคุม” เพื่อไปสู่ “การฟื้นฟูโดย
อิงหลักการความเป็นปึกแผ่นในสังคมและการปรับโครงสร้างสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ งให้เป็นประชาธิปไตย” (p. 1) “ค่านิยมรากฐานของเราคือประชาธิปไตย
เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรม ความเป็นสากล และความเป็นปึกแผ่น
... โดยเสรีภาพ ความมัน่ คงทางสังคม ประชาธิปไตย และสังคมนิยมต่างเป็น
เงื่อนไขของกันและกัน” (p. 2) และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พรรค
เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตราที่อนุญาตให้รัฐเวนคืนภาคส่วนส�ำคัญของ
เศรษฐกิจมาเป็นของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่ง “เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประชาธิปไตย” โดยมีทั้งกรรมสิทธิ์ภาครัฐและเอกชน (p. 3)
พรรคฝ่ายซ้ายอ้างว่าพรรคยืนหยัดที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ครอบคลุมทั้งในเชิงนโยบายและทัศนคติทางสังคม แต่ก็บอกไม่ได้ว่า “การ
เปลีย่ นแปลง” ดังกล่าวจะไปไกลแค่ไหนหากดูจากเอกสารจัดตัง้ และต้องคอย
ดูต่อไปว่าซีกอุดมการณ์ใดในพรรคที่จะออกมาผลักดัน
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ระบบการเงิน: พรรคฝ่ายซ้ายมองการท�ำงานของตลาดการเงินและ
ตลาดทุนระหว่างประเทศว่าเป็นตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดวิกฤตและความ
ไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเหตุหลักคือ “ความคาดหวังอันสูงส่งของนายทุน
ที่จะท�ำก�ำไรผ่านตลาดการเงินนั้น ท�ำได้โดยไร้พรมแดนและไร้อุปสรรค ...
นอกจากนีค้ วามยืดหยุน่ ในระบบการผลิตและในตลาดแรงงานเพือ่ สนองตอบ
เป้าหมายของนายทุนได้ท�ำลายชีวิตครอบครัวและสังคม … ทุนนิยมแบบ
เสรีนิยมใหม่บั่นทอนการสร้างประชาธิปไตย เพราะอ�ำนาจมหาศาลไป
กระจุกตัวอยู่ที่เงินทุนทั้งหลายในตลาดการเงินระหว่างประเทศ บรรษัท
ข้ามชาติ และองค์กรเหนือชาติในระบบทุนนิยมโลก เช่น องค์การการค้าโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้
ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพลังประชาธิปไตย” (p. 5)
ระบบการเงิ น ในความเห็ น ของพรรคฝ่ า ยซ้ า ยควรต้ อ งมี ก ารปรั บ
โครงสร้างใหม่ และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ พรรคฝ่ายซ้ายเรียกร้องให้มี
“การควบคุมตลาดการเงินโดยพลังประชาธิปไตย” และ “การกระจายอ�ำนาจ
เศรษฐกิจในภาคเอกชน” โดยการแก้กฎหมายป้องกันการผูกขาดให้รัดกุม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเสริมระบบการเงินด้วยการผลักดันเศรษฐกิจที่สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นในรูปแบบต่างๆ (เช่น สหกรณ์) (p. 11) และให้ภาครัฐขยาย
ตัวมากยิง่ ขึน้ (p. 8) รวมทัง้ ส่งเสริม “แผนงานการลงทุนในภาคเศรษฐกิจเพือ่
อนาคตที่มีการจ้างงานมากๆ” (p. 9f)
แรงงานสัมพันธ์: ส�ำหรับพรรคฝ่ายซ้าย “การท�ำงาน” ไม่ได้เป็นเพียง
การเลีย้ งชีพ “พรรคเราพยายามสร้างสังคมทีห่ ญิงและชายทุกคนท�ำงานโดย
ได้รับค่าจ้างที่พอแก่การเลี้ยงชีพ กล่าวคือ ทุกคนต้องมีโอกาสได้ท�ำงานที่
สร้างรายได้ ได้ท�ำงานกับครอบครัวหรือหุ้นส่วน ได้ท�ำงานที่ช่วยสร้างสังคม
และได้มีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม” (p. 7) ส่วนในเรื่องการ
ท�ำงานทีส่ ร้างรายได้นั้น พรรคฝ่ายซ้ายผลักดันให้มกี ารก�ำกับดูแลทีเ่ ข้มงวด
ยิ่งขึ้นในด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยให้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายและการท�ำ
ข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างกับฝ่ายแรงงาน ตัวอย่างเช่น พรรคเสนอให้คง
ไว้ซึ่งวิธีการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรี “ค่าแรงขั้นต�่ำที่เพียงพอส�ำหรับการ
เลี้ยงชีพ” “การคุ้มครองการจ้างงานที่มากกว่าปัจจุบัน” “สิทธิในการก�ำหนด
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ร่วมกันทีม่ พี ลังส�ำหรับลูกจ้างทุกคน” และ “การน�ำข้อตกลงร่วมมาใช้เป็นการ
ทั่วไป” ทั้งยังหนุนให้เกิดการก�ำหนดร่วมกันในระดับบริษัทอย่างเสมอภาค
(p. 13) และควรมีสิทธินัดหยุดงานเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองซึ่งยังมี
ข้อห้ามอยู่ อันเนื่องมาจากพันธกรณีที่ต้องหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการโดย
แรงงานเพือ่ ผลทางเศรษฐกิจ (industrial action) ในช่วงทีม่ กี ารเจรจาต่อรอง
เรื่องค่าจ้างกันอยู่ (p. 13) ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายซ้าย
เชื่อในการควบคุมเศรษฐกิจโดยรัฐและสังคม
การฝึกอาชีพและระบบฝึกอบรมต่อเนื่อง: ในเรื่องนี้ พรรคฝ่ายซ้าย
พูดถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีอยู่และภารกิจในการปรับโครงสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อให้ทุกคนเข้ามาร่วมด้วยได้ ส่วนในเรื่องอาชีวศึกษานั้น
พรรคฝ่ายซ้ายเรียกร้องให้ได้มาซึ่ง “สิทธิพื้นฐานในการได้รับการฝึกอบรม”
และพรรคบอกว่า “ต้องมีการสกัดกัน้ ไม่ให้นายจ้างหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบ
ในด้านการฝึกอาชีพ และต้องมีการจัดที่เรียนให้เพียงพอในหลากหลาย
วิชา ซึ่งจะเกิดได้ก็ต้องมีการจัดหาเงินโดยอิงกับการประเมินที่เป็นทางการ
(statutory assessment)” (p. 17) อนึ่ง การฝึกอบรมและการฝึกอบรม
ต่อเนื่องควรได้รับการส่งเสริมจากรัฐ (p. 17)
กล่าวโดยรวม พรรคฝ่ายซ้ายมีความเชื่อมั่นในรัฐมากกว่าพรรคอื่นๆ
โดยทั้งหมดยังอยู่ภายใต้กรอบเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกัน แต่
กระนั้นพรรคก็ไม่ได้แสดงออกถึงความยึดมั่นในระบบนี้ มีอยู่สองอย่างที่
พรรคนี้ต่างจากพรรคอื่น หนึ่ง ต้องให้รัฐเป็นเจ้าของภาคเศรษฐกิจที่มีความ
ส�ำคัญ แต่ไม่มีการขยายความว่าจะโอนมาเป็นของรัฐมากน้อยแค่ไหน และ
จะโอนเป็นของรัฐอย่างไร สอง พรรคแค่อธิบายสั้นๆ ว่าจะวางโครงสร้างการ
จัดหาเงินอย่างไร เพือ่ ให้เพียงพอส�ำหรับสนองตอบความต้องการทัง้ หลายที่
จะให้รัฐท�ำ แน่นอนว่าในเอกสารแผนงานพรรคไม่จ�ำเป็นต้องลงรายละเอียด
เกีย่ วกับแผนการจัดหาเงินและการด�ำเนินการ แต่นจี่ ะเป็นประเด็นชีข้ าดเมือ่
ค�ำนึงถึงการน�ำแผนไปใช้จริง
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5.6 การประเมินแผนงานของพรรคต่างๆ โดย
เทียบกับความมุง่ หมายของสังคมประชาธิปไตย
สังคมประชาธิปไตยอย่างที่ให้ค�ำจ�ำกัดความในหนังสือเล่มนี้เดินหน้า
ได้ ก็ สื บ เนื่ อ งมาจากความสมเหตุ ส มผลตามโครงสร้ า งตรรกะและการ
ปฏิบัติตามหลักการที่บรรจุอยู่ในกติกาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ปี 1966 โดยเกือบทุกประเทศได้ให้สัตยาบันแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ชัด
ว่าเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกัน (เช่นอย่างที่มีในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย) ตอบโจทย์บรรทัดฐานที่ระบบสังคมประชาธิปไตยต้องการ
มากที่สุด
ส่วนเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจนั้น ซีมอน
เฟาท์ และ คริสเทียน เครลล์ ได้นำ� เสนอลักษณะเด่นของสังคมประชาธิปไตย
3 ประการ ได้แก่ การเจริญเติบโต ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืน
ซึง่ เราต้องมาถามต่อว่าพรรคการเมืองทัง้ หลายในเยอรมนีแสดงความมุง่ มัน่
อย่างไรในอันที่จะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดแบบมี
การประสานกัน
แผนงานของทัง้ ห้าพรรคทีม่ ที นี่ งั่ อยูใ่ นสภาผูแ้ ทนราษฎรเยอรมันเป็นแค่
“ค�ำประกาศเจตจ�ำนง” ทีม่ งุ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทีพ่ รรคการเมืองเหล่านีต้ อ้ งการด�ำเนินการถ้าได้ขนึ้ ครองอ�ำนาจ แต่จะ
ยึดตามค�ำประกาศแค่ไหน เราจะไม่วิเคราะห์ในที่นี้ ทว่าเมื่อดูจากท่าทีของ
สองพรรคคือ CDU และ FDP ต่อวิกฤตตลาดการเงินในฤดูใบไม้ร่วงปี 2008
จะเห็นได้วา่ ที่แถลงกับการปฏิบตั ิไม่จ�ำเป็นต้องตรงกันเสมอไป ตัวอย่างเช่น
เมือ่ เร็วๆ นี้ FDP ได้เรียกร้องให้รฐั มีบทบาทควบคุมมากขึน้ และพรรค CDU
เองได้ประกาศสนับสนุนการค�้ำประกันเงินกู้และการปล่อยเงินกู้ให้ทั่วถึง
ครอบคลุม ซึ่งเป็นการสวนทางกับสมาชิกพรรคซีกที่ยึดมั่นในอุดมการณ์
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
เราอาจสรุปจุดยืนของทั้งห้าพรรคได้ดังนี้ (แน่นอนว่าเป็นจุดยืนเพียง
บางส่วน)
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• พรรค CDU มีท่าทีสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจกลไก
ตลาดที่มีการประสานกันในระดับที่เบากว่าปัจจุบัน คติของ
พรรคคือยึดมั่นในหลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจผสมรวมเข้ากับ
ความเป็นผู้ประกอบการของปัจเจก พรรคมีแนวโน้มไม่ยอมรับ
การก�ำหนดร่วมกันและการควบคุมจากสังคมโดยรวม หรือไม่ก็
พยายามให้สิ่งเหล่านี้เบาลงหรือยืดหยุ่นขึ้น
• พรรค FDP มีแผนงานผลักดันเศรษฐกิจเสรีที่ไม่ต้องมีการ
ประสานกัน โดยไม่ได้บอกชัดๆ ว่าจะผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ
แบบนี้ให้กลายเป็น “เศรษฐกิจกลไกตลาดที่ให้ความส�ำคัญกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม” อย่างที่เขียนไว้อย่างไร
• พรรคกรีนยึดมั่นในเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกัน
และต้องการผลักดันสังคมไปสู่การเป็น “สังคมที่ใช้พลังงานแสง
อาทิตย์” ในการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ พรรคยืมแนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดประชาสังคม และแนวคิดการควบคุมโดยส่วนรวมมา
ประยุกต์ กล่าวโดยรวมๆ แผนงานของพรรคกรีนนั้นยาวที่สุด
แต่ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มีการประสานกัน
• ส่วนพรรคฝ่ายซ้ายมีท่าทีชัดเจนและมุ่งมั่นในเรื่องการก�ำกับ
ดูแลเศรษฐกิจและผลักดันให้รฐั ท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองบุคคล ท่าทีของ
พรรคจะแตกต่างจากพรรคอืน่ ใน 2 เรือ่ ง หนึง่ พรรคพัฒนามาแค่
ถึงขัน้ “ประเด็นในแผนงาน” เท่านัน้ (แม้จะมีการเสนอร่างแผนงาน
แล้ว) สอง ยังไม่ชัดเจนนักว่าพรรคจะใช้ “เศรษฐกิจกลไกตลาด”
เป็นโมเดลจริงหรือไม่
• พรรค SPD ยึดมัน่ ในแผนงานทีจ่ ะส่งเสริมเศรษฐกิจกลไกตลาด
ที่ มี ก ารประสานกั น และจะขยายขอบเขตของเศรษฐกิ จ
รูปแบบนี้ โดยการขยายทีว่ า่ นีห้ มายถึงการส่งเสริมให้ครอบคลุม
ถึงสิทธิและเสรีภาพพลเมืองดังที่ปรากฏในกติกาต่างๆ ของ
สหประชาชาติ แต่พรรคก็ได้กล่าวถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับ
ระบบการอภิบาลให้เหมาะสมด้วย กล่าวคือต้องค�ำนึงถึงปัจจัย
ที่ส�ำคัญ เช่น ความยั่งยืน การที่ตลาดการเงินปัจจุบันมีลักษณะ
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เป็นสากลมากขึน้ การทีก่ ระบวนการเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปมีความ
คล่องตัวยืดหยุ่นมากขึ้น และการคุ้มครองทางสังคม
เราอาจจ�ำแนกพรรคการเมืองโดยพิจารณาจากเป้าหมายของนโยบาย
เศรษฐกิจของแต่ละพรรคเป็นเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้
พรรค CDU และ FDP แสดงท่าทีชัดเจนที่จะให้การเจริญเติบโตเป็น
เป้าหมายส�ำคัญอันดับแรก อย่างอื่นถือเป็นเรื่องรอง สองพรรคนี้ยังกังขาใน
แนวคิด “ความเท่าเทียมทางสังคม”
พรรคกรีนซึ่งมีแนวคิดปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกลไกตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น ก็มองความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลัก ส่วน “ความเท่าเทียมทางสังคม” ก็ได้รับการ
สนับสนุน และดูเหมือนว่า “การเจริญเติบโตเชิงคุณภาพ” จะเป็นเรื่องรอง
พรรคฝ่ายซ้ายมีท่าทีชัดเจนในการยึดเป้าหมาย “ความเท่าเทียมทาง
สังคม” เป็นส�ำคัญ
ส่วนพรรค SPD นั้นให้ความส�ำคัญแก่เป้าหมายทั้งสามอย่างเท่าเทียม
และสมดุล
การเจริญเติบโต
พรรค FDP
พรรค CDU
พรรค SPD
พรรคฝ่ายซ้าย

พรรคกรีน

ความเท่าเทียม
					
ทางสั
งคม

ความยั่งยืน

รูปที่ 8: แผนภาพแสดงท่าทีของแต่ละพรรค
ตามเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจ
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ลองย้อนกลับมาทีค่ ำ� ถามเปิดบทกัน การจ�ำแนกแยกแยะพรรคการเมือง
โดยใช้ความเก่งด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพรรคเป็นการ
ลดทอนที่อันตรายและไม่ช่วยในการประเมินนโยบายนัก อย่างไรก็ตาม การ
วิเคราะห์แผนงานของพรรคแสดงให้เห็นว่าแต่ละพรรคมีเป้าหมายแตกต่าง
กันมากในแง่ที่ว่าสังคมควรจัดระบบเศรษฐกิจอย่างไรและจะท�ำอย่างไร
ให้ระบบใหม่นั้นฝังรากในสังคม มีเพียงการมองลึกลงไปในกรอบความคิด
เช่นนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เราทราบความมุง่ หมายของแต่ละพรรค และท�ำให้เรา
อยู่ในจุดที่จะตัดสินใจได้
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บทที่ 6 ระเบียบเศรษฐกิจ: โมเดลแต่ละประเทศ

บทนี้มีเนื้อหาดังนี้
• เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีของ เดวิด ซอสคิซ
กับ พีเทอร์ เอ. ฮอลล์ และจะใช้มุมมองในหนังสือเล่มนี้ที่แยก
ทุ น นิ ย มออกเป็ น แบบที่ มี ก ารประสานกั น กั บ แบบที่ ไ ม่ มี ก าร
ประสานกันเป็นพื้นฐาน
• เราจะส�ำรวจระบบการจัดหาเงินของบริษทั แรงงานสัมพันธ์ ระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรม และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
• เน้นศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน
และญี่ปุ่น
• กรณีศกึ ษาในบทนีค้ รอบคลุมประเภทของระบบทุนนิยมอย่างกว้าง
ขวาง โดยสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับตัวแบบในอุดมการณ์ของระบบที่
ไม่มีการประสานกันมากที่สุด และสวีเดนใกล้เคียงกับระบบที่มี
การประสานกันมากที่สุด
• โมเดลเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันอยูร่ ว่ มกันได้ในยุคตลาดเปิดเสรี โดย
โมเดลต่างๆ มีข้อก�ำหนดอันเป็นลักษณะของตน และได้รับการ
ประเมินต่างกันไปเมื่อมองผ่านมุมมองของสังคมประชาธิปไตย
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6.1 สหรัฐอเมริกา10
ซีมอน เฟาท์
เศรษฐกิจกลไก
ตลาดแบบที่ไม่มี
การประสานกัน
ทั่วๆ ไป

หาเงินทุนผ่าน
ตลาดทุน

สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างคลาสสิกของเศรษฐกิจกลไกตลาดแบบทีไ่ ม่มี
การประสานกัน (Meyer 2005a: 279ff) โดยประกาศตนว่ายึดแนวคิดตลาด
เสรี ไม่เชื่อถือในการแทรกแซงของรัฐ และนิยมในความเป็นปัจเจกบุคคล
ระบบเศรษฐกิจอเมริกนั เน้นหนักทีก่ ารสนองตอบลัทธิบริโภคนิยม (“ผูบ้ ริโภค
ต้องการอะไรก็จดั ให้เขา”) และการเพิม่ พูนความมัง่ คัง่ แม้จะส่งผลเสียต่อสิทธิ
พื้นฐานทางสังคม (Gilpin 2001: 150)
แต่ทั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
ที่ศึกษาด้วย ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษ 1930 ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี.
รูสเวลต์ ได้ออกแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดมหึมาเรียกว่า “ข้อตกลง
ใหม่” เพื่อให้การประสานเศรษฐกิจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ของประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ในทศวรรษ 1960 ที่เป็นไปในแนวนี้
เหมือนกัน โดยใช้ชื่อแผนงานว่า “สงครามต่อสู้กับความยากจน” (War on
Poverty) แต่แม้ในช่วงเวลาที่ว่า เศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมก็ยังไม่มีการ
ประสานกันอยู่มาก และในช่วงเวลาอื่น ก็มีตัวอย่างในแนวตรงกันข้าม
ให้เห็น อย่างเช่นในช่วงประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน (ทศวรรษ 1980) และ
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ที่มุ่งตัดทอนการประสานกันให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
ระบบการจัดหาเงิน
การจัดหาเงินของบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่กระท�ำผ่านตลาดทุน ซึ่ง
การท�ำอย่างนี้ได้เพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินเนื่องจากบริษัท
จดทะเบียนต้องเปิดเผยงบดุลอย่างสม�่ำเสมอ ส่วนใหญ่แล้วยุทธศาสตร์ของ
การน�ำเสนอในหัวข้อสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเขียนตามแนวทางที่ปรากฏในหนังสือของ
เมเยอร์ (Meyer 2005a: 279-282) เสียเป็นส่วนใหญ่ เราขอขอบคุณเขาทีอ่ นุญาตให้เราน�ำมาใช้
10
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บริษทั ถูกก�ำหนดโดยความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั เงินปันผลมากทีส่ ดุ
เท่าที่จะมากได้ ความคิดแบบนี้เรียกว่า หลักการมูลค่าของผู้ถือหุ้น
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้ถือหุ้นว่าบริษัท
มีแนวโน้มในการท�ำก�ำไรอย่างไร มีการก�ำกับดูแลการควบรวมและเข้าซื้อ
กิจการน้อยกว่าประเทศอื่น ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทอเมริกันจึงอยู่
ภายใต้แรงกดดันตลอดเวลาให้ท�ำก�ำไรสูงสุดเท่าที่จะท�ำได้ภายในระยะเวลา
สั้นที่สุด และถ้าผลตอบแทนไม่เพียงพอในสายตาของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ
อาจถูกปลด เกิดการขายหุ้นทิ้งในตลาดหลักทรัพย์ หรือถูกเข้าซื้อกิจการ
แรงงานสัมพันธ์
องค์กรของทุนและแรงงานในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเพื่อการ
ล็อบบี้ให้ผลได้ตกกับกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าจะเป็นการท�ำเพราะความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเมือ่ เปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจทีม่ กี าร
ประสานกัน จะเห็นว่าสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างโดยทั่วไปอ่อนแอ
กว่าและไม่ค่อยมีองค์กรใหญ่ทรงอิทธิพลมาดูแล แต่ในบางภาคเศรษฐกิจ
ก็มสี หภาพแรงงานทีท่ ำ� งานในเชิงรุกและเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ลกู จ้าง
อย่างมีประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสหภาพแรงงานของ
ผูค้ มุ เรือนจ�ำทีจ่ ดั ตัง้ อย่างเป็นระบบและมีอทิ ธิพลต่อนโยบายรัฐพอสมควร ซึง่
รวมถึงการวางกฎเกณฑ์การลงโทษ แต่ถึงกระนั้นผลประโยชน์ของสมาชิก
รายบุคคลก็ยังส�ำคัญกว่าผลประโยชน์สาธารณะ ในสหรัฐฯ แทบจะไม่มีการ
พัฒนากฎหมายคุ้มครองการจ้างงานเลย ดังนั้นแรงงานสัมพันธ์ในสหรัฐฯ
จึงมีลักษณะเป็นการจ้างงานแบบระยะสั้นและการเจรจาเรื่องค่าจ้างก็ท�ำกัน
แค่ในระดับวิสาหกิจเท่านั้น ไม่สูงกว่านั้น และแทบไม่เคยเกิดข้อตกลงร่วม
ในวงกว้างเหมือนอย่างเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกันเลย ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการที่สหภาพแรงงานอ่อนแอลงเรื่อยมาในทศวรรษหลังๆ นี้
โดยอัตราการเป็นสมาชิกสหภาพลดลงจาก 33 เปอร์เซ็นต์ในปี 1955 เหลือ
8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2006 ซึ่ง โรเบิร์ต ไรช์ อธิบายว่ามาจากสาเหตุ 2 ประการ
หนึง่ นโยบายบริษทั ทีจ่ งใจท�ำให้สหภาพอ่อนแอ และสอง นโยบายของรัฐบาล
ทีบ่ นั่ ทอนสหภาพมากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น ในปี 1981 ตอนทีพ่ นักงานควบคุมการ

แรงกดดันให้เน้น
การท�ำก�ำไรระยะสัน้

การท�ำงานของ
องค์กรนายจ้างและ
ลูกจ้างไม่เน้นรักษา
ผลประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม

เป็นระบบที่แทบจะ
ไม่มีการคุ้มครอง
การจ้างงาน

สหภาพแรงงาน
อ่อนแอเพราะ
นโยบายรัฐที่
ต่อต้านสหภาพ

131

จราจรทางอากาศมีการนัดหยุดงาน ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ได้สงั่ ห้ามไม่
ให้รบั พนักงานเหล่านีเ้ ข้ามาท�ำงานในราชการตลอดชีวติ (Reich 2008: 108ff)
เน้นพัฒนา
คุณสมบัติทั่วไป

เงินอุดหนุนงาน
วิจัยข้ามมาจาก
อุตสาหกรรมอาวุธ

มีการบูรณาการ
ในหมู่บริษัท
ในระดับต�่ำ
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ระบบการศึกษาและฝึกอบรม
ในอเมริ ก ามี ต ลาดแรงงานที่ ยื ด หยุ ่ น โดยได้ รั บ การหนุ น เสริ ม จาก
ระบบการศึกษาและฝึกอบรมที่เน้นให้คนมีคุณวุฒิทั่วไป ท�ำให้ท�ำงานได้ใน
หลากหลายประเภทบริษัทและภาคเศรษฐกิจ การจ้างงานแบบระยะสั้นและ
การปลดออกจากงาน (“จ้างแล้วไล่ออก”) ท�ำได้ค่อนข้างง่าย โดยขึ้นอยู่กับ
สภาพเศรษฐกิจ เนือ่ งจากว่าตลาดแรงงานในอเมริกาไม่มกี ฎระเบียบควบคุม
มากนักและมีความผันผวนอย่างยิง่ คนงานเลยลงทุนให้ได้มาซึง่ คุณวุฒทิ วั่ ไป
เพื่อจะน�ำไปใช้ได้ในหลายๆ งาน นอกจากนี้เพราะสมาคมนายจ้างค่อนข้าง
อ่อนแอ พวกบริษัทต่างๆ จึงไม่สามารถร่วมมือกันเพื่อท�ำโครงการฝึกอบรม
เฉพาะทางส�ำหรับภาคเศรษฐกิจตนได้ ผลลัพธ์คือคนงานในสหรัฐฯ ได้รับ
การฝึกอบรมทักษะทั่วไปซึ่งค่อนข้างเหมาะสมกับภาคบริการ แต่ก็เป็นภาค
เศรษฐกิจทีอ่ อ่ นไหวมากต่อการเปลีย่ นแปลงในสภาพเศรษฐกิจ ดังนัน้ จึงเป็น
เหตุให้หลายภาคเศรษฐกิจและหลายบริษัทขาดแคลนคนงานที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะทางเพียงพอ
ส่วนการขาดแคลนงานสาขาวิทยาศาสตร์ อันเนื่องมาจากรัฐไม่ให้
การสนับสนุนเพียงพอนั้น ก็แก้โดยการอุดหนุนข้าม (cross subsidies)
มาจากอุตสาหกรรมอาวุธ จะเห็นได้ว่าหลายนวัตกรรมที่พลเรือนใช้นั้น
มีต้นก�ำเนิดจากพัฒนาการในภาคการทหาร เช่น การออกแบบและผลิต
เครื่องบิน เทคโนโลยีดาวเทียม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reich 2008)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
บริษทั อเมริกนั แข่งขันกันเองมากกว่าบริษทั ในเศรษฐกิจกลไกตลาดแบบ
มีการประสานกันอย่างในสวีเดนหรือเยอรมนี ซึง่ เน้นการร่วมมือกันกับบริษทั
อื่น กับรัฐ และกับสหภาพแรงงาน (Hinchmann 2006: 350) การบูรณาการ
ของบริษัทต่างๆ อยู่ในระดับต�่ำ เช่น ไม่ค่อยจะมีคนจากธนาคารหรือบริษัท
อื่ น มานั่ ง ในคณะกรรมการของบริ ษั ท ในสหรั ฐ ฯ ค่ า นิ ย มเรื่ อ งเสรี ภ าพ

ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งส�ำคัญที่หยั่งรากลึกมายาวนานและครอบง�ำวิธีคิด
ดังนั้นการแทรกแซงของรัฐในกลไกตลาดจึงจ�ำกัดอยู่แค่เพื่อให้ตลาดท�ำงาน
ได้และเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการรวมหัวกัน (cartel) มีการออกกฎหมาย
ต้านการผูกขาดทีแ่ รงและรัดกุมเพือ่ ป้องกันไม่ให้บริษทั กระท�ำการบางอย่าง
เช่น การก�ำหนดราคา (price-fixing)
สรุปส�ำหรับกรณีสหรัฐอเมริกา
เศรษฐกิจกลไกตลาดในสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีการประสานกัน เปิด
ช่องให้บริษัทปรับตัวต่อพัฒนาการของตลาดได้อย่างคล่องตัว แต่ในขณะ
เดียวกันก็ส่งผลกดดันให้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดใน
ระยะสัน้ ระบบแรงงานสัมพันธ์ของอเมริกาจึงไม่สง่ ผลดีตอ่ การพัฒนากลยุทธ์
การผลิตแบบต้นทุนสูงที่ต้องการการจ้างงานที่อยู่ตัวในระยะยาว แต่ระบบ
จะกระตุ้นให้มีการลงทุนในภาคเศรษฐกิจนวัตกรรมที่พึ่งทุนชอบเสี่ยง (risk
capital) อย่างเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงภาคบริการขนาดใหญ่ทใี่ ช้แรงงาน
ซึ่งผ่านการศึกษาทั่วไปและค่าจ้างต�่ำ
ระบบเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ เอื้ อ อ� ำ นวยให้ มี อั ต ราการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจสูงยาวนานเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจประเทศยุโรป กล่าวคือ ตั้งแต่
ทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตเฉลี่ย 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในขณะที่
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปโตแค่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้น ส่วนพัฒนาการ
ในระยะยาวหลังวิกฤตที่เพิ่งเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่ชัดเจน แต่ความ
มัง่ คัง่ ทีไ่ ด้มาก็กระจายตัวอย่างไม่เท่าเทียมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะทีใ่ นทศวรรษ
1950 เงินเดือนของกรรมการบริษทั สูงกว่าเงินเดือนของคนงานทีม่ คี า่ จ้างต�่ำ
ที่สุดในบริษัทเดียวกันเฉลี่ย 25 เท่า แต่ปัจจุบันตัวเลขนี้พุ่งขึ้นเป็น 350 เท่า
ทีเดียว (Reich 2008: 144) และเนื่องจากรัฐมีปัญหาเรื้อรังในการขาดเงิน
มาใช้เป็นงบประมาณ ความร�่ำรวยของบุคคลที่คู่ไปกับความข้นแค้นของ
สาธารณชนจึงยังด�ำรงอยู่ ผลประการหนึ่งของปรากฏการณ์นี้คือโครงสร้าง
พืน้ ฐานสาธารณะทีต่ ำ�่ ตมเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ (Hinchmann 2006: 352)
ตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ในปี 2009 อุดมการณ์ที่เป็นลักษณะเด่นใน
ยุคเรแกนและบุชที่รัฐต้องมีบทบาท แทรกแซง และก�ำกับดูแลให้น้อยเข้า

เป็นเศรษฐกิจกลไก
ตลาดที่ส่วนใหญ่
ไม่มีการประสานกัน

ความร�่ำรวยของ
บุคคลคู่ไปกับ
ความข้นแค้นของ
สาธารณชน
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แล้วการ
เปลี่ยนแปลง
ทิศทางหลัง บารัก
โอบามา ขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีล่ะ ?

ไว้นั้น ก็ตกเป็นรอง ในยุคของโอบามามีการผ่านกฎหมายและมาตรการ
หลายฉบับ เช่น การปฏิรูประบบสาธารณสุข ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และระบบก�ำกับดูแลกิจการการเงินที่รัดกุมกว่าแต่ก่อน ทั้งหมดนี้คือการ
ขับเคลื่อนสหรัฐฯ ไปสู่เศรษฐกิจที่มีการก�ำกับดูแลมากขึ้น มีการประสานกัน
มากขึ้น และมีอัตราส่วนการใช้จ่ายสาธารณะสูงขึ้น
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของสหรัฐฯ

จีดีพีต่อหัวในปี
38,800 ยูโร
2008

จีดีพีต่อหัวพิจารณาตามอ�ำนาจซื้อมาตรฐาน
(purchasing power standards - PPS) โดย
มีสมมติฐานว่า 1 PPS เทียบได้กับอ�ำนาจ
การซื้อของเงิน 1 ยูโร (ค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม
EU27) (ที่มา: Eurostat)

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี
1990-2007
โดยเฉลี่ย

2.0%

ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
โดยเฉลี่ย ณ ระดับราคาคงที่ (ที่มา: Human
Development Index 2009, p. 195)

70.7%

หนี้สาธารณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
(ที่มา: Bundesministerium für Finanzen,
Monatsbericht 12/2009, p. 99)

-4.9%

ดุลของสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ที่มา: International
Monetary fund: World Economic Outlook
10/2009, p. 187)

หนี้สาธารณะปี
2008
ดุลบัญชี
เดินสะพัด

อัตราการ
70.9%
จ้างงานปี 2008 (65.55%)
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สัดส่วนของคนวัยท�ำงาน (ในวงเล็บคือของ
สตรี) อายุ 15-64 ปีต่อประชากรทั้งหมด
(ที่มา: Eurostat)

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของสหรัฐฯ
อัตราการ
5.8%
ว่างงานปี 2008

สัดส่วนคนว่างงานในหมู่ประชากรวัยท�ำงาน
(ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ในรูป 40.8%
สัมประสิทธิ์จีนี

อัตราส่วนที่ชี้ว่าการกระจายรายได้เหลื่อมล�้ำ
เพียงใด โดย 100% คือความไม่เท่าเทียมขั้น
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 195)

รายได้ผู้หญิง
เมื่อเทียบกับ
รายได้ผู้ชาย

62%

รายได้ของผู้หญิงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ผู้ชาย (ที่มา: Human Development
Index 2009, p. 186)

15.2%

ดัชนีความยากจนประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด
(รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข) โดย 0 คือความ
ยากจนน้อยสุด และ 100 คือความยากจน
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 180)

ดัชนีความ
ยากจนปี 2009

อัตราการเข้า
เป็นสมาชิก
11.6%
สหภาพแรงงาน
ปี 2007

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ใน
สหภาพแรงงาน (ที่มา: OECD)
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6.2 อังกฤษ
โดย คริสเทียน เครลล์
ผู้บุกเบิกทุนนิยม...

...และเผชิญกับ
ด้านมืดของมัน

เศรษฐกิจกลไก
ตลาดเสรีแบบที่ไม่มี
การประสานกัน

จัดหาเงินทุนโดยใช้
ตลาดการเงินและ
ตลาดหุ้น
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อังกฤษได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิกทุนนิยม โดยกระบวนการ
เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม การเปิดการค้าเสรี และอุดมการณ์เสรีนิยม ล้วน
พัฒนาขึ้นที่อังกฤษก่อนประเทศอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันอังกฤษก็เผชิญ
ด้านมืดของทุนนิยมที่ไร้การควบคุมเป็นประเทศแรกๆ เช่นกัน ฟรีดริช
เองเกิลส์ ก็เล่าถึงสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานที่ล�ำบากสาหัสสากรรจ์
อย่างกับไม่ใช่มนุษย์ของคนงานกลางศตวรรษที่ 19 โดยอิงจาก สภาพการ
กินอยู่ของชนชั้นแรงงานในอังกฤษ (The Condition of the Working Class
in England)
หลังจากทีง่ านศึกษาของเองเกิลส์ได้รบั การตีพมิ พ์ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลง
ในอังกฤษมากทีเดียว แต่กระนัน้ ก็ยงั เห็นความต่อเนือ่ งของสภาพการกินอยู่
ที่ เ ลวร้ า ยของคนงานอยู ่ ระเบี ย บเศรษฐกิ จ อั ง กฤษยั ง ยึ ด ติ ด อยู ่ กั บ
อุดมการณ์เสรีนิยมอย่างเหนียวแน่น งานวิจัยระบบทุนนิยมเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศจึงเรียกกรณีอังกฤษว่าเป็นระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดเสรี
แบบที่ไม่มีการประสานกัน
ลักษณะเด่นของเศรษฐกิจอังกฤษมีดังต่อไปนี้
ระบบการจัดหาเงินและโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
ในระบบทุนนิยมของอังกฤษ ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การจัดหาเงินทุน
ของบริษทั ประสบความส�ำเร็จคือตัวเลขก�ำไรปัจจุบนั กล่าวคือบริษทั อังกฤษ
จ�ำเป็นต้องใช้ “ทุนหวังผลระยะสั้น” จากตลาดหุ้นและตลาดการเงินเพื่อน�ำ
มาลงทุน แต่สองตลาดนี้มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรได้สงู จึงจ�ำเป็นต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นีเ่ ป็นข้อทีอ่ งั กฤษต่างจาก
ระบบเศรษฐกิจเยอรมัน ซึ่งธนาคารประจ�ำบริษัทท�ำงานร่วมกับบริษัทใน
ระยะยาว จึงท�ำให้ธนาคารเข้าใจบริษัทดีทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และโครงสร้าง
ในสหราชอาณาจักร นักลงทุนและนักการเงินจะตัดสินใจโดยอิงจากเกณฑ์

การประเมินที่เปิดเผย โดยความสามารถในการท�ำก�ำไรมีความส�ำคัญเป็น
อันดับแรก
โครงสร้างการเป็นเจ้าของธุรกิจในอังกฤษแตกต่างจากเศรษฐกิจกลไก
ตลาดที่มีการประสานกันอยู่มาก ในเศรษฐกิจแบบหลังผู้เป็นเจ้าของบริษัท
จะเป็นนักลงทุนทีส่ นใจผลประโยชน์ระยะยาวและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์
เช่น บริษทั อืน่ ธนาคาร หรือภาครัฐ แต่เจ้าของของบริษทั ในอังกฤษประมาณ
80 เปอร์เซ็นต์จะเป็นนักลงทุนบุคคลหรือภาคการเงินที่มุ่งให้ได้ก�ำไรสูงสุด
เท่าที่จะท�ำได้
การเข้าฮุบกิจการอย่างมุ่งร้าย (ซึ่งอาจเป็นไปเพื่อให้ได้ก�ำไรมาอย่าง
รวดเร็วก็ได้) ท�ำได้ง่ายกว่าในเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกันมาก
เพราะโครงสร้างตลาดการเงินและวิธจี ดั หาเงินผ่านตลาดเปิดช่องไว้อย่างมาก
การที่บริษัทอังกฤษมุ่งเรื่องความสามารถในการท�ำก�ำไร (ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะโครงสร้างภายในที่เป็นล�ำดับชั้น) ท�ำให้บริษัทเหล่านั้นปรับ
โครงสร้างตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนทิศของบริษัทไปสู่ตลาดที่มี
ช่องทางท�ำก�ำไรมากกว่า โดยส่วนไหนท�ำผลงานไม่สู้ดีก็จะถูกตัดไปอย่าง
รวดเร็ว กระนั้นยุทธศาสตร์แบบนี้ก็น�ำไปสู่ “การมองแต่ระยะสั้น” โดยมุ่งท�ำ
สิ่งที่จะบรรลุผลได้โดยเร็ว และนี่คือลักษณะเด่นของเศรษฐกิจอังกฤษ
แรงงานสัมพันธ์
มีบางช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าสหภาพแรงงานจะแข็งแกร่งมาก ตัวอย่าง
หนึ่งคือช่วงที่เรียกว่า “ฤดูหนาวแห่งความไม่พอใจ” (winter of discontent)
ในช่วงปี 1978-1979 มีการหยุดงานทั่วไป จนท�ำให้ภาครัฐเป็นง่อย เห็นได้
จากการที่ขยะกองพะเนินเทินทึกไม่มีใครเก็บ ระบบขนส่งมวลชนหยุดชะงัก
กระทั่งศพก็ไม่มีใครฝังให้ อย่างไรเสียการหยุดงานอย่างเข้มข้นเป็นช่วงๆ นี้
ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความแข็งแกร่งของสหภาพ เพราะถ้าสหภาพแข็งแกร่ง
และจัดตั้งอย่างดีจริง ก็ต้องอยู่ในฐานะที่จะผลักดันผลประโยชน์ของคนงาน
ผ่านการเจรจาได้โดยไม่ต้องไปถึงขั้นนัดหยุดงาน ดังนั้น “ฤดูหนาวแห่ง
ความไม่พอใจ” จึงเป็นแค่การแสดงออกซึ่งอ�ำนาจต่อรองที่ไม่เพียงพอของ
สหภาพ จึงกล่าวได้วา่ สหภาพแรงงานอังกฤษอ่อนแอไม่มเี ขีย้ วเล็บสักเท่าไร

โครงสร้างการเป็น
เจ้าของ: นักลงทุน
ภาคเอกชนและภาค
การเงินมีสัดส่วนสูง

มุ่งแสวงสิ่งที่บรรลุ
ได้ในระยะเวลา
อันสั้น

สหภาพดูเหมือนจะ
แข็งแกร่งแต่จริงๆ
ไม่ใช่

สหภาพแรงงาน
แตกเป็นส่วนๆ
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ไม่จ�ำเป็นต้องมี
ตัวแทนคนงาน

โดยรวมแล้ว
มีอัตราการเป็น
สมาชิกสหภาพต�่ำ

เจรจาต่อรองค่าจ้าง
ในระดับวิสาหกิจ
โดยมีค่าจ้างขั้นต�่ำ
ประกอบ
แทบไม่มีการ
คุ้มครองการ
จ้างงาน

บริษัทมีระบบการ
จัดการแบบล�ำดับ
ชั้นที่แข็งแกร่ง
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เมือ่ ประเมินจากมาตรฐานระหว่างประเทศ นีเ่ ป็นเพราะเหล่าสหภาพแรงงาน
ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในทศวรรษ 1990 ยังมีสหภาพแรงงานมากถึง
300 แห่งที่ไม่ได้จัดตั้งกันตามสาขาอุตสาหกรรม แต่แยกออกไปตามแต่ละ
อาชีพ ผลคือที่ท�ำงานแห่งหนึ่งมักมีหลายสหภาพอยู่รวมกัน อีกเหตุผลหนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้สหภาพอ่อนแอคือ บริษทั ในอังกฤษไม่มพี นั ธะทีจ่ ะให้มกี ารจัดตัง้ คณะ
กรรมการคนงานหรือองค์กรตัวแทนคนงานในรูปแบบอื่น ซึ่งนี่เป็นลักษณะ
ทั่วไปของเศรษฐกิจกลไกตลาดเสรี ในอังกฤษเราแทบไม่พบการก�ำหนด
ร่วมกันอย่างที่ปรากฏในอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กของเยอรมนีเลย
เหตุผลสุดท้ายคือ ในยุคของรัฐบาลอนุรกั ษนิยมทีน่ ำ� โดย มาร์กาเร็ต แธตเชอร์
(1979-1990) รัฐบาลได้ตัดทอนสิทธิต่างๆ ของสหภาพแรงงานอย่างเป็น
ระบบ ผลคือปัจจุบันอัตราการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพของคนงานอังกฤษ
ค่อนข้างต�่ำ โดยต�่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย แต่สหภาพในภาครัฐมีการ
จัดตั้งดีกว่าในภาคเอกชนอยู่มากทีเดียว
นายจ้างก็คล้ายๆ กับกรณีลูกจ้าง คือไม่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ
สักเท่าใด องค์กรที่เป็นตัวแทนนายจ้างอย่างทั่วไปแทบไม่มีให้เห็น และ
สมาคมนายจ้างก็มีความส�ำคัญน้อยลงเรื่อยๆ
เมื่อมีพื้นฐานเชิงโครงสร้างเป็นแบบนี้ การเจรจาอัตราค่าจ้างจึงท�ำกัน
ในระดับวิสาหกิจมากกว่า หรือไม่กเ็ ป็นผลมาจากกระบวนการเจรจาระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมาก็มีการก�ำหนด
ค่าจ้างขั้นต�่ำ ซึ่งจะจ่ายต�่ำกว่านั้นไม่ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกจ้างแต่ละคนถูกก�ำหนดโดยตลาด
มากกว่าที่เป็นอยู่ในเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกัน ลูกจ้างมักจะ
อยูก่ บั บริษทั ไม่นานนัก ซึง่ เป็นผลให้ลกู จ้างไม่คอ่ ยมีความรูส้ กึ ภักดีตอ่ บริษทั
การปลดคนงานท�ำได้ง่ายเพราะสหภาพแรงงานที่อ่อนแอไม่อาจยับยั้งการ
ปลดคนงานได้ และระบบคุม้ ครองการจ้างงานโดยทัว่ ไปก็ออ่ นปวกเปียก แต่
ในขณะเดียวกัน ลูกจ้างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ กี ห็ างานใหม่ได้งา่ ยในตลาดแรงงานที่
มีความยืดหยุ่น
บริษัทอังกฤษโดยทั่วไปมีการจัดการที่เป็นล�ำดับชั้นมากกว่าในระบบ
เศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกัน เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด (ซีอีโอ) มี
อ�ำนาจครอบง�ำ ภาวะเช่นนี้เห็นได้ชัดในการจัดระบบการท�ำงาน ตัวอย่าง

เช่น ในอังกฤษไม่คอ่ ยจะมีการท�ำงานเป็นทีมในหมูค่ นงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ นี กั
(ไม่เหมือนกับในเยอรมนี) โดยจะใช้ระบบแบ่งงานกันท�ำตามแบบดัง้ เดิมอย่าง
เคร่งครัด (Wood 2001: 250)
การฝึกอบรมและระบบฝึกอบรมต่อเนื่อง
ในตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นของอังกฤษ ไม่ค่อยมีการก�ำหนดคุณสมบัติ
เฉพาะตามสาขาอาชีพเท่าไรนัก สาเหตุอนั เป็นทีเ่ ข้าใจได้จากฝัง่ ของนายจ้าง
มีดังนี้
หนึ่ง เนื่องจากว่าลูกจ้างมักท�ำงานกับบริษัทเป็นระยะสั้นๆ นายจ้างจึง
เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะลงทุนในตัวลูกจ้าง เพราะอาจไม่คุ้มหรือกระทั่งเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทคู่แข่งก็ได้ สอง เพราะตลาดแรงงานมีความคล่องตัวสูง
จึงสามารถจ้างคนงานที่ตรงตามคุณสมบัติได้เร็ว ทั้งยังสามารถให้ออกได้
โดยเร็วด้วย
นอกจากนีย้ งั ไม่คอ่ ยมีแรงจูงใจให้ลกู จ้างพัฒนาคุณสมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับ
บริษทั ทีต่ นท�ำงานอยูน่ กั เพราะลูกจ้างมักจะอยูก่ บั บริษทั ไม่นาน จึงคิดกันว่า
คุม้ กว่าทีจ่ ะเรียนรูท้ กั ษะทัว่ ไปซึง่ เอาไปใช้ทำ� งานได้กบั บริษทั หลายประเภท
ผลจากการที่ระบบไม่เน้นให้คนใฝ่หาคุณวุฒิเฉพาะสาขาอาชีพคือ
ผลิตภาพของบริษัทอังกฤษต�่ำเมื่อเทียบกับบริษัทในเยอรมนี และโดยรวม
แล้วเศรษฐกิจตลาดเสรีมักเน้นผลิตสินค้าที่ใช้กระบวนการผลิตง่ายๆ และ
วิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทถูกก�ำหนดโดยความสัมพันธ์ในตลาดและ
ความสัมพันธ์ทางการทีบ่ งั คับใช้ตามกฎหมาย แทบจะไม่มบี รู ณาการระหว่าง
บริษัทเลย การถ่ายโอนเทคโนโลยีส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านการเคลื่อนย้าย
บุคลากรทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค นักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรย้ายกลับไปกลับมาระหว่างสถาบันวิจัยกับภาคเอกชน บ่อยกว่าใน
เศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกันแบบดั้งเดิม แต่จะไม่ค่อยมีการ
ร่วมกันท�ำวิจัยในหมู่บริษัทด้วยกัน และไม่ค่อยมีการสร้างเครือข่ายบริษัท
เพื่อการร่วมมือในระยะยาว

จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะทั่วไป

แทบจะไม่มีการ
บูรณาการระหว่าง
บริษัทเลย
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คล้ายกับ
ระบบเศรษฐกิจ
อเมริกันมาก

ประเมินและสรุป
ทุนนิยมแบบอังกฤษมีลกั ษณะคล้ายของอเมริกามากกว่าประเทศยุโรป
ภาคพื้นทวีป ข้อได้เปรียบของทุนนิยมอังกฤษคือมีอัตราการจ้างงานสูงและ
อัตราการว่างงานต�ำ่ แต่มขี อ้ เสียคือผลิตภาพของบริษทั อังกฤษทีต่ ำ�่ มาเรือ่ ยๆ
เมื่อเทียบกับบริษัทอเมริกันและเยอรมัน ทั้งยังเน้นที่การแสวงหาก�ำไรระยะ
สั้นอีกต่างหาก นอกจากนี้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบปัจจุบัน เราก็จะเห็น
ผลกระทบทางลบที่ชัดเจนของตลาดแรงงานที่คล่องตัว นั่นคือ การปลด
คนงานกันง่ายๆ และตัวเลขการว่างงานก็พุ่งสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องชี้ขาดตลอดไป ระบบ
การเมืองอังกฤษใช้การเลือกตั้งแบบใครได้คะแนนมากกว่าคนอื่นก็ชนะ
(first-past-the-post) มีโครงสร้างรัฐที่อ�ำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่ง
หมายความว่ารัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้
มากในเวลาอันรวดเร็ว

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของอังกฤษ
จีดีพีต่อหัวในปี
29,200 ยูโร
2008

จีดีพีต่อหัวพิจารณาตามอ�ำนาจซื้อมาตรฐาน
โดยมีสมมติฐานว่า 1 PPS เทียบได้กับอ�ำนาจ
การซื้อของเงิน 1 ยูโร (ค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม
EU27) (ที่มา: Eurostat)

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี
1990-2007
โดยเฉลี่ย

ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
โดยเฉลี่ย ณ ระดับราคาคงที่ (ที่มา: Human
Development Index 2009, p. 195)

2.4%

หนี้สาธารณะปี
52.0%
2008
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หนี้สาธารณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
(ที่มา: Bundesministerium für Finanzen,
Monatsbericht 12/2009, p. 99)

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของอังกฤษ
ดุลบัญชี
เดินสะพัด

-1.7%

ดุลของสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ที่มา: International
Monetary fund: World Economic Outlook
10/2009, p. 179)

การจ้างงานปี
2008

71.5%
(65.8%)

สัดส่วนของคนวัยท�ำงาน (ในวงเล็บคือของ
สตรี) อายุ 15-64 ปีต่อประชากรทั้งหมด
(ที่มา: Eurostat)

อัตราการ
5.6%
ว่างงานปี 2008

สัดส่วนคนว่างงานในหมู่ประชากรวัยท�ำงาน
(ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ใน
36%
รูปสัมประสิทธิ์
จีนี

อัตราส่วนที่ชี้ว่าการกระจายรายได้เหลื่อมล�้ำ
เพียงใด โดย 100% คือความไม่เท่าเทียมขั้น
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 195)

รายได้ผู้หญิง
เมื่อเทียบกับ
รายได้ผู้ชาย

67%

รายได้ของผู้หญิงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ผู้ชาย (ที่มา: Human Development
Index 2009, p. 186)

14.6%

ดัชนีความยากจนประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด
(รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข) โดย 0 คือความ
ยากจนน้อยสุด และ 100 คือความยากจน
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 180)

ดัชนีความ
ยากจนปี 2009

อัตราการเข้า
เป็นสมาชิก
28%
สหภาพแรงงาน
ปี 2007

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ใน
สหภาพแรงงาน (ที่มา: OECD)
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6.3 เยอรมนี
ซีมอน เฟาท์
เศรษฐกิจเยอรมัน
เป็นแบบกลไก
ตลาดที่มีการ
ประสานกัน

บริษัทจัดหา
เงินทุนผ่านธนาคาร

การเข้าถึง
“ทุนที่หวังผล
ระยะยาว”
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เยอรมนีถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการ
ประสานกัน (Meyer 2005a: 280ff) และเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่า
เป็นตัวอย่างสุดยอดของการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลวัตทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางการเมือง และความเท่าเทียมทางสังคม (Egle 2006: 273326) แต่ในทศวรรษ 1990 โมเดลเยอรมันเสียความน่าเชื่อถือลงจนถึงขั้น
ที่วารสาร The Economist ขนานนามว่าเป็น “คนป่วยแห่งยุโรป” (the sick
man of Europe) สาเหตุเพราะการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจชะงักงัน
ในช่วงนั้น กระนั้นเศรษฐกิจขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ก็ดูจะตอกกลับค�ำปรามาส
ดังกล่าว แต่กย็ งั ไม่แน่วา่ จะสามารถเอาชนะความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จากวิกฤต
การเงินโลกได้หรือไม่
ระบบการจัดหาเงิน
ในเยอรมนี การจัดหาเงินให้บริษทั ผ่านตลาดทุนนัน้ ไม่คอ่ ยมีบทบาทนัก
ดังนั้นผู้เล่นในตลาดจึงไม่ใช่พวกเดียวที่ประเมินการบริหารจัดการวิสาหกิจ
แต่ยังมีธนาคาร บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนลูกจ้าง และหน่วยงานของรัฐ
ร่วมด้วย ซึ่งระบบนี้เอื้อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ในระดับบุคคลและ
ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การจัดหาเงินทุนของบริษัทมัก
มาจากการกู้ธนาคาร ส่วนการตัดสินใจให้กู้นั้น นอกเหนือจากการพิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเงินแล้ว ชื่อเสียงและเครือข่ายของบริษัทก็มีความส�ำคัญ
ในทางกลับกันนักลงทุนก็หาข้อมูลเรือ่ งชือ่ เสียงและการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้จากสายสัมพันธ์และเครือข่ายใกล้ชดิ ของนักลงทุนเอง การสามารถเข้าถึง
“ทุนทีห่ วังผลระยะยาว” ซึง่ ไม่ได้หวังผลตอบแทนระยะสัน้ ช่วยให้บริษทั ลงทุน
ในโครงการระยะยาวได้และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ในกาล
ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งตรงกับข้อสังเกตว่าฝ่ายจัดการของบริษัทเยอรมัน
ไม่รู้สึกถูกกดดันให้ต้องรีบท�ำก�ำไรหรือหาทางแก้ไขโดยพลันเมื่อราคาหุ้น
ของบริษัทตก อีกอย่างหนึ่งคือ การก�ำกับดูแลด้านภาษี กฎหมาย และการ

ที่มีเครือข่ายในหมู่บริษัทที่เชื่อมกันเป็นวงกว้างนั้น ล้วนแต่ไม่เอื้อแก่การ
เข้าซือ้ บริษทั อย่างมุง่ ร้าย จริงอยูท่ กี่ ารเชือ่ มโยงกันระหว่างบริษทั กับธนาคาร
ถูกโจมตีว่าเป็นกลุ่มธนาคารรวมตัวเพื่อผูกขาด (bank cartel) (Bury and
Schmidt 1966) เพราะท�ำให้บริษัทใหม่ที่จะเข้ามาสู่ตลาดเข้าถึงเงินทุนได้
ล�ำบากยากเย็นและเอือ้ ประโยชน์แก่ผมู้ าก่อนหรือพวกทีอ่ ยูว่ งใน อย่างไรก็ดี
พัฒนาการช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
ลักษณะนี้ก�ำลังคลายตัวไปอย่างมากในเยอรมนี และความสัมพันธ์ที่โยงใย
กับต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นแทน ดังที่จะอธิบายต่อไป
เรื่องชวนคุย: จุดจบของ “บริษัท เยอรมนี จ�ำกัด (มหาชน)”?
ปรากฏการณ์อนั เป็นทีถ่ กเถียงกันอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ
1990 คือปรากฏการณ์ที่เรียกขานกันว่าเป็นการ “คลายตัว” ของ บมจ.
เยอรมนี ซึ่งค�ำว่า “บมจ. เยอรมนี” นี้เป็นค�ำกล่าวที่หมายถึงความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่างธนาคารกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมานานแล้วในเยอรมนี
ต้นก�ำเนิดความสัมพันธ์นี้ย้อนหลังไปถึงยุคจักรวรรดินิยม ในอดีตการ
บูรณาการเช่นนี้ช่วยปกป้องเศรษฐกิจเยอรมนีจากคู่แข่งต่างประเทศและ
รักษาเสถียรภาพภายในไว้ อย่างไรก็ดี เมือ่ เยอรมนีถกู กดดันโดยกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ระบบธนาคารประจ�ำบริษัทและการถือหุ้นไขว้กลับกลายเป็น
อุปสรรค โดยเฉพาะเมื่อบริษัทเยอรมันต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาด
ทุนโลก (Egle 2006: 291)
ผลก็คือ ช่วงไม่กี่ปีมานี้การถือหุ้นไขว้กันระหว่างธนาคารกับบริษัท
ในภาคอุตสาหกรรมได้ลดลงอย่างมาก และบริษัทเยอรมันก็ได้ววิ ัฒน์มาเป็น
บริษัทเฉพาะทางและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคธนาคารกับบริษัทอุตสาหกรรมเริ่มสลาย
ตัวแล้ว นี่แสดงให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเยอรมัน
ได้มากเพียงใด
ภาพในหน้าถัดไปสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายทุนที่เชื่อมโยงหนาแน่นใน
ช่วงปี 1996 นั้นเบาบางลงมากในเวลานี้ นี่เป็นข้อยุติยืนยันจากข้อมูลของ
สถาบันวิจัยศึกษาสังคมมักซ์ พลังก์ (Max Planck Institute for the Study
of Societies) ในเมืองโคโลญ

ความสัมพันธ์
อันใกล้ชิดระหว่าง
ธนาคารกับบริษัท
ก�ำลังถดถอยจริง
หรือ?
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การถือหุ้นไขว้ในเยอรมนีปี 1996

การถือหุ้นไขว้ในเยอรมนีปี 2006

แนวโน้มเข้าสู่โมเดล
เศรษฐกิจแบบไม่มี
การประสาน
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ผลคือบริษทั เยอรมันในปัจจุบนั เปิดรับตลาดทุนระหว่างประเทศมากขึน้
จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า ประเทศเยอรมนี เ ขยิ บ ตั ว ออกจากโมเดลทุ น นิ ย มที่ มี ก าร
ประสานกันไปเป็นโมเดลที่ไม่มีการประสานกัน การที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์
มือถือของอังกฤษชื่อโวดาโฟน (Vodaphone) เข้ามาซื้อกิจการบริษัท
เก่าแก่ของเยอรมันทีช่ อื่ มันเนสมันน์ (Mannesmann) ในปี 2001 นัน้ เป็นเรือ่ ง
คิดไม่ถึงและน่าใจหาย แต่พอมาถึงปี 2010 มีบริษัทในดัชนีหุ้น Dax ถึง 10
จาก 30 แห่งทีเดียวที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นต่างชาติ ในขณะที่ปี 2000 มีแค่
3 แห่ง และในช่วงเวลาเดียวกัน เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ก็
เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว อีกทั้งบริษัทเยอรมันเองก็เข้าไปถือครองบริษัทในตลาด
ต่างประเทศมากขึ้น
การลดทอนการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทเยอรมันได้รับการกระตุ้นผ่าน
ทางการยกเลิกภาษีผลได้จากทุน (capital gain) ซึ่งก่อนหน้านี้สูงถึง 53
เปอร์เซ็นต์ เป็นผลให้ในอดีตการขายหุ้นบริษัทไม่ใช่เรื่องน่าท�ำแม้แต่น้อย
ทั้งยังท�ำให้ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกับธนาคารหยั่งรากลึก
แนวโน้มในการเป็นสากลและการเพิ่มขึ้นของ FDI ยังด�ำเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมเยอรมัน
จึงมีการถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่ที่จะจ�ำกัดการไหลเข้าของเงิน “กองทุน
ความมั่งคั่งแห่งชาติ” และกองทุนหุ้นเอกชนจากต่างประเทศ
การคลายตัวของ บมจ. เยอรมนีนั้น เมื่อประเมินแล้วมีทั้งผลได้และ
ผลเสีย ในแง่หนึง่ การเปิดตลาดเยอรมันท�ำให้ทนุ ต่างประเทศและองค์ความรู้
ไหลเข้ามากขึ้น เอื้อให้บริษัทเยอรมันหลายแห่งสามารถแข่งขันและเขยิบ
ฐานะของตนในตลาดโลกขึ้นไปได้ ทั้งต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
ก็ลดลงมาก ซึ่งต่างจากในประเทศยุโรปอื่นๆ และการส่งออกก็เพิ่มขึ้น
50 เปอร์เซ็นต์ในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ามากกว่าที่เพิ่มขึ้นในประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างมาก (ที่มา: Economist Intelligence Unit 2006) แต่ในอีก
แง่หนึง่ ก็มคี วามกดดันต่อบริษทั มากขึน้ ในการท�ำผลตอบแทนสูงในระยะเวลา
อันสั้น ซึ่งท�ำให้ความไม่แน่นอนในแรงงานสัมพันธ์มีมากขึ้น
มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเรือ่ งความเสีย่ งทีบ่ ริษทั เยอรมันจะถูก
ซือ้ กิจการโดยกองทุนหุน้ เอกชนและกองทุนเพือ่ การเก็งก�ำไร โดยมีการใช้วลี

แนวโน้มเข้าสู่โมเดล
เศรษฐกิจแบบที่
ไม่มีการประสานกัน

ข้อดีข้อเสียของ
กระแสเงินทุนจาก
ต่างประเทศ
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ว่าเสมือนถูกห่าลงกิน (a plague of locusts) ข้อวิจารณ์หลักก็คือบริษัทที่จะ
ซื้อกิจการเหล่านี้สนใจแค่ก�ำไรในระยะสั้นเท่านั้น
สภาที่ ป รึ ก ษาทางเศรษฐกิ จ เยอรมั น (Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) เขียนลงใน
รายงานประจ�ำปี 2005 ว่า “ประเด็นถกเถียงอันเป็นฉากหน้าในเยอรมนีคือ
ความเสี่ยงของบริษัท โดยกลัวกันว่านักลงทุนการเงินที่มุ่งหวังผลระยะสั้น
จะเข้าไปถือครองบริษัท หลังจากนั้นก็จะน�ำสินทรัพย์ออกไปขาย ทั้งยังปลด
ทุนส�ำรองออกมาเพื่อขายต่ออีกทีหนึ่ง นี่จะท�ำให้บริษัทอ่อนแอลงมาก” เพื่อ
รับมือ รัฐจึงออกกฎหมายจ�ำกัดความเสี่ยงในปี 2008 ซึ่งบังคับให้นักลงทุน
ที่จะเข้าไปครอบครองบริษัทเผยแหล่งที่มาของเงินทุนตลอดจนจุดมุ่งหมาย
ของการซื้อด้วย (Sachverständigenrat 2005: 35)

การต่อรองร่วม
โดยเสรี

เจรจาต่อรอง
ค่าจ้างกันในภาค
อุตสาหกรรมหนึ่งๆ

มีการก�ำหนด
ร่วมกัน
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แรงงานสัมพันธ์
ในเยอรมนี อัตราการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอยู่ในเกณฑ์
ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์
(Stand 2007: 111) อย่างไรเสียระบบร่วมเจรจาต่อรองอย่างเสรีช่วยให้
สหภาพมีอิทธิพลมากพอสมควรในการก�ำหนดค่าจ้างและสภาพการท�ำงาน
(Egle 2006: 290) สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างจัดตั้งกันตามภาค
เศรษฐกิจเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมโลหะก็จะมีสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมโลหะ (IG Metall) และสมาพันธ์นายจ้างในอุตสาหกรรมโลหะ
และไฟฟ้า (Gesamtmetall) เช่นนี้จึงหมายความว่าการประสานงานและการ
เจรจาเรือ่ งค่าจ้างจะท�ำกันภายในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้คอ่ นข้างมัน่ ใจ
ได้วา่ คนงานในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันจะได้รบั ค่าจ้างเท่าๆ กันส�ำหรับงาน
แบบเดียวกัน ผลของการที่ค่าจ้างเหมือนกันนี้คือไม่มีการแข่งค่าจ้างกันเพื่อ
ให้ได้ตัวคนงานเก่งๆ (Hassel 2006: 14)
ในเยอรมนี การมีส่วนร่วมของคนงานในเรื่องการจัดระบบการท�ำงาน
และการตัดสินใจเรื่องบุคลากรถือว่าพัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ มีธรรมนูญว่าด้วยการท�ำงาน (Works Constitution
Act) เป็ น ระเบี ย บควบคุ ม คณะกรรมการแรงงานในสถานประกอบการ

ทัง้ ในเรือ่ งขนาด สิทธิ และข้อยกเว้นต่างๆ ส่วนบริษทั ประเภทร่วมทุนก็อยูใ่ ต้
กฎหมายทีใ่ ห้มกี ารก�ำหนดร่วมกันถ้ามีลกู จ้างมากกว่า 500 คน โดยตัวอย่าง
หนึ่งคือการที่คนงานส่งตัวแทนไปนั่งในคณะกรรมการควบคุมดูแลบริษัท
ระบบฝึกอบรม
ระบบการผลิตที่สลับซับซ้อนในบริษัทเยอรมันหลายแห่งมักต้องใช้
คนงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับงาน ดังนั้นระบบการฝึกอบรมคู่ขนาน
(dual training system) ซึง่ ให้ทงั้ ความรูเ้ ชิงปฏิบตั แิ ละเทคนิคเชิงลึกจึงเป็นสิง่
มีคา่ อย่างยิง่ (Egle 2006: 287) โดยถือว่าเป็น “สถาบันแก่นหลักของทุนนิยม
เยอรมัน” ทีเดียว (Hassel 2006: 13) คนที่เข้าสู่ระบบการฝึกอบรมแบบนี้
ตอนแรกๆ จะได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย แต่ในทางกลับกัน เยาวชน
เหล่านีม้ กั ได้รบั การการันตีวา่ จะเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้โดยมีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อม
ดังนั้นผลคือเยอรมนีมีอัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนต�่ำที่สุดในประเทศ
กลุ่ม OECD (เทียบสัดส่วนกับการว่างงานของผู้ใหญ่) (Hassel 2006: 15)
การทีร่ ะบบผลิตคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทางสูงเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่
ท�ำให้คนงานมีอ�ำนาจต่อรองสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่ใช้ระบบการฝึกอบรม
แบบทั่วไป ซึ่งท�ำให้สลับสับเปลี่ยนคนงานได้ง่าย การผลิตที่เน้นคุณภาพ
จ�ำต้องพึ่งคนงานที่มีคุณสมบัติดี และเพื่อที่จะปกป้องสถานะของตนไม่ให้
ลูกจ้างเรียกร้องมากขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทัง้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้บริษทั อืน่ แย่งคนงาน
คุณสมบัตดิ ไี ป บริษทั เยอรมันได้จดั ตัง้ ระบบการเจรจาต่อรองค่าจ้างโดยมีการ
ประสานกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผลก็คอื
มีการปรับค่าจ้างอย่างเป็นระบบให้เท่ากันส�ำหรับทักษะเหมือนๆ กันไม่ว่า
จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใด จึงท�ำให้ยากขึ้นที่ใครจะแย่งคนงานที่มีทักษะ
เฉพาะอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ระบบฝึกอบรมคู่ขนานนี้ก�ำลังถูกบั่นทอนจาก 3 ทิศทาง
หนึ่ง ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น บริษัทจะอยากรับพนักงานฝึกหัดและมองว่า
พวกเขามีคุณค่าสูงทั้งยังเป็นแรงงานที่มีความคล่องตัวอีกด้วย แต่ในช่วง
เศรษฐกิจชะงักงัน ทีท่ จี่ ะให้ฝกึ อบรมมักมีไม่พอ และถ้าสถานการณ์เป็นอย่าง
นีน้ านๆ ก็จะยิง่ ท�ำให้ยดื เยือ้ เพราะคนทีห่ าทีฝ่ กึ อบรมไม่ได้จะมีจำ� นวนสะสม

ความส�ำคัญของ
ระบบการฝึกอบรม
คู่ขนาน

ระบบฝึกอบรม
สั่นคลอน
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มากขึน้ แล้วไปแย่งทีก่ นั อีกในปีถดั ไป การแข่งขันก็จะยิง่ ดุเดือด สอง ปัจจุบนั
บริษัทมีแนวโน้มที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบในการฝึกอบรมคนงาน สาม อายุ
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรูท้ ไี่ ด้มานับวันยิง่ สัน้ ขึน้ แทบไม่มหี ลักสูตรฝึก
อบรมใดทีจ่ ะท�ำให้คนงานมีทกั ษะเพียงพอตลอดชีวติ การท�ำงาน เยอรมนีซงึ่
ระบบการฝึกอบรมและการฝึกอบรมต่อเนือ่ งยังด้อยพัฒนา ยังต้องหาค�ำตอบ
ต่อไปว่าจะรับมืออย่างไรกับโลกแห่งการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็วยิง่ ขึ้น
กลุ่มผลประโยชน์
หลายกลุ่มมีส่วน
ในกระบวนการ
ตัดสินใจของบริษัท
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ฝ่ายจัดการของบริษัทเยอรมันขนาดใหญ่แทบจะไม่มีโอกาสตัดสินใจ
เองอย่างเป็นเอกเทศ โดยการตัดสินใจจ�ำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมดูแลและเครือข่ายต่างๆ ด้วย ซึง่ มีตวั แทนของธนาคาร
บริษัทอื่น ลูกจ้าง และหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ในนั้นด้วย ผลลัพธ์คือการ
ตัดสินใจของบริษัทจะไม่ถูกก�ำหนดโดยผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้ถือหุ้น
เท่ากับทีถ่ กู ก�ำหนดโดยผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ทีม่ อี ยูม่ ากราย
บทบาทของรัฐในเศรษฐกิจการเมืองเยอรมันหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
นั้น กล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะที่เอื้ออ�ำนวยหรือช่วยให้บังเกิดผล แม้รัฐ
ไม่ค่อยมีโอกาสแทรกแซงกระบวนการทางเศรษฐกิจโดยตรงนักเพราะ
โครงสร้างเป็นสหพันธรัฐ ทั้งยังมีสถาบันอิสระจ�ำนวนมากเป็นกรอบอยู่ เช่น
ธนาคารกลางและส�ำนักงานรัฐบาลกลางเพื่อจัดการการรวมกลุ่มผูกขาด
(Federal Cartel Office) แต่รฐั ก็ได้สง่ เสริมให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ กันเองในสังคม
และหน่วยงานบรรษัทนิยมกึ่งรัฐ ทั้งยังมอบอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญให้กลุ่ม
และหน่วยงานเหล่านี้ด้วย เพื่อให้ดูแลควบคุมกันเองในบางภาคเศรษฐกิจ
ซึง่ ในประเทศอืน่ จะถูกก�ำกับควบคุมโดยรัฐหรือไม่กป็ ล่อยไปตามกลไกตลาด
ทั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank - ECB) ซึ่งมีความ
เป็นอิสระด้านนโยบายการเงินและคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการแข่งขัน
(European Commissioner for Competition) ต่างก็ยึดถือหลักการเชิง
เศรษฐกิจการเมืองแบบเดียวกับสหพันธรัฐเยอรมัน จึงไม่อยากเข้ามา
แทรกแซงในระบบ นอกจากนี้ รัฐก็ยงั โอนจีดพี เี ป็นสัดส่วนไม่นอ้ ยให้แก่ระบบ
ประกันสังคม และด�ำเนินนโยบายให้เกิด “สภาพการกินอยู่ที่เท่าเทียมกัน”

ตามรัฐธรรมนูญในทุกรัฐของสหพันธ์โดยใช้วิธีกระจายทรัพยากรสู่ภูมิภาค
ต่างๆ (Streeck 1995)
ประเมินระบบของเยอรมัน
ระบบเศรษฐกิจของเยอรมนีจัดได้ว่าอยู่กึ่งกลางเศรษฐกิจกลไกตลาด
ที่ใช้ในกลุ่มประเทศแองโกล-แซกซัน กับระบบรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย (Schmidt 2000)
ในเยอรมนี ความสัมพันธ์ในการจ้างงานมักเป็นแบบระยะยาว โดย
เฉลี่ยลูกจ้างจะท�ำงานกับนายจ้างคนเดียวมากกว่า 10 ปี เมื่อเทียบกับ 8 ปี
ในอังกฤษและ 7 ปีในสหรัฐฯ (Streeck 1995) การมีแรงงานสัมพันธ์แบบ
ร่ ว มมื อ กั น กั บ ก� ำ ลั ง แรงงานที่ มี คุ ณ สมบั ติ สู ง ส่ ง ผลให้ แ รงงานเยอรมั น มี
ผลิตภาพสูง นายจ้างจึงจ่ายค่าจ้างแรงงานทักษะสูงเหล่านีไ้ ด้ในอัตราทีด่ แี ละ
ลดเวลาการท�ำงานลงได้ด้วย (Hassel 2006)
ดังนัน้ ในเยอรมนีคา่ จ้างจึงไม่คอ่ ยเหลือ่ มล�ำ้ และแรงงานมีทกั ษะก็จดั อยู่
ในระดับชนชั้นกลางซึ่งต่างจากประเทศอื่น ชนชั้นกลางในเยอรมนีมีจ�ำนวน
มากคือ 66 เปอร์เซ็นต์ของประชากร เมื่อเทียบกับ 26 เปอร์เซ็นต์ในอังกฤษ
และ 44 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ (Rössel 2005)
แต่ด้วยผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา
โมเดลเยอรมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ
ปี 2005 ฝ่ายอนุรักษนิยมได้เปิดประเด็นถกเถียงว่าเยอรมนีก�ำลังล้าหลัง
ประเทศอืน่ ได้อย่างไร โดยกล่าวหาว่าเยอรมนีกลายเป็นประเทศทีไ่ ม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นได้ในเวทีโลก กระนั้นแม้ว่าได้มีการท�ำนายว่าประเทศ
จะประสบความล่มสลายต่างๆ นานา แต่เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออก
อันดับหนึ่งของโลกมายาวนาน (ปัจจุบันเป็นอันดับสองรองจากจีนเท่านั้น)
ก็ได้แสดงให้เห็นครัง้ แล้วครัง้ เล่าถึงความสามารถในการแข่งขันทีย่ งั เข้มแข็ง
โดยความแข็งแกร่งนี้ส่วนหนึ่งมาจากสินค้าอุตสาหกรรมที่สลับซับซ้อนและ
มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล
และงานก่อสร้าง สัดส่วนของคนงานภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงที่อยู่ในระดับ
10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่ม OECD (Egle 2006: 292)

เยอรมนี:
อยู่ระหว่าง
เศรษฐกิจแบบ
สแกนดิเนเวียกับ
แบบสหรัฐอเมริกา
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของเยอรมนี
29,100 ยูโร

จีดีพีต่อหัวพิจารณาตามอ�ำนาจซื้อมาตรฐาน
โดยมีสมมติฐานว่า 1 PPS เทียบได้กับอ�ำนาจ
การซื้อของเงิน 1 ยูโร (ค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม
EU27) (ที่มา: Eurostat)

1.4%

ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
โดยเฉลี่ย ณ ระดับราคาคงที่ (ที่มา: Human
Development Index 2009, p. 195)

65.9%

หนี้สาธารณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
(ที่มา: Bundesministerium für Finanzen,
Monatsbericht 12/2009, p. 99)

ดุลบัญชี
เดินสะพัด

6.4%

ดุลของสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ที่มา: International
Monetary fund: World Economic Outlook
10/2009, p.179)

การจ้างงานปี
2008

70.7%
(65.4%)

สัดส่วนของคนวัยท�ำงาน (ในวงเล็บคือของ
สตรี) อายุ 15-64 ปีต่อประชากรทั้งหมด
(ที่มา: Eurostat)

อัตราการ
ว่างงานปี 2008

7.3%

สัดส่วนคนว่างงานในหมู่ประชากรวัยท�ำงาน
(ที่มา: Eurostat)

จีดีพีต่อหัวในปี
2008
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี
1990-2007
โดยเฉลี่ย
หนี้สาธารณะปี
2008

ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ในรูป 28.3%
สัมประสิทธิ์จีนี
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อัตราส่วนที่ชี้ว่าการกระจายรายได้เหลื่อมล�้ำ
เพียงใด โดย 100% คือความไม่เท่าเทียมขั้น
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 195)

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของเยอรมนี
รายได้ผู้หญิง
เมื่อเทียบกับ
รายได้ผู้ชาย

ดัชนีความ
ยากจนปี 2009

59%

รายได้ของผู้หญิงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ผู้ชาย (ที่มา: Human Development
Index 2009, p. 186)

10.1%

ดัชนีความยากจนประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด
(รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข) โดย 0 คือความ
ยากจนน้อยสุด และ 100 คือความยากจน
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 180)

อัตราการเข้า
เป็นสมาชิก
19.9%
สหภาพแรงงาน
ปี 2007

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ใน
สหภาพแรงงาน (ที่มา: OECD)
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6.4 ญี่ปุ่น
แวร์เนอร์ พาชา

ญี่ปุ่น: ต้นแบบ
อันยาวนานแห่ง
ความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและความ
เท่าเทียมทางสังคม

บริษัทจัดหาเงิน
ผ่านธนาคาร
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ญี่ ปุ ่ น ถู ก มองว่ า เป็ น ตั ว อย่ า งเด่ น ของเศรษฐกิ จ กลไกตลาดที่ มี ก าร
ประสานกัน ในบรรดาเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ญี่ปุ่นจัดอยู่ใน
จ�ำพวกที่เรียกว่ามี “การประสานกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม” (group-based
coordination) (Hall and Soskice 2001: 34) นี่หมายความว่ามีการประสาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามภาคเศรษฐกิจโดยผ่าน
กลไก “ไคเรตสึ” (Keiretsu) หรือการที่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมถือหุ้นไขว้
กันและมีสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับเยอรมนี ถือกันว่าญี่ปุ่นคือต้นแบบของการบรรลุทั้งความ
รุง่ เรืองทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคม (Kevenhörster, Pascha
and Shire 2003)
แต่เมื่อเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจช่วงต้นทศวรรษ 1990 ระบบนี้ก็สั่นคลอน
ตัวจุดชนวนวิกฤตเศรษฐกิจนี้คือ “เศรษฐกิจฟองสบู่” หรือก็คือการที่ฟองสบู่
อันเกิดจากการเก็งก�ำไรแตกนั่นเอง แม้จะลังเลอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้นก็ได้มี
การปฏิรปู กลไกตลาดให้เสรียงิ่ ขึน้ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
โคอิสึมิ (Junichiro Koizumi) ซึ่งครองอ�ำนาจช่วงปี 2001-2006
ระบบการจัดหาเงิน
ระบบการจัดหาเงินของญีป่ นุ่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องพึง่ ภาคธนาคาร
เป็นหลัก บริษัทญี่ปุ่นใช้สินเชื่อจากธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนมาหลาย
ทศวรรษแล้ว
ท� ำ นองเดี ย วกั น ธนาคารญี่ ปุ ่ น ก็ พึ่ ง ธนาคารกลางมากในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องสิ้ น สุ ด ลงใหม่ ๆ เนื่ อ งจากประเทศยั ง ขาดแคลน
เงินทุน รัฐเองก็ต้องการเข้ามามีบทบาทส�ำคัญผ่านธนาคารกลางโดยเชื่อม
กับธนาคารในทางตรงและกับบริษัทต่างๆ ในทางอ้อม
กล่าวโดยรวม บริษัทขนาดใหญ่จะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากระบบนี้

รัฐจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเหล่านี้หากบริษัทบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ผลคืออัตราการลงทุนที่สูงและมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งก็ท�ำให้แรงงานที่ท�ำงานอยู่ได้ประโยชน์ไปด้วย
(Aoki and Saxonhouse 2000)
ถึงกระนัน้ ก็เกิดการเปลีย่ นแปลงมากมายตัง้ แต่ทศวรรษ 1970 ทัง้ บริษทั
และธนาคารสลัดตนเองจากความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับรัฐอันเป็นผลจากการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ที่บริษัทขนาดใหญ่สามารถหาเงินทุนผ่านตลาดทุนได้ ผลประการหนึ่งซึ่งไม่
ได้หวังให้เกิดขึ้นคือ “เศรษฐกิจฟองสบู่” ปลายทศวรรษ 1980 ที่ได้กล่าวถึง
ไปแล้ว (Amyx 2004) ในปี 1997 รัฐบาลได้ออกชุดมาตรการกระตุ้นทาง
การเงินครั้งมโหฬาร ที่รู้จักกันในชื่อ “การยกเลิกข้อจ�ำกัดทางการเงินขนาน
ใหญ่และฉับพลัน” (big bang) โดยมีจุดมุ่งหมายคือยกระดับประเทศญี่ปุ่น
ให้เป็นที่สนใจของต่างชาติมากยิ่งขึ้นในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน แต่การ
แก้ไขก็กินเวลายาวนานไปถึงปี 2003 กว่าที่ระบบธนาคารจะจัดการกับ
ผลกระทบระยะยาวของฟองสบู่แตกได้ส�ำเร็จ
แรงงานสัมพันธ์
ระบบแรงงานในญี่ปุ่นจะเน้นการจ้างงานระยะยาวและเป็นอย่างนี้มา
ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว เพียงแต่ว่าการจ้างงานแบบนี้เบ่งบาน
ยิ่งขึ้นช่วงหลังสงครามสิ้นสุดลง (Demes 1998) มีมาตรการหลายอย่างที่
ออกแบบมาเพื่อรักษาความภักดีของคนงานมีทักษะไว้ เช่น การขึ้นค่าจ้าง
อย่างสม�่ำเสมอ การให้เงินโบนัสทุก 6 เดือนโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ของบริษัท ผลประโยชน์ทางสังคมในลักษณะที่ดึงดูดใจคนงาน และการให้
โอกาสดีที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง
ระบบดังกล่าวท�ำให้บริษทั มีคนงานทีไ่ ว้วางใจได้และมีความคล่องตัว ซึง่
คนงานได้ประโยชน์จากความส�ำเร็จของบริษัทจึงทุ่มเทเพื่อให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้ประโยชน์จากระบบส่วนใหญ่เป็นคนงาน
เพศชายที่ท�ำงานประจ�ำในบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของ
ประชากรที่ท�ำงานทั้งหมด

การจ้างงาน
ระยะยาว...
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...มีด้านมืดอยู่

สหภาพแรงงานที่
จัดตั้งกันในบริษัท

รัฐจัดการ
ศึกษาทั่วไปให้
ประชาชน...
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ข้อเสียของระบบคือคนงานตกอยูใ่ นภาวะพึง่ พาบริษทั อย่างมาก กระทัง่
คนงานที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงก็เป็นอย่างนี้ กล่าวคือประสบการณ์ในวิชาชีพจะ
เกีย่ วข้องกับงานในบริษทั เดียวเท่านัน้ การเคลือ่ นย้ายคนงานระหว่างบริษทั ต�่ำ
การให้ท�ำงานล่วงเวลามากๆ และการจัดต�ำแหน่งงานโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
จ�ำเป็นทางครอบครัวจึงเป็นผลเสียที่แทบจะเลี่ยงไม่ได้
ส่วนข้อดีคือความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ในญี่ปุ่นไม่ค่อยมากนัก แม้จะ
เปรียบเทียบผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงกับคนท�ำงานธรรมดา
ในญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหภาพแรงงานมักเป็นแบบที่
จัดตั้งกันในบริษัท (company trade unions) แม้มีความขัดแย้งกันบ่อยครั้ง
แต่ฝ่ายจัดการของบริษัทกับสหภาพก็จะจับมือมาหันหน้าเข้าหากันเวลาที่
เกิดปัญหา อย่างไรก็ดี ส�ำหรับลูกจ้างในบริษัทเล็กๆ หรือลูกจ้างชั่วคราว
แทบจะไม่ มี อ งค์ ก รใดมาเป็ น ตั ว แทนเลย กล่ า วโดยรวม บทบาทของ
สหภาพแรงงานยังคงลดลงอย่างต่อเนือ่ งเพราะความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
และผลประโยชน์สูงสุดของลูกจ้างที่มีลักษณะหลากหลายมากขึ้น
อีกอย่างหนึ่งคือระบบการจ้างงานระยะยาวลดน้อยลง (Haak 2006) ใน
ช่วงทศวรรษ 1990 ทีม่ วี กิ ฤต คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบส่วนใหญ่คอื คนงานทีม่ อี ายุ
มากและได้เงินเดือนสูง การจ้างงานแบบไม่ประจ�ำ เช่น การท�ำงานพาร์ตไทม์
หรืองานรับจ้างเหมาช่วงจึงทวีความส�ำคัญ ตั้งแต่ปี 2003 อัตราค่าจ้างเฉลี่ย
แทบจะไม่ได้ขึ้นเลยแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะค่อนข้างประสบความส�ำเร็จ
ระบบการศึกษาและฝึกอบรม
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 รัฐมีระบบประกันการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชาชนโดยผ่านสถาบันต่างๆ ของรัฐ ปัจจุบันคนหนุ่มสาวแทบทั้งหมด
เรียนเกินกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จุดมุ่งหมายของการศึกษาตั้งแต่
ไหนแต่ไรคือการส่งเสริมความขยัน ความไม่ย่อท้อ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่จ�ำเป็น โดยไม่ค่อยมุ่งกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์หรือบ่มเพาะบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ (Münch and
Eswein 1998) นี่หมายความว่าคนที่เรียนจบจะเหมาะกับบริษัทที่พร้อมจัด
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะของแต่ละบริษัทให้กับพวกเขา

ในบริษัทญี่ปุ่น “การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน” (job rotation) และ “การ
เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน” (training on the job) เป็นสิ่งที่ท�ำกันปกติ ผลคือ
ทักษะที่คนงานได้จะเป็นทักษะที่ใช้ได้แต่ในบริษัทของตน จนการย้ายไป
ท�ำงานบริษัทอื่นแทบเป็นไปไม่ได้ อีกคุณลักษณะหนึ่งของระบบฝึกอบรม
คือคนหนุ่มสาวจะได้รับ “การจัดหมวด” ตามความสามารถที่กล่าวถึงไปแล้ว
การกลั่นกรองแบบนี้ท�ำให้บริษัทใหญ่ที่จ่ายเงินดีคัดเลือกลูกจ้างหน้าใหม่ที่
มีคุณสมบัติเป็นเลิศได้ <และเหมาะที่บริษัทจะจ้างและให้ค่าตอบแทนสูงๆ>
ในขณะทีพ่ นักงานหน้าใหม่ทไี่ ม่ได้จบมามีผลการเรียนดีนกั จะถูกจัดให้ทำ� งาน
ในต�ำแหน่งที่ด้อยกว่า
ในระยะหลังๆ มีความกังวลเกิดขึ้นว่าบริษัทญี่ปุ่นมีคนงานที่ขยันแต่ไม่
สร้างสรรค์มากเกินไป ซึง่ จะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผูน้ ำ� ด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและวิธีจัดระบบองค์กร นอกจากนี้การมุ่งสนใจแต่การเข้าสู่
ตลาดแรงงานของคนหนุ่มสาวนั้น ไม่เหมาะสมเสียแล้วในยุคที่สังคมมีคน
สู ง อายุ ม ากขึ้ น โรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย ควรพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นความ
สร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ทั้งสถาบันเหล่านี้ควรเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา ทั้งบริษัทก็ก�ำลังพยายามลดรูปแบบการ
จ้างงานแบบดั้งเดิมและการฝึกอบรมภายในบริษัท ปัจจุบันมีความท้าทาย
หลายอย่างที่บริษัทญี่ปุ่นต้องเผชิญ เช่น การจ้างบัณฑิตต่างชาติควรท�ำใน
ลักษณะใด และจะยอมรับผูห้ ญิงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ ร้อมมาท�ำงานบริหารหรือไม่
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
มีความเชื่อมโยงกันหลากหลายรูปแบบในหมู่บริษัทญี่ปุ่น หลายคน
กล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจเครือข่าย (network economy) (Lincoln and
Gerlach 2004) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดองค์กรแนวราบ (horizontal
conglomerate) เช่น มิตซูบิชิหรือสุมิโตโมนั้นประกอบด้วยบริษัทย่อยใน
สาขาธุรกิจต่างๆ และโยงใยกันผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร เงินทุน และ
กลไกอื่นๆ และในการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ด้วยกัน บริษัทเหล่านี้จะ
พยายามพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันในหลายๆ สาขาธุรกิจ โดย
ไม่จ�ำเจอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจเดิมๆ

…แต่บริษัทจะ
พัฒนาคนให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเอง

เศรษฐกิจเครือข่าย
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ธนาคารดูแลบริษัท

ส่วนกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดองค์กรแนวดิ่ง (vertical conglomerate)
ก็จะสร้างความสัมพันธ์กบั บริษทั ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (value chain) โดยบริษทั
แม่อย่างโตโยต้าจะประกันคุณภาพในช่วงการประกอบขั้นสุดท้าย และดูแล
รับผิดชอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่งจะรับผิดชอบ
ดูแลส่วนประกอบที่ส�ำคัญของระบบ ส่วนซัพพลายเออร์รายย่อยชั้นรองจะ
รับผิดชอบชิน้ ส่วนต่างๆ ลักษณะการผลิตในรูปแบบพีระมิดนี้ ท�ำให้เกิดความ
คล่องตัวและมีความยืดหยุน่ อย่างมาก แม้วา่ ซัพพลายเออร์รายย่อยทีเ่ ป็นฐาน
ต้องแบกภาระมากทีเดียวเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหา
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างธนาคารกับบริษัทยังเกิดขึ้นจาก
ระบบการเงินที่สินเชื่อเป็นแหล่งทุนของบริษัท ในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ธนาคารท�ำหน้าที่ดูแลบริษัทในฐานะธนาคารประจ�ำบริษัท ดังนั้น
จึงส�ำคัญกับบริษัทมากกว่าผู้ถือหุ้นเสียอีก ระบบบรรษัทภิบาลของญี่ปุ่น
ได้รบั การออกแบบจากภายในโดยฝ่ายจัดการระดับสูง และจากภายนอกโดย
ธนาคาร (Dirks and Otto 1998) ถ้าบริษัทประสบปัญหา ธนาคารก็แบก
ความคาดหวังว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อกันไม่ให้ลุกลามกลายเป็นวิกฤต
ทั้งระบบ และในทางกลับกัน รัฐก็จะรับประกันว่าสถาบันการเงินจะคงอยู่
ต่ อ ไปถึ ง แม้ จ ะเป็ น ธนาคารที่ อ ่ อ นแอที่ สุ ด เมื่ อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส ่ ว นตั ว
ระหว่างนายธนาคารกับฝ่ายบริหารของบริษทั รวมถึงข้าราชการในลักษณะนี้
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวก็เกิดขึ้นได้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ระบบอย่างนี้
ก็น�ำไปสู่ปัญหาในการบริหารได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องคอร์รัปชัน
ในปัจจุบนั ระบบนีถ้ กู กดดันมากพอสมควร การทีบ่ ริษทั ต้องพึง่ ตลาดทุน
ระหว่างประเทศมากขึ้น ได้กดดันให้บริษัทต้องปรับความสัมพันธ์และระบบ
การอภิบาลให้โปร่งใส ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายเพราะบริษัทญี่ปุ่นจะเริ่มเน้นแค่
เป้าหมายระยะสั้นเหมือนกับบริษัทตะวันตก และความแข็งแกร่งที่เกิดจาก
ความร่วมมือกันในระยะยาวอันมีความไว้วางใจเป็นฐานก็จะเหือดหายไป
การประเมินระบบของญี่ปุ่น
ทุนนิยมญี่ปุ่นที่มีการประสานกันแบบ “เป็นกลุ่ม” เหมาะสมที่สุดในแง่
ของการดึงเอาจุดแข็งของภาคอุตสาหกรรมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
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สองมาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยให้ญี่ปุ่นค่อยๆ พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
ให้มีมาตรฐาน และส่งไปขายในตลาดโลกได้ในปริมาณมากๆ และในขณะ
เดี ย วกั น ก็ ส ามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเพิ่ ม ผลิ ต ภาพได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ ง การทีม่ ธี นาคารคอยควบคุมดูแลและเป็นแหล่งเงินทุนช่วยให้บริษทั
ท�ำตามยุทธศาสตร์ระยะยาวได้ บริษทั ขนาดใหญ่อนั ทรงพลังของญีป่ นุ่ ระดม
ทรัพยากรเพือ่ ท�ำให้ยทุ ธศาสตร์ทวี่ างไว้บงั เกิดผล ส่วนระบบการศึกษาก็สร้าง
คนงานที่มีคุณสมบัติพร้อมตามต้องการ
แม้กลไกที่ว่าจะสร้างปัญหาทางการเมืองและสังคมบ้าง เช่น ท�ำให้
เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็ก ท�ำให้ลูกจ้างขาด
โอกาสการพัฒนาของบุคคล (personal development) และอาจก่อให้เกิด
คอร์รัปชัน แต่โดยรวมแล้วคนญี่ปุ่นส่วนมากก็ได้ประโยชน์จากความเฟื่องฟู
ทางเศรษฐกิจ
หลังจากโลกวิวัฒน์เข้าสู่การเป็นตลาดนานาชาติ และมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการจัดรูปแบบองค์กร ระบบเดิมที่กล่าวมาก็ถึงขีดจ�ำกัด
แล้ว ความเท่าเทียมทางสังคมถูกบั่นทอนซึ่งข้อนี้ได้ส่งแรงกดดันต่อรัฐบาล
อย่างมาก นี่เป็นเหตุผลหลักที่ญี่ปุ่นมีรัฐบาลไร้เสถียรภาพมาตั้งแต่การ
ลงจากอ�ำนาจของรัฐบาลโคอิสึมิที่มุ่งปฏิรูปให้เน้นกลไกตลาด
ในช่วงนีค้ ำ� ถามทีเ่ ป็นประเด็นคือ ระบบเศรษฐกิจญีป่ นุ่ จะเดินตามโมเดล
เศรษฐกิจทีไ่ ม่มกี ารประสานกันแบบแองโกล-อเมริกนั ไปถึงขนาดไหน (Dore
2000; Pascha 2004; Streeck/Yamamura 2003) กระนัน้ ก็ดเู หมือนว่าญีป่ นุ่
จะไม่เลือกใช้ทนุ นิยมแบบทีไ่ ม่มกี ารประสานกัน ตัวบ่งชีช้ ดั เจนคือพัฒนาการ
ของระบบบรรษัทภิบาล <ในญี่ปุ่นเรายังไม่เห็นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของ
เศรษฐกิจแบบทีไ่ ม่มกี ารประสานนัก ซึง่ ลักษณะทีว่ า่ คือส่วนผสมของการเน้น
ไปที่ตลาดทุนมากขึ้น นโยบายบุคลากรที่มุ่งใช้กลไกตลาด และการบริหาร
จัดการบริษัทที่เปิดกว้าง> แต่ที่มีมากคือรูปแบบซึ่งอยู่กึ่งกลาง ตัวอย่างเช่น
การบูรณาการระหว่างนโยบายบุคลากรที่เปิดกว้างขึ้นควบคู่ไปกับโมเดล
ดั้งเดิมตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (Aoki/Jackson/Miyajima 2007)
ถือว่าระบบใหม่ที่เป็นแบบเดียวกันในภาพรวมยังไม่ปรากฏให้เห็น

พยายามให้การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม
มีความเหมาะสม
ที่สุด...

...แต่ก็เกิดปัญหา
ทางสังคมและ
การเมือง

แล้วอนาคตของ
โมเดลญี่ปุ่นล่ะ?
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของญี่ปุ่น

27,800 ยูโร

จีดีพีต่อหัวพิจารณาตามอ�ำนาจซื้อมาตรฐาน
โดยมีสมมติฐานว่า 1 PPS เทียบได้กับอ�ำนาจ
การซื้อของเงิน 1 ยูโร (ค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม
EU27) (ที่มา: Eurostat)

1.0%

ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
โดเฉลี่ย ณ ระดับราคาคงที่ (ที่มา: Human
Development Index 2009 p. 195)

173.1%

หนี้สาธารณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
(ที่มา: Bundesministerium für Finanzen
Monatsbericht 12/2009 p. 99)

ดุลบัญชี
เดินสะพัด

3.2%

ดุลของสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ที่มา: International
Monetary fund: World Economic Outlook
10/2009 p. 187)

การจ้างงานปี
2008

70.7%
(59.7%)

สัดส่วนของคนวัยท�ำงาน (ในวงเล็บคือของ
สตรี) อายุ 15-64 ปีต่อประชากรทั้งหมด
(ที่มา: Eurostat)

อัตราการ
ว่างงานปี 2008

4.0%

สัดส่วนคนว่างงานในหมู่ประชากรวัยท�ำงาน
(ที่มา: Eurostat)

จีดีพีต่อหัวในปี
2008
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี
1990-2007
โดยเฉลี่ย
หนี้สาธารณะปี
2008

ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ในรูป 24.9%
สัมประสิทธิ์จีนี
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อัตราส่วนที่ชี้ว่าการกระจายรายได้เหลื่อมล�้ำ
เพียงใด โดย 100% คือความไม่เท่าเทียมขั้น
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009 p. 195)

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของญี่ปุ่น
รายได้ผู้หญิง
เมื่อเทียบกับ
รายได้ผู้ชาย

ดัชนีความ
ยากจนปี 2009

45%

รายได้ของผู้หญิงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ผู้ชาย (ที่มา: Human Development
Index 2009 p. 186)

11.6

ดัชนีความยากจนประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด
(รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข) โดย 0 คือความ
ยากจนน้อยสุด และ 100 คือความยากจน
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009 p. 180)

อัตราการเข้า
เป็นสมาชิก
18.3%
สหภาพแรงงาน
ปี 2007

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ใน
สหภาพแรงงาน (ที่มา: OECD)
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6.5 สวีเดน
อีริค เกิร์กสดิส

มุ่งให้มีการจ้างงาน
เต็มอัตราโดยมี
“นโยบายค่าจ้างที่
อิงความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคม”

โมเดลเรห์น-ไมด์เนอร์
นโยบายเศรษฐกิจสวีเดนมีพื้นฐานมาจากโมเดลเรห์น-ไมด์เนอร์ ซึ่ง
เป็นชื่อของนักเศรษฐศาสตร์สหภาพแรงงาน 2 คน คือ เยิสตา เรห์น (Gösta
Rehn) และ รูดอล์ฟ ไมด์เนอร์ (Rudolf Meidner) ในปี 1951 เขาทั้งสองได้
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มอัตรา
พร้อมกับการมี “นโยบายค่าจ้างทีอ่ งิ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” (solidarity
based wage policy) แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อ
แนวคิดรากฐานคือ การจ้างงานเต็มอัตราอย่างถาวรนั้นไม่อาจบรรลุได้
โดยพึ่งอุปสงค์มวลรวม (aggregate demand) ในระดับที่สูง ไม่ว่าอุปสงค์
ดังกล่าวจะเกิดจากพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกหรือจากแผนงานกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ระดั บ ชาติ เนื่ อ งจากว่ า แต่ ล ะภาคเศรษฐกิ จ เติ บ โตในอั ต ราที่
แตกต่างกัน อุปสงค์มวลรวมระดับสูงต่อเนื่องจึงท�ำให้เกิดปัญหาคอขวดขึ้น
อย่างรวดเร็ว (เพราะเกิดการผลิตสินค้าไม่ทนั กันภายในห่วงโซ่อปุ ทาน) เพือ่
ให้ภาคเศรษฐกิจที่เกิดคอขวดเติบโตต่อได้ ก็ต้องแย่งตัวคนงานจากภาค
เศรษฐกิจอื่น และในบริบทที่มีการจ้างงานเต็มอัตราแล้ว การจะได้คนงานก็
ต้องแข่งกันเพิม่ ค่าจ้างเท่านัน้ ผลทีต่ ามมาคือราคาสินค้าในภาคเศรษฐกิจนัน้
ก็จะสูงขึ้น แล้วเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ค่าจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้นในภาคเศรษฐกิจ
อื่นเพื่อชดเชยก�ำลังซื้อที่หดตัว ท้ายที่สุดราคาสินค้าและบริการก็จะเพิ่มขึ้น
ทั่วทั้งเศรษฐกิจจนเกิดเป็นเงินเฟ้อในเศรษฐกิจระดับชาตินั่นเอง
นโยบายค่าจ้างที่อิงความเป็นปึกแผ่น
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สหภาพแรงงานในสวีเดน
ก็ด�ำเนินการตาม “นโยบายค่าจ้างที่อิงความเป็นปึกแผ่น” นโยบายนี้มี
เป้าหมายหลัก 2 ประการ หนึ่ง เป็นนโยบายที่ยึดหลัก “ค่าจ้างเท่ากัน
ส�ำหรับงานที่เหมือนกัน” (equal pay for equal work) โดยมีนโยบายพัฒนา
ผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานด้วย สอง เป็นนโยบายที่มุ่งลดช่องว่างในอัตรา
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ค่าจ้างระหว่างงานประเภทต่างๆ และเงือ่ นไขเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทัง้ สองนี้
คือต้องให้ความส�ำคัญกับการเจรจาค่าจ้างกลางเป็นล�ำดับแรก และลดความ
ส�ำคัญของการเจรจาในระดับรองลงมา
เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อลบล้างประโยชน์ที่ได้จาก “นโยบายค่าจ้างที่
อิงความเป็นปึกแผ่น” โมเดลเรห์น-ไมด์เนอร์จึงแนะให้ใช้นโยบายการคลังที่
เข้มงวดเพือ่ จ�ำกัดปริมาณอุปสงค์มวลรวมด้วยการด�ำเนินงบประมาณเกินดุล
นโยบายแบบนี้ส่งแรงกดดันให้บริษัทที่ผลิตภาพต�่ำต้องดิ้นรนปรับปรุง
ใน 2 ทาง หนึ่ง บริษัทเหล่านี้จะประสบปัญหายอดขายต�่ำเมื่ออุปสงค์
อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สูงไม่ต�่ำ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีโครงสร้างต้นทุน
และราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพ สอง “นโยบายค่าจ้างที่อิงความเป็นปึกแผ่น”
จะท�ำให้สถานการณ์ของบริษทั ดังกล่าวยิง่ แย่ลงอีกในแง่ของต้นทุนและความ
สามารถในการแข่งขัน เพราะคนงานจะเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างในทุกภาค
เศรษฐกิจและในทุกบริษัทตามผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยที่สูงขึ้น
ในทางตรงกั น ข้ า ม นโยบายอย่ า งนี้ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ มี
ผลิตภาพสูงใน 2 ทาง หนึ่ง อุปสงค์ส�ำหรับสินค้าและบริการจะล้นเหลือ
เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีต้นทุนต�่ำ ราคาสินค้าจึงต้องใจผู้บริโภค สอง ค่าจ้าง
ถู ก ตั้ ง ตามผลิ ต ภาพเฉลี่ ย ดั ง นั้ น บริ ษั ท ที่ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง จึ ง ขยั บ ขยาย
ปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายกว่า และในเมื่อเป็นอย่างนี้ บริษัทเหล่านี้จึงหาแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายเมื่อต้องการลงทุนซึ่งช่วยสร้างงานที่มีผลิตภาพสูง
บริษัทที่ผลิตภาพต�่ำและลูกจ้างจะเสียเปรียบจากนโยบายการคลังที่
เข้มงวดและจาก “นโยบายค่าจ้างที่อิงความเป็นปึกแผ่น” อย่างไรก็ตาม การ
ว่างงานอันเป็นผลที่ตามมาไม่ถือเป็นปัญหาสาธารณะที่ต้องตั้งรับ แต่เป็น
ปัญหาที่รัฐต้องแก้ไขในเชิงรุก ดังนั้นรัฐจึงได้พัฒนา “นโยบายตลาดแรงงาน
แบบคัดเลือก” (selective labour market policy) ทีข่ ยายขอบเขตและขัดเกลา
อย่างต่อเนือ่ ง จุดเด่นของนโยบายคือจัดให้มกี จิ กรรมฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
และช่วยเหลือให้แรงงานคล่องตัวในการย้ายงาน ซึ่งเป็นความพยายามที่จะ
ท�ำให้คนว่างงานมีคุณสมบัติในการท�ำงานที่ผลิตภาพสูงและได้เงินดี โดย
ความช่วยเหลือนีย้ งั ครอบคลุมถึงแรงงานทีเ่ พิง่ เข้าตลาดแรงงานและแรงงาน
ที่กลับมาหลังจากพักงานไปด้วย

ข้อดีข้อเสียของ
โมเดลเรห์นไมด์เนอร์
สร้างแรงกดดัน
ต่อบริษัทที่มี
ผลิตภาพต�่ำ

บริษัทที่มีผลิตภาพ
สูงจะได้ประโยชน์

การว่างงานเป็น
เรื่องที่ภาครัฐมี
หน้าที่ต้องพร้อม
รับมือ

161

โมเดลสวีเดน
ได้รับการยอมรับ
อย่างมาก

ไม่พึ่งพาตลาดทุน

โมเดลเรห์น-ไมด์เนอร์มนี โยบายหลัก 3 ประการ คือ “นโยบายการคลังที่
เคร่งครัด” “นโยบายค่าจ้างทีอ่ งิ ความเป็นปึกแผ่น” และ “นโยบายตลาดแรงงาน
แบบคัดเลือก” โดยทั้งหมดมุ่งให้มีการปรับปรุงและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สวีเดนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 โมเดลนี้เป็นตัวชี้น�ำทิศทาง
ของนโยบายเศรษฐกิจในสวีเดนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชว่ งเวลา กล่าวโดย
รวม โมเดลเศรษฐกิจสวีเดนมี “รากฐานจากแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียว [เป็น
เอกภาพ] และมีการยอมรับโดยทุกกลุ่มการเมืองแบบที่ไม่มีในประเทศอื่น”
นี่เป็นค�ำกล่าวของ ฟริทซ์ เว. ชาร์ปฟ์ (Fritz W. Scharpf) ในปี 1987
หลังจากเขาได้เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจสังคมประชาธิปไตยในเยอรมนี
สหราชอาณาจักร ออสเตรีย และสวีเดน (Scharpf 1987: 119) เรื่องนี้ก็ยัง
ถือเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้ แม้ตลาดภายในของสวีเดนจะเล็กโดยมีผู้อยู่อาศัย
น้อยกว่า 10 ล้านคน แต่กส็ ามารถรักษาสถานภาพแห่งความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกไว้ได้ และยังสามารถขยายการค้าขายสินค้าและการให้
บริการได้อกี ด้วย โดยตอนนีก้ ารส่งออกมีสดั ส่วนเป็นครึง่ หนึง่ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (จีเอ็นพี) <ความส�ำเร็จนี้เกิดขึ้นแม้ต้องผ่านร้อนผ่าน
หนาวในห้วงยามแห่งโลกาภิวัตน์>
ระบบการจัดหาเงินและโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
การจัดหาเงินโดยบริษัทสวีเดนประกอบด้วยหลายส่วน โดยการจัดหา
เงินทุนของบริษัทจะพึ่งระบบธนาคารประจ�ำบริษัทที่เป็นเอกลักษณ์ก่อน
หนทางอื่นๆ ทั้งนี้ก็มีการหาเงินทุนผ่านการออกหุ้นทุนด้วย แต่จุดเด่นของ
บริษัทสวีเดนคือการถือหุ้นไขว้ซึ่งพบได้ทั่วไป ดังนั้นจุดเด่นของการจัดหา
เงินทุนให้บริษทั ในสวีเดนคือการเน้นมองในระยะยาว ระบบจัดหาเงินทุนของ
สวีเดนคล้ายสิ่งที่รู้จักกันในเยอรมนีมายาวนานว่า “ทุนนิยมลุ่มน�้ำไรน์” <ซึ่ง
เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและการมองการณ์ไกล>
ระบบฝึกอบรม
ในสวีเดนคนตระหนักกันมานานแล้วว่าในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์นั้น
“วัตถุดิบ” ที่ส�ำคัญที่สุดของเศรษฐกิจที่แข่งขันได้คือการศึกษา อาชีวศึกษา
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ในสวีเดนนั้นอยู่ในช่วงมัธยมปลาย (ระหว่างอายุ 16-20 ปี) และนักเรียน
แทบทุกคนเข้าเรียนอาชีวศึกษาอย่างสมัครใจ นอกจากหลักสูตรวิชาการแล้ว
ในสวีเดนยังมีโครงการอาชีวศึกษาระดับชาติ 14 โครงการทีส่ อนทักษะเฉพาะ
เพื่อออกไปท�ำงาน
หลักการพืน้ ฐานหนึง่ ของนโยบายการศึกษาสวีเดนคือ จะต้องหลีกเลีย่ ง
ทางตันในการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยการพัฒนาการศึกษา
ทั่วไปเพื่อเสริมอาชีวศึกษาเฉพาะทาง นอกจากนี้คุณวุฒิอาชีวศึกษาก็น�ำไป
ใช้เป็นคุณวุฒิเพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นสูงได้ ตัวอย่างเช่น ในปี
2006 นักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรมัธยมได้มีถึง 99.6 เปอร์เซ็นต์
จุดเด่นอีกประการของระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของสวีเดน
คือ คนมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมได้เรื่อยๆ ตลอดชีวิตการท�ำงาน อย่าง
ที่ได้กล่าวไปแล้ว เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจและการจ้างงานของ
สวีเดนนั้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครองสถานที่ท�ำงานที่มีอยู่ แต่เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้
คนสามารถท�ำงานที่มีผลิตภาพสูงและแข่งขันได้ดีที่สุดในกรอบการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ ดังนั้นในระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของสวีเดน จึง
มีการผสานทั้งการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางเพื่อรองรับ
ประชากรทุกคน
แรงงานสัมพันธ์
ตอนที่ประจักษ์ชัดว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยคงไม่ลงจากอ�ำนาจใน
อนาคตอันใกล้ นายจ้างจึงยอมรับสหภาพแรงงานให้เป็นคู่เจรจาเต็มตัวใน
ข้อตกลงซาลทส์เยอบาเดน (Saltsjöbaden Agreement) ในปี 1938
ข้อตกลงนี้มีนัยว่ารัฐจะถูกกันไม่ให้เข้ามามีส่วนในเรื่องการก�ำกับดูแล
ตลาดแรงงานให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ซึง่ ก็เป็นไปตามนีน้ านถึงราว 30 ปี
ช่วงนีต้ ลาดแรงงานมีความสงบดีและการก�ำหนดค่าจ้างก็ทำ� กันในส่วนกลาง
ผ่านการตกลงกันเรื่องค่าจ้าง แทบจะไม่มีกฎหมายก�ำกับดูแลตลาดแรงงาน
เลยในช่วงดังกล่าว
ห้วงยามแห่งความร่วมมือกันนี้ตามมาด้วยการเผชิญหน้ากันตั้งแต่ต้น
ทศวรรษ 1970 ไปจนถึงปี 1998 ระบบการเจรจาค่าจ้างแบบรวมศูนย์สลาย

พยายามหลีกเลี่ยง
ทางตันในการศึกษา

สหภาพแรงงานและ
นายจ้างมีสถานะ
เท่าเทียมกัน
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หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ง

ตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหตุผลใหญ่คือข้อจ�ำกัดที่เกิดจากข้อตกลงเพื่อ
เสถียรภาพและการเจริญเติบโต (Stability and Growth Pact) อันเป็นผล
จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นว่าต้องสร้างระบบการ
เจรจาค่าจ้างขึ้นจากพื้นฐานใหม่ และหลังจากที่ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาล
สังคมประชาธิปไตย สหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญที่สุดกับ
นายจ้างได้บรรลุข้อตกลงที่เรียกว่า “ข้อตกลงอุตสาหกรรม” (Industrins
samarbetsavtal) ในปี 1998
ข้อตกลงอุตสาหกรรมดังกล่าวมีเสาหลักดังต่อไปนี้ หนึ่ง สร้างชุด
กฎเกณฑ์ขนึ้ มาเพือ่ ลดระยะเวลาทีไ่ ม่อาจบรรลุขอ้ ตกลงกันได้ ซึง่ มีโอกาสสูง
ทีจ่ ะลามปามเป็นความขัดแย้ง ดังนัน้ การเจรจาเรือ่ งข้อตกลงรอบต่อไปต้อง
เริม่ ก่อนทีข่ อ้ ตกลงเดิมจะหมดอายุ สอง ให้มผี ไู้ กล่เกลีย่ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยรัฐและไม่
ฝักใฝ่ฝา่ ยใดเข้ามาปรับการเจรจาให้เกิดข้อตกลงทีส่ อดคล้องกับบรรทัดฐาน
ของสหภาพยุโรป สาม ให้ฟื้นคืนแนวคิดที่ให้ภาคเอกชนที่เน้นการส่งออก
มีบทบาทในการก�ำหนดค่าจ้าง นอกจากนี้ภาครัฐก็น�ำข้อตกลงอุตสาหกรรม
ในหลายส่วนไปปรับใช้ด้วย
สหภาพแรงงานมีฐานะแข็งแกร่งมากในสวีเดน และอัตราการจัดตั้ง
หรือการเป็นสมาชิกก็สูงมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในบริบทอย่างนี้ก็เป็นของ
ธรรมดาทีก่ ารก�ำหนดร่วมกันในระดับวิสาหกิจจะด�ำเนินการโดยฝ่ายสหภาพ
ในสวีเดนจึงไม่ต้องมีคณะกรรมการคนงานที่เป็นอิสระอย่างในเยอรมนี
การก�ำหนดร่วมกันในระดับบริษัทไม่มีการรองรับทางกฎหมายให้เป็น
สถาบัน ซึง่ ตรงกันข้ามกับในเยอรมนี แนวทางในสวีเดนคือการให้สทิ ธิเจรจา
แก่สหภาพแรงงานในการก�ำหนดร่วมทุกประเด็น และในกรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งสืบเนื่องจากการก�ำหนดร่วม คนงานก็มีสิทธินัดหยุดงานแม้ว่า
ข้อตกลงร่วมทั่วไป (เรื่องค่าจ้าง) จะยังมีผลอยู่
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
ทั้งสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างล้วนมีอัตราการเป็นสมาชิกสูง
ในสวีเดน สภาวะที่ทั้งสองฝ่ายแข็งแกร่งถือเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง
ของความส�ำเร็จเรื่องข้อตกลงต่างๆ ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานที่

164

กล่าวถึงข้างต้น อีกลักษณะเด่นของสวีเดนคือการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัท
สุดท้ายนอกจากความสัมพันธ์ในกลไกตลาดแล้ว ยังมีการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศทางธุรกิจมากมายอีกด้วย เช่น เครือข่ายว่าด้วยการจัดหาทุน
ให้แก่บริษัท และเพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยีระหว่างบริษัทภายใต้
กรอบความร่วมมือกัน
ประเมินระบบของสวีเดน
ในประเทศทั้ ง หมดที่ ศึ ก ษาในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ สวี เ ดนเป็ น ประเทศที่
ใกล้เคียงเศรษฐกิจกลไกตลาดที่มีการประสานกันตามตัวแบบในอุดมการณ์
มากที่สุด เศรษฐกิจสวีเดนมีจุดเด่นคือนายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันอย่าง
เข้มข้นจริงจังในการก�ำหนดค่าจ้าง ทั้งสองฝ่ายท�ำงานร่วมกันกับรัฐในการ
จัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมให้ประชาชน ส่วนในการจัดหาเงิน บริษัทใช้วิธี
ผสมผสานกันระหว่างระบบธนาคารประจ�ำบริษัท การถือหุ้นไขว้กันระหว่าง
วิสาหกิจ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อการ
แสวงหาเงินทุน นอกจากนี้ก็มีการใช้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการโอนถ่าย
เทคโนโลยีในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทด้วย
สวีเดนน่าทึ่งตรงที่ระบบเศรษฐกิจที่มีการประสานและรัฐสวัสดิการ
ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ประเทศมีทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง
การกระจายความมัง่ คัง่ อย่างเป็นธรรม และอัตราการว่างงานทีต่ �่ำได้พร้อมกัน
เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่นแล้ว สรุปได้ว่าสวีเดน
สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมประชาธิปไตยเรียกหามากที่สุด

บริษัทต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงกัน

เป็นระบบที่
ใกล้เคียงเศรษฐกิจ
กลไกตลาดที่มี
การประสาน
ในอุดมการณ์ที่สุด
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของสวีเดน

30,100 ยูโร

จีดีพีต่อหัวพิจารณาตามอ�ำนาจซื้อมาตรฐาน
โดยมีสมมติฐานว่า 1 PPS เทียบได้กับอ�ำนาจ
การซื้อของเงิน 1 ยูโร (ค่าเฉลี่ยประเทศกลุ่ม
EU27) (ที่มา: Eurostat)

2.3%

ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
โดยเฉลี่ย ณ ระดับราคาคงที่ (ที่มา: Human
Development Index 2009, p. 195)

38%

หนี้สาธารณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
(ที่มา: Bundesministerium für Finanzen,
Monatsbericht 12/2009, p. 99)

ดุลบัญชี
เดินสะพัด

7.8%

ดุลของสินค้าส่งออกและน�ำเข้าทั้งหมดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ที่มา: International
Monetary fund: World Economic Outlook
10/2009, p. 187)

การจ้างงานปี
2008

74.3%
(71.8%)

สัดส่วนของคนวัยท�ำงาน (ในวงเล็บคือของ
สตรี) อายุ 15-64 ปีต่อประชากรทั้งหมด
(ที่มา: Eurostat)

อัตราการ
ว่างงานปี 2008

6.2%

สัดส่วนคนว่างงานในหมู่ประชากรวัยท�ำงาน
(ที่มา: Eurostat)

ความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ในรูป 25%
สัมประสิทธิ์จีนี

อัตราส่วนที่ชี้ว่าการกระจายรายได้เหลื่อมล�้ำ
เพียงใด โดย 100% คือความไม่เท่าเทียมขั้น
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 195)

จีดีพีต่อหัวในปี
2008
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี
1990-2007
โดยเฉลี่ย
หนี้สาธารณะปี
2008
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ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของสวีเดน
รายได้ผู้หญิง
เมื่อเทียบกับ
รายได้ผู้ชาย

ดัชนีความ
ยากจนปี 2009

67%

รายได้ของผู้หญิงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ผู้ชาย (ที่มา: Human Development
Index 2009, p. 186)

6.0%

ดัชนีความยากจนประกอบด้วยหลายตัวชี้วัด
(รวมทั้งอายุคาดเฉลี่ย อัตราการรู้หนังสือ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข) โดย 0 คือความ
ยากจนน้อยสุด และ 100 คือความยากจน
สูงสุด (ที่มา: Human Development Report
2009, p. 180)

อัตราการเข้า
เป็นสมาชิก
70.8%
สหภาพแรงงาน
ปี 2007

สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ใน
สหภาพแรงงาน (ที่มา: OECD)
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กรณี ศ ึ ก ษา

บทที่ 7 นโยบายเศรษฐกิจ: ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ
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นักจิตวิทยาสังคมชื่อ เคิร์ต เลวิน (Kurt Lewin) น่าจะเป็นผู้กล่าวว่า
“ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เท่ากับทฤษฎีที่ดี” ดังนั้น บทนี้
จะมุง่ สร้างความชัดเจนว่า ทฤษฎีตา่ งๆ ทีน่ ำ� เสนอในบทก่อนหน้านีเ้ กีย่ วข้อง
กับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และสังคมประชาธิปไตยอย่างไร โดยจะอ้างถึง
ตัวอย่างในเชิงปฏิบัติไปตลอดทั้งบท
บทสรุปนี้น�ำเสนอตัวอย่างเชิงปฏิบัติจากนโยบายสาขาต่างๆ ซึ่งเป็น
ที่ถกเถียงกันเพื่อประกอบการอ้างอิง เราต้องการอธิบายให้เห็นว่าแก่น
ค่านิยมหลักของสังคมประชาธิปไตยได้รับการสะท้อนให้เห็นผ่านนโยบาย
เศรษฐกิจทีก่ ระทบคนอยูท่ กุ วันอย่างไร และต้องการให้ผอู้ า่ นเห็นว่าสามารถ
น�ำหลักการของนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิปไตยมาใช้ได้อย่างไร
หนังสือชุดนี้ไม่ได้มีเล่มที่ว่าด้วยนโยบายตลาดแรงงานแยกต่างหาก
ทั้งนี้เพราะส�ำหรับสังคมประชาธิปไตยนั้น นโยบายนี้ถือว่าส�ำคัญมาก จึง
มีเนื้อหาปรากฏอยู่ในทุกเล่ม แต่ต้องยอมรับว่านโยบายตลาดแรงงานมี
ความส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับ เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย เล่มนี้
จึงจะยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติ 2 เรื่องมาขยายความ คือ “งานที่มีคุณค่า” กับ
“ค่าจ้างขั้นต�่ำ”
บทนี้เขียนโดยหลายคนที่มีมุมมองต่างกัน ตัวอย่างที่ยกมาไม่ได้เป็น
ค�ำตอบชี้ขาดส�ำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่
เป็นการน�ำเสนอแนวคิดของผู้เขียนเพื่อกระตุ้นความคิดผู้อ่านมากกว่า
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บทนี้น�ำเสนอตัวอย่างเชิงปฏิบัติในการจัดการปัญหาดังต่อไปนี้
• นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม: จะจัดตั้งตลาดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม (lead markets) อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาล
เพราะตลาดเช่นนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการเจริญเติบโต
และการจ้างงานได้
• งบประมาณของรัฐ: สถานการณ์แบบไหนทีก่ ารกูย้ มื เงินของรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนนโยบายการลงทุนเป็นเรื่องที่พึงกระท�ำ
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชน: ข้อได้เปรียบของการ
แปรรูป ควรวางนโยบายอย่างไรถ้าจะท�ำ และกรณีไหนที่ควร
หลีกเลี่ยงการแปรรูป
• งานที่มีคุณค่าและการก�ำหนดร่วม: สองอย่างนี้เกี่ยวพันกันอย่าง
แยกไม่ออก และเป็นเรื่องที่แนวคิดสังคมประชาธิปไตยให้ความ
ส�ำคัญมาก
• ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ : เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น เพื่ อ ลดการจ้ า งงานที่ ไ ม่ มั่ น คง
(precarious work) ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความเสมอภาคทาง
เพศได้
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พีีเทอร์ ฟรันซ์, ฟลอเรียน เมเยอร์ และ สเตฟาน ทีดาว
สิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญในเศรษฐกิจยุคศตวรรษที่
21 อุปสงค์พลังงานและวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ในอีก 4 ทศวรรษข้างหน้าพลเมืองโลกจะ
เพิ่มขึ้นจาก 6 พันล้านคนในปัจจุบันเป็นประมาณ 9 พันล้านคน จ�ำนวน
คนที่อาศัยในสังคมอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน
จนเป็นประมาณ 4 พันล้านคน ผลคืออุปสงค์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตด้วย
กระบวนการอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล คาดการณ์กันว่าในอีก
3 ปีข้างหน้าประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (ที่เรียกว่ากลุ่มประเทศ
BRIC) จะมีจ�ำนวนชนชั้นกลางซึ่งมีทั้งเงินและความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เป็น 2 เท่า ทว่าวัตถุดบิ ในโลกเรานัน้ มีจำ� กัดตามพืน้ ทีท่ ใี่ ช้เพาะปลูกหรือสร้าง
สิ่งปลูกสร้างได้ อากาศและน�้ำเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า <ต้องทะนุถนอม>
พลังงานเองก็ใช่วา่ จะมีลน้ หลาม โดยเฉพาะพลังงานแบบดัง้ เดิมซึง่ เราใช้เป็น
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
กล่าวโดยสรุป ความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพัน
กันมากขึน้ เรือ่ ยๆ หมดยุคทีเ่ ราจะแยกประเด็นทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
ออกจากกันได้แล้ว อะไรที่เป็นผลทางสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้
ในทางเศรษฐกิจด้วย ไม่เฉพาะแค่เศรษฐกิจระดับชาติเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึง
ในระดับวิสาหกิจด้วย อย่างที่เซอร์นิโคลัส สเติร์น (Nicholas Stern) อดีต
หัวหน้าเศรษฐกรแห่งธนาคารโลกได้คาดคะเนไว้ว่า ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่มีการแก้ไขนั้นสูงถึง 20
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ
ได้ใน “Green Economy Report” (รายงานว่าด้วยเศรษฐกิจเขียว) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี
2009 โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมเยอรมันและส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง: www.
umweltwirtschaftsbericht.de
11
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เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลกทีเดียว
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมนี้มี
ผลโดยตรงทางการเมือง อาจไม่เกินไปนักถ้าจะกล่าวว่านโยบายสิง่ แวดล้อม
นับวันยิง่ กลายมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจมากขึน้ ยุทธศาสตร์วา่ ด้วยนโยบาย
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการนี้ และเป็นผลให้
ประเด็นพลังงานและทรัพยากรกลายเป็นเรื่องส�ำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคมไปแล้ว ไม่ว่าจะในระดับชาติหรือระดับโลก
ของวาระเรื่องนวัตกรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
จ้างงาน
นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมให้ทนั สมัยและยัง่ ยืนเข้ากับยุทธศาสตร์
การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นี่ไม่ใช่
ค�ำตอบเชิงอุดมการณ์ให้กับความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ แต่เป็นการก�ำหนด
เส้นทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมุ่งบรรลุเป้าหมาย
มี 2 เรื่องที่เราต้องท�ำ หนึ่ง เราจ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบน
พืน้ ฐานของความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตให้ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่แค่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เท่านั้น ต้องเปลี่ยนผ่านไปใช้วัตถุดิบหมุนเวียนด้วย กล่าวคือ ไม่ใช่ว่าจะ
ผลิตเชือ้ เพลิงจากชีวมวลเท่านัน้ แต่ตอ้ งผลิตจากพลาสติกและวัสดุสมัยใหม่
ได้ด้วย ในแง่นโยบายพลังงาน เราควรใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น จากแสงอาทิตย์ ลม น�้ำ พลังความร้อนใต้พิภพ
และชีวมวล โดยต้องใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้ให้เต็มศักยภาพ หาก
มองระยะยาวเราก็ไม่มที างเลือกอืน่ นีเ่ ป็นวิธเี ดียวทีเ่ ราจะหลุดพ้นจากปัญหา
โครงสร้างอันเกิดจากการมีวตั ถุดบิ จ�ำกัดแต่ความต้องการกลับเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
และยังช่วยให้เราแยกการเติบโตออกจากการใช้ทรัพยากรได้ดว้ ย ถึงกระนัน้
เป้าหมายของนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่การ
เปลีย่ นแปลงทีก่ ล่าวมา แต่มเี ป้าหมายอีกข้อคือ สอง ต้องใช้โอกาสทีเ่ กิดขึน้ นี้
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u นโยบายเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก�ำลังกลายเป็นส่วนหนึ่ง
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เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงที่ว่าพลังงานราคาแพงขึ้น
ทุกวันและวัตถุดิบนับวันยิ่งขาดแคลนขึ้นได้ส่งผลให้เทคโนโลยีสีเขียว <เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม> มีศักยภาพมหาศาล ท�ำให้เทคโนโลยีแบบนี้กลายเป็น
ตลาดนวัตกรรมแห่งอนาคตอย่างแน่นอน เทคโนโลยีทเี่ พิม่ ประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก�ำลังกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความส�ำคัญ
ยิ่งยวด
ที่ปรึกษาด้านการจัดการคาดการณ์ว่าตลาดโลกส�ำหรับเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมมีมูลค่าราว 1 ล้านล้านยูโรแล้ว และพอถึงปี 2020 ก็คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ อีกเท่าตัวจนถึง 2 ล้านล้านยูโร ขณะนีเ้ ยอรมนีเป็นผูน้ ำ� ในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นผู้น�ำตลาดโลกในเทคโนโลยี
หลายประเภท ซึ่งหมายความว่าเยอรมนีมีความได้เปรียบที่จะท�ำก�ำไรจาก
ตลาดสีเขียวในอนาคต ตราบใดที่ประเทศยังคงรักษาความเป็นผู้น� ำทาง
เทคโนโลยีไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้แล้วว่าเรื่องนี้เป็น
จริงได้ก็ต่อเมื่อรัฐมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ทะเยอทะยาน ซึ่งขับเคลื่อนความ
ทันสมัยด้วยการออกข้อก�ำหนดที่เคร่งครัดส�ำหรับกระบวนการการผลิตและ
ตัวผลิตภัณฑ์เอง
นโยบายอุ ต สาหกรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจะน� ำ ไปสู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่
สอดประสานกันยิ่งขึ้นระหว่างปัจจัยทั้งสอง เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น รัฐต้องตั้ง
เป้าหมายให้สงู และก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการทีถ่ กู ต้อง โดยรัฐท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผูบ้ กุ เบิกและชีท้ าง แต่กต็ อ้ งเป็นผูน้ �ำด้วยถ้าจ�ำเป็น แม้กลไกตลาดตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เร็วพอในหลายกรณี จนถึงปัจจุบัน
กลไกตลาดไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ความท้าทายและโอกาสทีเ่ กิดขึน้ ได้ดพี อ
ถ้าเราใส่ใจสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกเราเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เราก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางเป็นการใหญ่ ไม่มีเวลา
ที่จะมาถกเถียงแค่เรื่องการก�ำกับดูแลและหลักการทั่วไปซึ่งไม่เกิดผลอะไร
สิ่งที่เราต้องการคือเครื่องมือทางนโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ได้ดีในทาง
ปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบายอันชาญฉลาดทีเ่ ชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อม
กับนวัตกรรมภายใต้กรอบคิดเรือ่ งความล้มเหลวของตลาดและของรัฐ รัฐบาล
ต้องใช้นโยบายและเครือ่ งมือทางเศรษฐกิจให้หลากหลายในลักษณะทีก่ ระตุน้

ให้เกิดนวัตกรรม และให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ (eco-efficient) โดยกระตุ้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม
ให้ใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน
ก็กระตุ้นการเจริญเติบโตและการจ้างงานด้วย
uหลักการของนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
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จุดเด่นของนโยบายอุตสาหกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมนัน้ เป็นการผสมผสาน
หลายมิติหลายปัจจัยเข้าด้วยกันดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือทั้งทางฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทานจะต้องถูกน�ำมาใช้ร่วมกัน
อย่างชาญฉลาด บ่อยครั้งที่มีการเสนอว่านโยบายที่เน้นอุปสงค์กับที่เน้น
อุปทานเป็นสิง่ ตรงกันข้าม ไม่สามารถใช้รว่ มกันได้ อย่างไรเสียการวิจยั เรือ่ ง
นวัตกรรมก็แสดงให้เห็นว่า วิธที ดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีเปีย่ มนวัตกรรม
สู่ตลาดก็คือ การวางกรอบนโยบายอุปทานที่ดีและกระตุ้นอุปสงค์โดยให้
ทัง้ สองปฏิสมั พันธ์กนั แต่สงิ่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
2. กรอบเงื่อนไขที่คาดการณ์ได้มีความส�ำคัญเท่ากับการตั้งเป้าหมาย
ที่ทะเยอทะยาน บริษัทต้องรู้ล่วงหน้าว่าทนอยู่ในฐานะใด เพราะเหตุนี้จึง
ต้องไม่วางนโยบายตามอ�ำเภอใจอันท�ำให้คาดการณ์ยาก อย่างไรก็ตาม ไม่
ควรวางแผนที่จะท�ำให้บริษัทคิดแต่จะกินบุญเก่า ไม่ตื่นตัวที่จะรับมือกับ
“ความท้าทายในอนาคต” ทั้งนี้เพราะคู่แข่งไม่มีวันหลับ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
เอเชียที่ผงาดขึ้นและเข้าสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเป้าหมายระยะยาว
ที่ทะเยอทะยานและคาดการณ์ได้จึงเป็นส่วนส�ำคัญของนโยบาย เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการวางแผนได้และความมีพลวัต อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
นโยบายได้ระบุและส่งเสริมวิสาหกิจที่เป็น “แนวหน้า” (top runner) ซึ่งมุ่ง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นรัฐสามารถขอหรือชี้น�ำให้บริษัท
ท�ำอะไรที่ท�ำได้ในทางปฏิบัติ แต่จะไม่ยอมให้บริษัทเฉื่อยชา
3. กลไกราคาต้อง “บ่งบอกความจริง” และไม่บั่นทอนความสามารถ
ในการแข่งขันของผูเ้ ล่น ราคาเป็นมาตรวัดความขาดแคลนทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ไม่ควร
บดบังเราจากข้อเท็จจริงด้านสิง่ แวดล้อม การดึงต้นทุนภายนอกเข้ามาภายใน
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บริษัท (internalisation of external costs) และการท�ำงานของกลไกตลาด
เป็นแก่นส�ำคัญของนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่การน�ำเอา
“ต้นทุนที่แท้จริง” เข้ามาค�ำนวณด้วยยังเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ เช่น การ
ไม่ได้คำ� นึงถึงต้นทุนเหล่านีเ้ มือ่ ต้องออกไปแข่งขันในตลาดโลก หรือความยาก
ล�ำบากในการค�ำนวณต้นทุนที่จะเกิดขึ้นก็แต่ในอนาคต
4. การวิจัยต้องไม่เน้นเทคโนโลยีเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
ต้องวางนโยบายกระตุน้ ให้เกิดความก้าวหน้าและก�ำหนดเส้นทางไปสูอ่ นาคต
กล่าวคือ ในวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเทคโนโลยีอะไรจะกุมชัยได้ในอนาคต นี่คือ
เหตุผลทีน่ โยบายควรหลีกเลีย่ งการเน้นเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึง่ เป็นการ
เฉพาะ และอย่าใส่ไข่ทุกฟองในตะกร้าใบเดียว <ต้องกระจายความเสี่ยง>
นโยบาย “บีบบังคับทางเทคโนโลยี” (technology forcing) ช่วยตั้งเป้าหมาย
ที่ทะเยอทะยาน แต่ไม่ได้มอบยุทธศาสตร์ใดๆ ในการแสวงหาทางออกทาง
เทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้านั้นเลย
ในอีกด้านหนึ่ง มีหลายเทคโนโลยีที่ไม่อาจพัฒนาได้ภายใต้กลไกตลาด
แต่กลับมีศกั ยภาพมากในแง่การแก้ปญ
ั หา หน่วยงานวิจยั ของรัฐบาลรวมถึง
นโยบายเทคโนโลยีจึงต้องให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจ
ท�ำได้ด้วยการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านโครงการน�ำร่องและโครงการ
จุดประกาย ซึ่งจะมีอิทธิพลเชิงสัญลักษณ์ต่อตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การเข้าถึงปัญหาในแนวราบ (horizontal approach) <หมายถึง
นโยบายที่ครอบคลุมในวงกว้าง> ควรท�ำควบคู่ไปกับนโยบายเฉพาะภาค
เศรษฐกิจเพื่อเสริมกัน ต้องมีการก�ำหนดกรอบในลักษณะที่ผลักดันทั้ง
เศรษฐกิจให้เดินหน้าไปสูก่ ารมีนวัตกรรมทางสิง่ แวดล้อม เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่แค่วาง
นโยบายก�ำกับดูแลเรือ่ งสิง่ แวดล้อมแล้วจบ แต่ตอ้ งเป็นเรือ่ งของการจัดระบบ
การแข่งขัน การจัดเก็บภาษี และนโยบายเศรษฐกิจด้วย ทัง้ ยังต้องมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
คนงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ ร้อม นโยบายแนวราบเช่นนีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ แต่ก็
มีบางด้านทีต่ อ้ งเร่งปรับปรุงโครงสร้างในแต่ละภาคเศรษฐกิจด้วย ซึง่ หมายถึง
การสนับสนุนอุม้ ชูเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญๆ ในลักษณะทีท่ ำ� อย่าง
มีเป้าหมาย มิฉะนัน้ จะไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจให้หลุดออกจากโครงสร้าง
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ตลาดเก่าๆ ที่เป็นอุปสรรคขวางอยู่ได้ หรือต้องท�ำให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวที่วางไว้จะมีบทบาทในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีไม่สามารถเกิดขึน้
ได้เพียงเพราะมีการจัดการกรอบเงื่อนไขอย่างระมัดระวังเท่านั้น
ต้องมีการปรับโครงสร้างสังคมอุตสาหกรรมเสียใหม่โดยเน้นการจัดการ
ทรัพยากร และจะท�ำอย่างนีไ้ ด้จำ� ต้องมีผปู้ ระกอบการทีม่ งุ่ สร้างนวัตกรรมและ
รัฐนักบุกเบิก ทัง้ ยังต้องการคนงานทีท่ ำ� งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและท�ำงานให้ “ผลลัพธ์
ออกมาดี” รวมถึงผูบ้ ริโภคทีแ่ ข็งขันซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ
ให้ทันสมัย “จากล่างสู่บน” ผ่านอุปสงค์ที่พวกเขามี สุดท้าย จริงๆ แล้วเรา
ต้องการ “ข้อตกลงใหม่” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับความท้าทาย
ของโลกที่ก�ำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่าน และเพื่อด�ำเนินการด้านยุทธศาสตร์
เพื่อปรับเศรษฐกิจให้ทันสมัยและดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
เวทีการเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมาก เป็นที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจ
กับสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกันมากกว่าในอดีต และเยอรมนีที่มุ่งให้ประเทศตน
เป็นที่ตั้งของธุรกิจที่ยั่งยืน ก็จ�ำเป็นต้องมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมความยั่งยืน และต้องมี
คนงานที่มีคุณสมบัติสูงและมีระบบฝึกอบรมที่ดี นโยบายอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยก�ำหนดทิศให้เราเดินไปในทางนี้
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มิชาเอล เดาเดอร์ชเตดท์12
ปัจจุบันหนี้สาธารณะของเยอรมนีมีมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านยูโร การ
ใช้คืนหนี้จ�ำนวนนี้จะกินรายได้จากภาษีไปมากทีเดียวหรืออาจต้องเป็นหนี้
เพิม่ เพือ่ ใช้หนีเ้ ดิม โดยกล่าวหากันว่าหนีส้ าธารณะเหล่านีเ้ พิม่ ภาระให้แก่ชน
รุ่นหลังที่จะต้องใช้คืน จึงมีการคิดมาตรการ “ยับยั้งการก่อหนี้” (debt brake)
เพือ่ หยุดยัง้ การก่อหนีส้ าธารณะเพิม่ แนวคิดนีส้ อดคล้องกับแนวคิดรากฐาน
ของสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยเสถียรภาพและการเจริญเติบโตของยุโรปทีว่ า่ ในระยะ
ยาว ถ้าตัดประเด็นวัฏจักรทางเศรษฐกิจออกไป รัฐก็ไม่ควรก่อหนี้เพิ่มอย่าง
มีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินที่ชาญฉลาดนอกเหนือจากการ
จ่ายหนี้คืนแล้ว ยังต้องสร้างนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกที่พุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟู
และการลงทุน ไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย 2 ประการนี้
ในแง่การเมืองและเศรษฐกิจ เวลาพูดถึงหนี้สาธารณะมี 2 เรื่องที่ควร
แยกให้ออก นั่นคือ การขาดดุลที่เป็นผลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และหนี้
ระยะยาวที่เกิดขึ้นเพื่อน�ำเงินไปลงทุนในโครงการที่กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ทั้งสองเรื่องนั้นจ�ำเป็น แต่
จะใช้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
uผลักดันการเจริญเติบโตโดยใช้หนี้เป็นเครื่องมือ?

เวลาเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้รัฐจะหดตัว ในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐ
จะเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการใช้จา่ ยตามสิทธิประโยชน์ของผูว้ า่ งงาน การขาดดุล
งบประมาณที่ตามมานี้ช่วยให้อุปสงค์มีเสถียรภาพแทนที่จะลดลง แนวทาง

นี่เป็นฉบับตัดย่อของสิ่งพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2007 ของ WISOdirekt ที่ชื่อ “Was wir
Deutschland schulden” (เราเป็นหนี้เยอรมนีกันเท่าไร) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่โดยน�ำวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2008 เข้ามาพิจารณาด้วย
12
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การจัดการงบรวมในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเครื่องมือสร้างเสถียรภาพ
อั ต โนมั ติ (automatic stabilizer) เหล่า นี้มีประโยชน์มาก ในเยอรมนี
กฎหมายว่าด้วยเสถียรภาพและการเติบโตทีอ่ อกมาในปี 1967 ก็ก�ำหนดให้มี
นโยบายงบประมาณต้านวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่ในเหตุการณ์ทกุ วันนีก้ ลายเป็น
ว่ามีการน�ำนโยบายเดินตามวัฏจักรมาใช้13 กล่าวคือเวลาเศรษฐกิจชะลอตัว
นโยบายการคลังมักจะแก้ไขการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นด้วยมาตรการรัดเข็มขัด
ที่เกิดจากความตื่นตระหนกซึ่งมีแต่จะท�ำให้ผู้คนตกระก�ำล�ำบากมากขึ้น
และยาวนานขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม เวลาเศรษฐกิจหวนกลับมาดีขึ้น
มักไม่มีการลดการควบคุมและช�ำระหนี้ ผลคือหนี้ยิ่งท่วมท้น
นโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกควรจัดการการใช้จา่ ยสาธารณะให้ตา้ นวัฏจักร
เศรษฐกิจ โดยแนวคิดแล้วควรมีการเพิ่มการใช้จ่ายเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว
แม้จะท�ำให้ทั้งการขาดดุลและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เพื่อชดเชย
อุปสงค์ของภาคเอกชนที่อ่อนตัวลง ส่วนการใช้จ่ายของรัฐจะเป็นไปเพื่อ
การบริโภคหรือการลงทุนก็ไม่ส�ำคัญหากพิจารณาจากมุมมองการแก้ปัญหา
วัฏจักร แต่แน่นอนว่าผลด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะยั่งยืนกว่า
ถ้าเป็นการใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุน ส่วนในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเฟือ่ งฟู ก็ควรลดการ
ใช้จา่ ยของรัฐเพือ่ ยัง้ ไว้ไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป และเพือ่ ลดการขาดดุล
และหนี้สาธารณะ
ในเยอรมนีก่อนน�ำมาตรการหยุดก่อหนี้มาใช้ รัฐธรรมนูญระบุว่าการกู้
ยืมเงินของรัฐบาลควรเป็นไปเพือ่ น�ำเงินมาใช้ลงทุนเท่านัน้ นีแ่ สดงถึงมุมมอง
ทีว่ า่ การจัดหาเงินมาใช้จา่ ยในเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ ในระยะยาวไม่ควรเกิดขึน้
ในปีงบประมาณเดียว พูดอย่างกว้างๆ คือ อะไรทีเ่ ป็นประโยชน์แก่คนรุน่ หลัง
ก็ไม่ควรให้ประชากรปัจจุบนั เท่านั้นเป็นผู้ออกเงินให้ นี่เหมือนการน�ำตรรกะ
ที่ใช้ในระดับครัวเรือนหรือบริษัทเอกชนมาใช้กับงบประมาณรัฐ นั่นคือการ
ก่อหนี้เพื่อน�ำเงินไปลงทุน อันจะให้ดอกผลในกาลข้างหน้าหรือไม่ก็เป็นการ
ลดต้นทุน (ตัวอย่างเช่น การน�ำเงินไปสร้างหรือซือ้ บ้านซึง่ จะสร้างรายได้จาก
ค่าเช่าในอนาคต หรือเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าหากอยู่เอง)
นี่เป็นค�ำวิจารณ์อย่างแรงของ Solow/Wyplosz (2007)
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อย่างไรเสีย ในกรณีของรัฐ ตรรกะนีจ้ ะสลับซับซ้อนกว่า แล้วการกระท�ำ
แบบไหนกันที่จะเพิ่มรายได้หรือลดการใช้จ่ายในอนาคต? ในที่สุดแล้วทุก
มาตรการที่กระตุ้นการเจริญเติบโตจะช่วยท�ำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่
จะกว้างกว่าแค่แนวคิดของ “การลงทุนในสินค้าทุน” กล่าวคือ รายจ่ายใดๆ
ในปัจจุบันที่หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในอนาคตควรนับได้ว่าเป็นการลงทุน
(ยกตัวอย่างเช่น โครงการฉีดยาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน)
แล้วในกรณีไหนบ้างที่มีเหตุผลพอให้กู้ยืม? กระบวนการเจริญเติบโต
ทั้งหมดทั้งปวงก็ใช้สินเชื่อและหนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ถ้าไม่โดยรัฐ
ก็โดยภาคเอกชน รายได้ปัจจุบันเพียงพอแค่จุนเจือการผลิตปัจจุบันเท่านั้น
ถ้าจะให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อหนุนการลงทุนที่จ�ำเป็น
ผลคือท�ำให้เราขายผลผลิตทีเ่ ราผลิตเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ผมู้ เี งินได้กกั ตุน
หรือเก็บออมมากเกินไป แต่ถา้ ครัวเรือนหรือบริษทั เกิดมองโลกแง่รา้ ยเพราะ
เกิดเศรษฐกิจตกต�่ำเป็นอาทิ จึงไม่กู้ยืมเงิน รัฐก็ต้องยื่นมือเข้ามาอุดช่องโหว่
เพือ่ ให้เศรษฐกิจเติบโต ในทางตรงกันข้าม ช่วงทีม่ ที กุ คนมองโลกอย่างสดใส
อันเป็นเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัว เช่นในสหรัฐฯ จนกระทัง่ ปี 2007 การปล่อย
กู้อาจบานปลายเกินกว่าการเติบโตที่เป็นไปได้ในภาคเศรษฐกิจจริง
ในสถานการณ์อย่างนี้ หน้าทีข่ องนโยบายการเงินคือการจ�ำกัดการกูย้ มื
ให้อยู่ในระดับที่สะท้อนความเป็นจริง การก่อหนี้ที่ล้นเกินไม่ว่าจะโดยรัฐ
บริษัท หรือครัวเรือน จะน�ำไปสู่ภาวะฟองสบู่ของราคาสินทรัพย์หรืออุปสงค์
ทีท่ ำ� ให้เกิดเงินเฟ้อ ซึง่ ไม่กอ่ ให้เกิดการเติบโตทีแ่ ท้จริงในปริมาณการผลิต แต่
ท�ำให้ราคาสูงขึ้นในบริบทที่อุปทานไม่สามารถขยายตัวได้ทัน
uเป็นหนี้แค่ไหนถึงจะมากเกินไป?

ปริมาณหนี้สินหรือ “ภูเขาหนี้” ควรสูงเท่าไหร่? ในหลายช่วงของการ
เจริญเติบโตก็จบลงด้วยวิกฤตหนีไ้ ม่เว้นแม้แต่กรณีเกิดกับเศรษฐกิจโลกเมือ่
เร็วๆ นี้ ทั้งนี้ไม่ใช่รัฐที่เป็นตัวปัญหา แต่เป็นตลาดการเงินที่ขยายตัวมาก
เกินไป มันไม่ได้ชดั เจนเสมอไปว่าราคาสินทรัพย์ทสี่ งู ขึน้ ถ้วนหน้า เช่น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ฯลฯ มีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ผลตอบแทนที่เป็น
ไปได้ในความจริงหรือเป็นเพราะความคึกคะนองทีจ่ ะเก็งก�ำไร ทีส่ ดุ แล้วภาค
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uหากต้องเลือกระหว่างอนาคตที่ยากจนกับปัจจุบันที่ร�่ำรวยล่ะ?

แต่การเป็นหนี้สร้างความเสียหายแก่คนรุ่นหลังจริงหรือ? แม้ว่ามีการ
ตอบว่า “ใช่” อยู่บ่อยครั้ง แต่ข้อกล่าวหานี้ก็เหมารวมเกินไป คนรุ่นหลังจะ
รับมรดกคือการเป็นเจ้าหนี้ด้วยไม่ใช่รับแต่เฉพาะหนี้ หนี้สาธารณะไม่มีผล
ต่อการแบ่งภาระระหว่างคนรุ่นต่างๆ แต่เป็นการกระจายภาระกันเองในหมู่
คนรุน่ หลังเสียมากกว่า และนอกจากจะมีผเู้ สียภาษีทตี่ อ้ งรับผิดชอบการช�ำระ
หนี้แล้วก็ยังมีเจ้าหนี้ด้วย ซึ่งก็คือผู้ที่ให้รัฐกู้เงินนั่นเอง <โดยสถานะการเป็น
เจ้าหนี้ก็ตกทอดสู่คนรุ่นหลังเหมือนกัน>
ภาระการใช้คืนหนี้ของรัฐกับผู้เสียภาษีอันเกิดจากหนี้ระดับหนึ่งๆ ใน
ระยะยาวนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการเจริญ
เติบโตที่เป็นตัวเงิน (nominal growth) ถ้าเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ย สัดส่วนของหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับจีดีพีก็จะลดลง
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เศรษฐกิจจริงจะเป็นตัวก�ำหนดว่าระบบมีขีดความสามารถในการผลิตจริง
แค่ไหนผ่านการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพและปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกใช้ เงินเฟ้อ
และดุลการช�ำระเงินระหว่างประเทศเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ส�ำคัญในเรื่องนี้
ใครๆ ก็พูดอย่างผู้รู้ได้หลังเหตุการณ์ผ่านไป (อย่างที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตใน
เอเชียปี 1997 ฟองสบู่ดอตคอมปี 2000 และวิกฤตการเงินในฤดูใบไม้ร่วงปี
2008) แต่ใครเล่าจะอยากรั้งเศรษฐกิจที่ก�ำลังเฟื่องฟู สร้างงานสร้างรายได้
เพียงเพราะระดับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและดุลการช�ำระเงินติดลบ?
ไม่ว่าการกู้ยืมสุทธิจะเป็นเท่าไหร่ และไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจหรือการลงทุนสาธารณะ หลายคนยังกังวลอยู่ดีว่าปริมาณหนี้
สะสมจะมากเกินไปไหม หนีป้ ริมาณมากจะจ�ำกัดพืน้ ทีแ่ ละความคล่องตัวของ
รัฐ เพราะรัฐต้องเจียดเงินรายได้ไม่น้อยมาช�ำระหนี้ซึ่งจะยิ่งสาหัสเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การก่อหนี้สาธารณะยังถือเป็นการกระจาย
ทรัพยากรโดยเอื้อประโยชน์แก่เจ้าของทุนที่ได้ปล่อยเงินกู้ให้รัฐ และรายได้
จากดอกเบี้ยก็มาจากภาษีที่ส่วนใหญ่เก็บจากคนที่มีรายได้เป็นค่าจ้าง และ
ท้ายสุด การก่อหนี้นั้นเป็นการสร้างภาระให้แก่ลูกหลานและคนรุ่นต่อๆ ไป
นี่นับเป็นข้อโต้แย้งที่อ้างกันบ่อยที่สุด
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โดยเกิดภาวะผ่อนคลายอย่างนี้ในช่วงระหว่างปี 1950-1975 ที่มีการเติบโต
อย่างยาวนาน แต่หลังจากนัน้ ภาวะอย่างนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยเกิดขึน้ แล้ว อย่างไรก็ตาม
ภาวะเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงจะเอื้อประโยชน์แก่เจ้าของ
ทุนมากกว่ากลุ่มอื่น โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะเพิ่มหรือรักษามูลค่าของหนี้
ไว้เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น
ถ้าคนรุ่นปัจจุบันต้องการท�ำอะไรเพื่อความรุ่งเรืองของคนรุ่นหลัง ก็ไม่
ควรสะสมสินทรัพย์ทางการเงินที่คนรุ่นหลังต้องสร้างผลตอบแทนที่แท้จริง
ขึ้นเพื่อน�ำมาใช้หนี้แก่ผู้สืบทอดสิทธิการเป็นเจ้าหนี้ สิ่งที่คนรุ่นนี้ควรท�ำคือ
คิดหามาตรการที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของคนรุ่นต่อไปมากกว่า ซึ่งหมาย
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบการศึกษา รวมถึงการวิจัย
และพัฒนา และถ้าท�ำให้คนยุคปัจจุบันลดการบริโภคได้ การออมที่เกิดขึ้น
ก็ควรอยูใ่ นรูปของการรักษาทรัพยากรไว้ เช่น การลงทุนเพือ่ ป้องกันอุทกภัย
ทั้งนี้เพราะต้นทุนทรัพยากรที่สูงขึ้นจะบั่นทอนผลิตภาพของคนรุ่นหลังลง
สถานการณ์จะยิง่ แย่ในบริบทปัจจุบนั ทีม่ กี ารกระจายรายได้เหลือ่ มล�ำ้ กัน ถ้า
ครัวเรือนที่รวยออมมากขึ้น แต่ไม่น�ำไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริง ก็จะเกิด
ฟองสบู่สินทรัพย์ที่อันตรายและไร้ซึ่งความยั่งยืน
ในฐานะประเทศหนึ่ง เยอรมนีไม่อาจส่งต่อความรุ่งเรืองไปสู่ประชาชน
รุ่นหลังที่อยู่ในเศรษฐกิจเดียวกันได้ถ้ายังสะสมสินทรัพย์แสดงฐานะเจ้าหนี้
เช่นเดียวกับที่การสะสมหนี้ไม่ได้ส่งต่อความยากจนสู่คนรุ่นหลัง เรื่องที่ว่านี้
จะเกิดขึ้นได้หากกู้หนี้มาจากต่างประเทศหรือปล่อยกู้แก่ต่างประเทศ การ
เป็นหนีต้ า่ งประเทศอาจบีบให้ในอนาคตเราต้องส่งออกมากกว่าน�ำเข้าเพือ่ จะ
ได้น�ำเงินไปใช้หนี้ ส่วนการเป็นเจ้าหนีต้ า่ งประเทศอย่างทีเ่ ยอรมนีได้ท�ำในปี
หลังๆ นีอ้ าจท�ำให้เผชิญภาวะหนีส้ ญ
ู หรือสินทรัพย์มคี า่ ต�ำ่ ลงอย่างมากถ้าเกิด
วิกฤตในตลาดการเงิน เหมือนอย่างทีน่ กั ลงทุนหลายคนประสบในช่วงวิกฤต
ปี 2008 แต่ในเยอรมนี มูลค่าส่งออกเกินดุลไม่ได้ถกู มองว่าเป็นภาระ แต่เป็น
เป้าหมายรวมถึงเป็นนโยบายเศรษฐกิจด้วย

uมัธยัสถ์ในภาครัฐ แต่คึกคักเริงร่าในภาคเอกชน?
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ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ในที่สุดไม่ว่าหนี้นั้นเป็นของรัฐบาล บริษัท หรือ
ครัวเรือนก็ไม่แตกต่างกัน แม้วา่ หนีส้ าธารณะเท่านัน้ ทีน่ บั เป็นภาระ (เป็นโทษ)
ในเยอรมนี แต่การสะสมหนี้ในภาคเอกชนโดยเฉพาะที่ก่อโดยบริษัทถือว่า
เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ ดังนั้นคนรุ่นหลังจึงรับมรดกไม่เพียงแต่หนี้สาธารณะ
ความเสีย่ งต�ำ่ มูลค่า 1.5 ล้านล้านยูโรเท่านัน้ แต่ยงั มีหนีบ้ ริษทั ทีไ่ ม่คอ่ ยมัน่ คง
อีก 2.5 ล้านล้านยูโรด้วย
การที่มองกันมานานว่าหนี้เอกชนสร้างปัญหาน้อยนั้น ท�ำให้เกิดการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชนหลายระลอก ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์
โทรคมนาคม การรถไฟ และทางด่วน การกู้ยืมของบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่หนี้
สาธารณะที่น่ากลัวอีกแล้ว แต่เป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนที่น่าชื่นชม
การกระจายผลประโยชน์ในเรือ่ งนีก้ จ็ ะเกิดขึน้ ในหมูค่ นรุน่ ต่อไปเช่นเดียวกัน
แต่หนี้อย่างนี้คนที่จะต้องรับภาระใช้หนี้ไม่ใช่ประชาชนผู้เสียภาษี แต่เป็น
ผูบ้ ริโภคและกลุม่ ลูกจ้างทีถ่ กู กดดันให้ชว่ ยวิสาหกิจท�ำก�ำไรผ่านการตรึงราคา
(เช่น ค่าเช่า) และค่าจ้าง แต่กระทั่งในภาคเอกชนเอง ความมั่งคั่งที่แท้จริงก็
ต้องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพที่แท้จริงอยู่ดี <ไม่ใช่แค่ผลิตภาพที่เป็น
ตัวเลขบนกระดาษ>
ดังนั้นสิ่งที่เราเป็นหนี้เยอรมนีคือความกล้าที่จะก่อหนี้ซึ่งจ�ำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว จะท�ำอย่างนี้ได้จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ ระบบสาธารณสุข การศึกษา การวิจัย และทุนมนุษย์
การสะสมความเป็นเจ้าหนีข้ องต่างประเทศด้วยการส่งออกเกินดุลหรือปล่อย
ให้เป็นภาระคนรุ่นหลังจะคุ้มค่าแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคนรุ่นหลังทั้งในและ
ต่างประเทศจะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนในวันนี้เพียงใด นอกจากการ
กระจาย “ที่ไม่ใช่เพื่อสังคม” ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนแล้ว ผลตอบแทน
ของคนรุ่นหลังก็ไม่อาจสูงไปกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจชาติได้

181

7.3 ความเสี่ยงและโอกาสในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

กรณี ศ ึ ก ษา

ซีมอน เฟาท์
การแปรรู ป ทรั พ ย์ สิ น สาธารณะให้ เ ป็ น ของเอกชนนั้ น เป็ น นโยบาย
เศรษฐกิจที่มีการถกเถียงกันมาก ส่วนใหญ่พูดกันในประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับเศรษฐกิจของภาคเอกชน ในเยอรมนีมีการถกเถียงกันอย่าง
เผ็ดร้อนว่าด้วยการแปรรูปการรถไฟเยอรมัน (Deutsche Bahn) และไม่ใช่
เถียงกันแค่ประเด็นเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
แนวคิดรากฐานเรือ่ งสวัสดิการสาธารณะทีเ่ รียกกันว่า “บริการทีเ่ ป็นประโยชน์
ทั่วไป” และบทบาทหน้าที่ของรัฐด้วย เรื่องแปรรูปการรถไฟนี้มีความเห็น
หลากหลายแม้กระทั่งในพรรค SPD เอง นี่แสดงให้เห็นว่าค�ำตอบเกี่ยวกับ
ประเด็นเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจเอกชนกับรัฐนัน้ ไม่ใช่วา่ จะลงเอย
ง่ายๆ ในหมู่ผู้ที่สนับสนุนสังคมประชาธิปไตยเอง แต่ต้องพิจารณาเรื่องนี้
กันอย่างถี่ถ้วน
มีการน�ำเสนอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทัว่ โลกอย่างละเอียดโดยงานศึกษา
ที่น�ำโดยนักวิชาการและนักการเมือง นายแอนสท์ อุลริช ฟอน ไวซ์เซกเคอร์
(Ernst Ulrich von Weizsäcke) แห่งคลับออฟโรม (Club of Rome)14 โดย
งานศึกษานีอ้ ยูใ่ นหนังสือชือ่ Limits of Privatization (ข้อจ�ำกัดของการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ) ข้อสังเกตจากนี้อิงจากรายงานวิจัยชิ้นนี้เป็นหลัก
รายงานวิ จั ย ของคลั บ ออฟโรมโต้ แ ย้ ง ท่ า ที สุ ด ขั้ ว ของพวกที่ ยึ ด ใน
อุดมการณ์แปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบไม่คิดวิพากษ์ กับอีกพวกที่ไว้วางใจรัฐ
อย่างไม่มีข้อวิจารณ์ซึ่งอยากให้รัฐถือความเป็นเจ้าของมากที่สุดเท่าที่จะ
คลับออฟโรมเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่
สนใจท�ำงานในประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ องค์การนีม้ ชี อื่ เสียงขึน้ มาในปี 1972 เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ด้
จัดพิมพ์งานวิจยั ชือ่ ข้อจ�ำกัดในการเจริญเติบโต ในงานชิน้ นีม้ ปี ระเด็นหลักๆ ทีก่ ล่าวถึงคือ การเติบโต
ของประชากร มลภาวะทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม และการใช้วตั ถุดบิ ส�ำรองกันอย่างมือเติบจนแทบ
ไม่เหลือ นีเ่ ป็นรายงานทีท่ รงอิทธิพลมากต่อขบวนการต่อสูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม
14
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มากได้ มีแนวทางที่เป็นสายกลางอยู่เหมือนกัน เช่น พวกที่ต้องการอิง
ผูเ้ ล่นเอกชนเป็นหลัก พวกทีต่ อ้ งการให้เกิดความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน และพวกที่ต้องการให้รัฐเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ โดยต้องดูว่า
แบบไหนจ�ำเป็นกับภาคเศรษฐกิจใด แต่ทกุ ตัวเลือกนีม้ ขี อ้ จ�ำกัดทัง้ สิน้ ดังนัน้
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงมีหลายรูปแบบและสัดส่วนระหว่างผู้เล่นเองก็มีได้
หลายแบบเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
• รัฐวิสาหกิจแข่งขันกับบริษัทเอกชนโดยที่รัฐยังเป็นเจ้าของอยู่
เช่น การรถไฟเยอรมันที่ก่อนปี 1994 เป็นบริษัทจ�ำกัดมหาชน
แต่เจ้าของคือรัฐบาลกลาง จนกระทัง่ เข้าสูก่ ารแปรรูปเป็นบริษทั
เอกชนในบางส่วน และต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ
• การให้ผู้ประกอบการภายนอกมารับไปท�ำ โดยรัฐมอบภารกิจ
บางอย่างให้ผู้จัดหาภาคเอกชนท�ำ แล้วรัฐซื้อจากเขาอีกทีหนึ่ง
โรงพิมพ์กลางรัฐบาลเยอรมนีเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบนี้ แต่
ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง รัฐก็ได้ซื้อบริษัทกลับคืนมา
หลังจากใช้ระบบนี้ได้ไม่กี่ปี
• ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (public-private
partnership - PPP) นี่เป็นทางออกอย่างหนึ่ง โดยรัฐกับบริษัท
เอกชนท�ำงานร่วมกัน
• แปรรูปรัฐวิสาหกิจเต็มรูปแบบ โดยการขายสินทรัพย์ของรัฐ
ทัง้ หมดให้เอกชน ซึง่ ท�ำให้รฐั ส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการของตลาด
ผ่านกฎระเบียบและการก�ำกับดูแลเท่านั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการอภิบาลโดยรัฐกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
ความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงกับนวัตกรรมนัน้ จะต้องมีการประเมินใหม่
อยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ พราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลีย่ นแปลงตลอด การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและการเปิดเสรีของภาคโทรคมนาคมถูกยกเป็นตัวอย่างทีท่ ำ� แล้ว
ได้ประโยชน์ ผลที่เกิดขึ้นคือราคาลดลงอย่างมากหลังการแปรรูป นวัตกรรม
ในภาคนีก้ ม็ มี ากขึน้ และการแปรรูปก็ชว่ ยให้รฐั มีเงินมากขึน้ ซึง่ สถานการณ์นี้
เกิดขึ้นก็เพราะในตลาดมีบริษัทหลายรายที่เสนอบริการแก่ลูกค้าได้ภายใต้
เครือข่ายโทรศัพท์เดียวกัน และสถานการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ในทางเทคนิค
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ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง ก่อนหน้านี้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ได้น�ำมา
ซึง่ การแข่งขันมากขึน้ แต่แค่เปลีย่ นจากผูกขาดโดยรัฐเป็นผูกขาดโดยเอกชน
มีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างสภาวะที่รัฐมีบทบาทสูงกับที่เอกชนมี
บทบาทสูงอยูเ่ สมอ ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 รัฐรับภาระความรับผิดชอบ
ต่างๆ มากขึ้น และอัตราส่วนการใช้จ่ายภาครัฐก็สูงขึ้นในแทบทุกประเทศ
ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ตั้งแต่โทรคมนาคมไปจนถึงการผลิตไฟฟ้ากับพลังงาน
และบางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็กกล้าและรถยนต์ก็ล้วนเคยเป็นของ
รัฐ แต่มาในปัจจุบนั ก็ได้รบั การแปรรูปเป็นบริษทั เอกชนทัง้ แบบสมบูรณ์และ
แปรรูปเพียงบางส่วน ในช่วง 25 ปีทผี่ า่ นมา แนวโน้มเป็นไปในทางทีเ่ ศรษฐกิจ
ภาคเอกชนเป็นเสาหลักมากยิ่งขึ้น
แล้วอะไรเล่าเป็นที่มาของแนวโน้มนี้? ในระดับนานาชาติ ธนาคารโลก
และกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศมี บ ทบาทส� ำ คั ญ มากภายใต้ ก รอบ
ข้ อ ตกลงที่ เ รี ย กว่ า “ฉั น ทามติ ว อชิ ง ตั น ” แนวนโยบายเศรษฐกิ จ ของ
ข้อตกลงนีเ้ รียกร้องให้รฐั ลดบทบาทลง และน�ำไปสูค่ ลืน่ แห่งการผ่อนคลายการ
ก�ำกับดูแลและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทัว่ โลก นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัล
โนเบลและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก โจเซฟ สติกลิตซ์
(Stiglitz 2002: 78-81) ให้ความเห็นว่า ถ้าในทศวรรษ 1980 และ 1990
จะมี ใ ครสั ก คนสอนนกแก้ ว พู ด ค� ำ ว่ า “แปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ” แล้ ว ละก็
ค�ำแนะน�ำของธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คงจะพอ
เสียยิ่งกว่าพอ ในมุมมองของสติกลิตซ์ ปัญหาของฉันทามติวอชิงตันคือการ
มองว่าการแปรรูปนั้นเป็นจุดหมายในตัวเอง แต่ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด
ว่าภาคเศรษฐกิจใดที่เหมาะสมกับการแปรรูป ควรท�ำภายใต้สถานการณ์ใด
และต้องมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้การแปรรูปยังผลไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
และมีการกระจายสินค้าและบริการทีเ่ ป็นธรรม ผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ขึ้นอยู่กับว่าท�ำในภาคเศรษฐกิจใดและสภาวะขณะที่ท�ำเป็นอย่างไร การ
แปรรูปจึงอาจส�ำเร็จในประเทศหนึ่งแต่ล้มเหลวในอีกประเทศหนึ่งได้แม้จะ
เป็นภาคเศรษฐกิจเดียวกัน
ปัจจัยต่อไปนี้ส�ำคัญเป็นพิเศษต่อผลลัพธ์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
• สถานการณ์ ใ นประเทศเอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การแข่ ง ขั น หรื อ ไม่ ?
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มิ ฉ ะนั้ น จะกลั บ กลายเป็ น ว่ า เกิ ด การผู ก ขาดโดยเอกชนมา
แทนที่การผูกขาดโดยรัฐ สภาวะการแข่งขันหลังแปรรูปจะ
เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มากในอุตสาหกรรมเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น
การแข่งขันในระบบรางเส้นทางหนึ่งจะเกิดได้อย่างจ�ำกัดมาก
เพราะการสร้างทางรถไฟอีกสายหนึง่ คูข่ นานกับสายเดิมไม่สร้าง
ผลก�ำไร ทั้งรถขบวนหนึ่งก็ไม่สามารถแซงอีกขบวนหนึ่งได้บน
รางเดียวกัน อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายก็เช่น
พวกทีผ่ ลิตน�ำ้ ประปา ก๊าซ และไฟฟ้า ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั
ค่าตอบแทนตามผลงาน (performance-based) และถ้าจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ก็ตอ้ งมีการก�ำกับดูแลบริษทั เหล่านีใ้ นลักษณะทีไ่ ม่ให้
พวกเขาใช้อ�ำนาจตลาดในทางที่ไม่ควร
• จะเกิดอันตรายขึ้นไหมถ้าผู้บริโภคบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสินค้าและ
บริการที่ส�ำคัญ? ตัวอย่างเช่น คนบางกลุ่มในพื้นที่ห่างไกลอาจ
เข้าไม่ถึงบริการทางไปรษณีย์ หรือคนจนอาจไม่สามารถเข้าถึง
โครงข่ายระบบกระแสไฟฟ้าได้
• รัฐมีข้อพิจารณาด้านความมั่นคงอะไรเป็นพิเศษหรือไม่? รัฐ
ดึงส�ำนักพิมพ์รัฐบาลกลางของเยอรมนีกลับมาถือครองอย่าง
เดิมหลังจากแปรรูปเบ็ดเสร็จไปแล้ว เพราะเหตุว่าเอกสารที่
ตีพมิ พ์และข้อมูลทีด่ แู ลอยูม่ เี นือ้ หาอ่อนไหวเกินไป <จ�ำเป็นต้อง
มีการปกปิด>
ผลลั พ ธ์ ข องทั้ ง การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ และการเข้ า ถื อ ครองบริ ษั ท
โดยรัฐมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย ขึน้ อยูก่ บั ว่าท�ำในภาคเศรษฐกิจใดและนโยบายที่
ออกแบบมาเป็นอย่างไร ในรายงานชื่อ ข้อจ�ำกัดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ได้มกี ารศึกษาและประเมินกรณีศกึ ษาเรือ่ งการแปรรูปในเยอรมนีและประเทศ
อื่น ผลคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันมาก ต่อไปนี้จะน�ำเสนอผลดีที่
ได้รับการยอมรับรวมถึงความเสี่ยงจากการแปรรูป โดยอิงข้อวิเคราะห์ของ
คลับออฟโรม
ข้อแรกคือ ถ้าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจน�ำไปสู่การแข่งขันกันในภาค
เศรษฐกิจที่มีการแปรรูป ก็จะท�ำให้เหล่าบริษัทต่างๆ มีท่าทีเอาใจผู้บริโภค
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มากขึ้น บริษัทเอกชนที่ต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นจะต้องท�ำให้ลูกค้าพอใจ
พวกเขาต้องสร้างนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพถึงจะด�ำรงอยู่ในตลาดได้
ตัวอย่างที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือภาคโทรคมนาคมที่หลังจากแปรรูปแล้ว
บริษทั ต่างๆ ก็แข่งขันกันและเกิดนวัตกรรมมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการขยายตลาด
อีกด้วย ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้ารัฐยังผูกขาดอยู่ กล่าวคือรัฐวิสาหกิจที่
ไม่อยู่ในบรรยากาศแห่งการแข่งขันมักจะด�ำเนินการในลักษณะที่ใช้ต้นทุน
สูงและไม่ค่อยเปิดกว้างต่อนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุนและการ
ให้บริการที่คุณภาพดีกว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป บริษัทเอกชนมักไม่สนใจ
ลูกค้าทีบ่ ริษทั ไม่สามารถท�ำก�ำไรจากเขาได้ นัน่ คือมีการ “เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ”
ตัวอย่างของกรณีนี้คือ คนในพื้นที่ห่างไกลมักเข้าไม่ถึงบริการด้านไปรษณีย์
เพราะการส่งไปรษณีย์นั้นไม่คุ้มต้นทุน
การแปรรูปจะมีเหตุผลสนับสนุนถ้ารัฐขาดแคลนทรัพยากรส�ำหรับการ
ลงทุนและนักลงทุนภาคเอกชน (จากต่างประเทศ) อยากจะน�ำทุนของตนมาลง
กรณีอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศยากจนที่รัฐเปิดโอกาสให้นักลงทุน
มาเป็นผู้ให้บริการทั่วไปที่คนส่วนใหญ่บริโภค เช่น น�้ำประปา อย่างไรเสีย
การให้บริการมักได้รบั การปรับปรุงส�ำหรับคนทีม่ คี วามสามารถจะจ่ายเท่านัน้
ซึ่งนี่เป็นการเร่งให้เกิดความเหลื่อมล�้ำเข้าไปใหญ่
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ เวลามีการแปรรูปคือ กฎเกณฑ์ทใี่ ช้ควบคุมการ
ลงทุนนั้นอ่อนแอ กล่าวคือพอมีแรงกดดันจากสถานการณ์ต่างๆ รัฐที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการแปรรูปมาก่อน มีโอกาสเจอเงือ่ นไขการขายทีเ่ ป็นผลเสีย
แก่รัฐเอง เช่นในกรณีอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ เมื่อเผชิญความกดดันจาก
บริษทั ระหว่างประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์ในการแปรรูปมาก่อน ประเทศเหล่านี้
ก็ถูกหว่านล้อมให้ก�ำหนดเงื่อนไขด้านราคาและคุณภาพที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ในประเทศแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
ที่เป็นรัฐเปลี่ยนผ่าน บริษัทพลังงานของรัฐมักถูกขายให้เอกชนในราคาที่
ต�่ำกว่ามูลค่าแท้จริงอย่างมาก
เราได้ พู ด ถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เวลาแปรรู ป แล้ ว ไม่ มี ก าร
แข่งขันเพียงพอ ท�ำให้เกิดการผูกขาดโดยบริษัทเอกชน กรณีนี้เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นเครือข่าย เช่น การจัดหาน�ำ้ ประปาและโครงข่าย
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ไฟฟ้า ซึง่ เป็นธุรกิจทีผ่ บู้ ริโภคไม่มตี วั เลือกอืน่ ผลคือไม่เกิดทัง้ นวัตกรรมและ
ผลดีด้านราคาต่อผู้บริโภค การผูกขาดโดยบริษัทเอกชนมักมีข้อเสียยิ่งกว่า
การผูกขาดโดยรัฐเสียอีก
อันตรายอีกอย่างหนึ่งของการแปรรูปคือผู้รับความเสี่ยงและต้นทุน
ภายนอก (external costs) อยู่ผิดที่ผิดทาง กล่าวคือ หลังจากขายบริษัท
ให้นักลงทุนเอกชนแล้ว ความเสี่ยงด้านรายได้อาจถูกผลักไปสู่รัฐได้ กรณี
อย่ า งนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น ต้ น ทุน ภายนอก เช่น
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ถูกผลักให้เป็นภาระของภาครัฐ ในขณะทีก่ ำ� ไรยังอยู่
ในก�ำมือของเอกชน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือต้นทุนการด�ำเนินงานของ
อุตสาหกรรมพลังงานปรมาณู
อีกปัญหาหนึง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ นักลงทุนเอกชนเข้ามาเกีย่ วข้องคือ เขา
มักละเลยไม่สนใจผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะยาวและไม่ค�ำนึงถึงแนวคิดด้าน
ความมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในบางกรณีอาจน�ำไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ต่กอ่ นได้รบั การบ�ำรุงรักษาโดยเงินจากแหล่งสาธารณะ
ตัวอย่างทีค่ นุ้ กันคือกรณีระบบรางของอังกฤษ หลังจากการแปรรูปเป็นบริษทั
เอกชนแล้ว นักลงทุนได้ปล่อยปละละเลยการบ�ำรุงรักษาระบบรางจนท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง ในที่สุดก็ต้องโอนกลับมาเป็นของรัฐ
บ่อยครั้งที่มีการแปรรูปเพราะเหตุผลด้านการคลัง กล่าวคือ ต้องการน�ำ
รายได้ไปช่วยเติมเต็มในกรณีที่เงินจากงบประมาณมีไม่พอ ซึ่งอาจเกิดผลดี
ต่อนโยบายด้านอื่นได้ ตัวอย่างเช่น เมืองเดรสเดินในเยอรมนีได้ขายอาคาร
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ นเป็นเจ้าของอยูถ่ งึ 100,000 หน่วย อันส่งผลให้เป็นเมืองขนาด
ใหญ่เมืองเดียวในเยอรมนีที่ปลอดหนี้ เงินจ�ำนวน 80 ล้านยูโรต่อปีที่แต่ก่อน
ต้องน�ำมาช�ำระดอกเบี้ยซึ่งประหยัดไปได้นี้ หลังจากหักส่วนต่างระหว่าง
ค่าเช่ากับค่าบ�ำรุงรักษาแล้ว สามารถน�ำไปลงทุนในส่วนอืน่ ได้ เช่น การศึกษา
คลับออฟโรมได้ท�ำรายการเพื่อตรวจสอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมา
โดยต้องมีการถกเถียงกันในวงสาธารณะเกี่ยวกับเหตุผลที่จะแปรรูปเป็น
อย่างแรก เพื่อให้แน่ใจว่าการแปรรูปที่จะท�ำนั้นไม่ใช่จุดหมายในตัวเอง
<แต่เป็นเครื่องมือเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอื่น>
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• ควรมีการวางกรอบกฎระเบียบที่รัดกุมโดยก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจนส�ำหรับนักลงทุนที่สนใจ
• การแปรรูปไม่ควรท�ำเพื่อเหตุผลด้านอุดมการณ์ในกรณีที่รัฐ
สามารถจัดหาบริการนี้ได้ดีอยู่แล้ว
• ควรมีร ะบบควบคุม อย่างเป็นประชาธิปไตย โดยจัดตั้งให้มี
หน่วยงานคอยควบคุมดูแล
• แม้รัฐจะไม่ใช่เจ้าของแล้ว แต่รัฐควรต้องมีอิทธิพลต่อตลาด
โดยอาศัยเครื่องมือคือการก�ำกับดูแล
• สิ น ค้ า และบริ ก ารสาธารณะที่ ก ระทบผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม
ควรต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและสังคมเป็นการเฉพาะ การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในภาคนี้ต้องท�ำอย่างระมัดระวัง
• ควรมี ก ฎบั ต รทางสั ง คมคุ ้ ม ครองกลุ ่ ม คนที่ ต กเป็ น ฝ่ า ยเสี ย
ประโยชน์ ตัวอย่างคือนครเดรสเดินที่ขายอาคารให้แก่เอกชน
แต่ ก็ ไ ด้ มี ก ารวางข้ อ ก� ำ หนดปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องผู ้ เ ช่ า ให้ ด ้ ว ย
หลังอาคารตกเป็นของเอกชน
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจควรท�ำอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
• ควรต้องมีการศึกษาก่อนว่า แนวทางที่สามซึ่งอยู่ตรงกลาง
ระหว่างการให้เป็นของรัฐกับของเอกชนทั้งหมดนั้นจะเป็นไป
ได้ไหมในรูปความเป็นหุ้นส่วนหรือการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับ
เอกชน

7.4 งานที่มีคุณค่าและการกำ�หนดร่วมกัน:
นโยบายว่าด้วยงานที่มีคุณค่า
วูล์ฟกัง ชโรเดอร์
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ทุกสังคมมีความเข้าใจเรื่องการท�ำ งานต่างกันไปตามแนวทางของ
ตัวเอง นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับงาน ซึ่งรวมถึง
ค�ำถามว่างานที่มีคุณค่าคืออะไร เช่น ปัจจุบันมีการจัดระบบการท�ำงาน
อย่างไร? ในอนาคตการท�ำงานจะมีลักษณะอย่างไร? งานมีความส�ำคัญต่อ
ชีวติ ของเราและความประสานกลมเกลียวทางสังคมอย่างไร? สภาวะทีม่ กี าร
แบ่งขัว้ ในสังคมระหว่างคนทีอ่ ยูใ่ นงานทีไ่ ม่มนั่ คง (precarious)15 ทีม่ คี า่ จ้างต�ำ่
และสภาพการท�ำงานทีก่ ดดัน กับคนทีไ่ ด้คา่ ตอบแทนดีและมีสภาพแวดล้อม
การท�ำงานดีนั้น เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวหรือเปล่า? หรือเราก�ำลังมุ่งสู่
การพัฒนาที่บกพร่อง? สิ่งเหล่านี้เป็นความกังวลที่บีบคั้นขึ้นเรื่อยๆ และถ้า
ไม่พยายามตอบค�ำถามเหล่านี้ เราก็จะไม่สามารถวางแผนส�ำหรับอนาคตของ
ทัง้ บุคคลและสังคมได้ หลายคนเชือ่ ใน “จุดจบของการท�ำงาน” (end of work)
โดยบอกว่าสังคมสมัยใหม่ไม่สามารถผลิตงานให้ทกุ คนได้และยากทีจ่ ะมีภาวะ
การจ้างงานเต็มอัตรา แต่แนวคิดนี้ก็จืดจางไปมากแล้ว และตีตกไปได้หากดู
กรณีของประเทศสแกนดิเนเวียที่มีทั้งอัตราการจ้างงานและมาตรฐานทาง
สังคมที่สูงควบคู่กันไป เช่นเดียวกันกับในเยอรมนีที่หลังจากประสบสภาวะ
เศรษฐกิจชะงักงันหลายปี ก็สามารถลดอัตราการว่างงานได้ อย่างไรก็ตาม
ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลที่แพร่สะพัดว่าเราก�ำลังกลายเป็น “สังคมที่มี
การจ้างงานแบบยืดหยุน่ และคนท�ำงานกันหนัก” (flexibilised hyper working
society) แม้วา่ ปัจจุบนั ผลิตภาพโดยรวมดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ นจนใช้แรงงานน้อยลง
ในการสร้างจีเอ็นพีทสี่ งู กว่าเมือ่ 40 ปีกอ่ นมาก แต่นเี่ ป็นเพียงแง่มมุ หนึง่ จาก
การถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านอย่างกว้างขวางในโลกของการท�ำงาน
“precarious” มาจากค�ำละตินคือ “precarius” หมายถึง “การได้มาด้วยการขอร้องหรือสวด
อ้อนวอน” (สิ่งที่ได้มานั้นจึงขึ้นอยู่กับเจตจ�ำนงของผู้อื่น) หรือก็คือสภาวะที่มีความ “ไม่มั่นคง”
<ในชีวิตและการท�ำงาน>
15
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uความเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบการท�ำงาน

แม้วิธีการจัดระเบียบการท�ำงานที่สร้างรายได้จะมีการถกเถียงกันใน
สังคมวงกว้างเป็นครั้งคราวและในบางสถานการณ์เท่านั้น แต่เรื่องนี้ก็ส�ำคัญ
เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของลูกจ้าง ในอดีต การท�ำงานในภาค
อุตสาหกรรมจะเกี่ยวพันกับงานบนสายพานการผลิตหรือถูกก�ำหนดโดย
เครือ่ งจักร แม้ระบบการท�ำงานแบบเทย์เลอร์ (Taylorist work organization)
ที่เน้นการผลิตโดยเครื่องจักร ใช้ระบบควบคุม และมีการก�ำหนดมาตรฐาน
(พูดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการวางแผนการท�ำงานที่อิงกับ “วิทยาศาสตร์”)
จะไม่ได้มีผลกระทบกับทุกคน แต่ก็มีอิทธิพลต่อทิศทางของสังคมโดยรวม
และชีวิตหลังเลิกงานด้วย อีกอย่างหนึ่งคือ เราไม่อาจเข้าใจประวัติศาสตร์
ของขบวนการแรงงานโดยเฉพาะของสหภาพแรงงานได้ ถ้าไม่เข้าใจระบบ
การท�ำงานแบบเทย์เลอร์และการจัดระบบของกิจการใหญ่ๆ
ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1980 มี
โมเดลการผลิตเปี่ยมนวัตกรรม การผลิ ต แบบเทย์ เ ลอร์ ม าจาก
อีกอย่างนอกเหนือจากการผลิต ความคิดของ เฟรเดอริก เทย์เลอร์
แบบเทย์ เ ลอร์ (Taylorism) (Frederick Taylor, 1856-1915)
นั่นคือ “การผลิตแบบโตโยต้า” จุ ด มุ ่ ง หมายของเขาคื อ จั ด ระบบ
(Toyotism) 16 โดยโมเดลการ การท� ำ งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ผลิ ต นี้ ตั้ ง ชื่ อ ตามการจั ด การ ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในความเห็ น
การท�ำงานรูปแบบใหม่ที่อาศัย ของเขา คนงานควรท�ำงานโดยยึด
การท� ำ งานเป็ น ที ม ณ บริ ษั ท หลักการเดียวกับเครือ่ งจักร และเขา
ผลิตรถยนต์โตโยต้า หนึ่งในจุด พยายามจัดโครงสร้างกระบวนการ
มุ่งหมายของโมเดลการผลิตนี้คือ การท� ำ งานตามอย่ า งสายพาน
การขจัดข้อเสียทีเ่ กิดจากการแบ่ง การผลิตแบบเครื่องจักร
งานกั น ท� ำ ที่ ไ ม่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น
และกระตุ้นให้แรงงานที่มีทักษะมากๆ ท�ำงานประสานกันเหนียวแน่นยิ่งขึ้น

Toyotism เป็นชื่อเรียกขานตามโมเดลการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้า โดยโตโยต้า
พยายามมุง่ ท�ำให้เกิดสองอย่างพร้อมๆ กัน คือ การมีผลิตภาพสูงอันเกิดจากการผลิตทีละมากๆ
และการมีคุณภาพสูงอย่างที่ผลิตในโรงผลิตขนาดเล็กที่มีความพิถีพิถัน
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มิตหิ นึง่ ของแนวคิดนีซ้ งึ่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการที่
สหภาพแรงงานสนับสนุนคือการสร้างสภาพการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงความเป็น
มนุษย์มากขึน้ เช่น ปรับปรุงสภาพการท�ำงาน ท�ำให้คณ
ุ ภาพการท�ำงานและ
คุณภาพชีวิตสอดประสานกัน รักษาสุขภาพคนท�ำงาน และส่งเสริมความ
มั่งคั่งทางสังคม
ในอดีตโรงงานผลิตรถยนต์เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมในเรือ่ งการจัดระบบ
การท�ำงาน ตัวอย่างหนึ่งคือระบบการท�ำงานเป็นทีมรูปแบบใหม่ที่โรงงาน
ของวอลโวในสวีเดน การพัฒนาการท�ำงานเป็นทีมทีม่ คี วามเป็นเอกเทศหรือ
กึ่งเอกเทศในช่วงต้นทศวรรษ 1980 รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิต
ทั้งหลายนั้น เกี่ยวพันแนบแน่นกับอุตสาหกรรมหลักนี้ การท�ำงานเป็นทีม
แบบเป็นกึ่งเอกเทศนี้ท�ำให้เกิดความคาดหวังว่าสภาพการท�ำงานจะมีความ
น่าสนใจยิง่ ขึน้ หลากหลายยิง่ ขึน้ และจะได้ทำ� งานทีท่ า้ ทายทักษะยิง่ ขึน้ โดย
ในสถานการณ์เช่นนี้ลูกจ้างจะมีโอกาสก�ำหนดโควตาการท�ำงานของตนได้
มากกว่าและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนว่าการท�ำงาน
เป็นทีมจะเป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งการท�ำงานแบบใหม่ และบุคคลจะ
สามารถยกระดับสถานภาพของตนเองในกลุ่มที่ร่วมมือกันท�ำงานได้
เมื่อการท�ำงานตามระบบสายพานการผลิตมาตรฐาน (การผลิตแบบ
เทย์เลอร์) ถึงจุดอิม่ ตัวในระดับหนึง่ จึงมีการถกเถียงกันว่าจะปรับปรุงสภาพ
การท�ำงานอย่างไรได้บ้าง? การพัฒนาไปสู่ระบบที่มีการท�ำงานเป็นทีมแบบ
กึง่ เอกเทศนัน้ มุง่ สูโ่ มเดล “งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า” ถ้าเทียบกับประเทศอืน่ จะเห็นได้วา่
ในเยอรมนีระบบนี้ค่อนข้างแพร่หลาย ท�ำให้ “แนวทางพิเศษ” แบบเยอรมัน
เป็นที่กล่าวขวัญถึง โดยมีรากฐานมาจากแรงงานเปี่ยมทักษะและระบบ
อาชีวศึกษาคู่ขนานที่พัฒนาขึ้นในระบบการผลิตแบบเทย์เลอร์ วิธีนี้จึงท�ำให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างความเป็นมนุษย์กับการก�ำหนดกฎการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ (rationalisation) นี่จึงเป็นพื้นฐานด้านผลิตภาพส�ำหรับ
โครงการที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบยืดหยุ่น (flexible specialisation) ในอุตสาหกรรมที่มุ่งส่งออก แต่ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา
อนาคตของรูปแบบการท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมเช่นนีก้ เ็ ป็นทีก่ งั ขา เพราะ
ข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการถดถอยของระบบการท�ำงาน
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เป็นทีมนั้นท�ำให้คนไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและไม่ค่อยยอมรับรูปแบบการ
ท�ำงานนี้
ความผิดหวังเริม่ เกิดขึน้ การท�ำงานเป็นทีมขยายตัวขึน้ แต่ความคาดหวัง
ว่าการท�ำงานแบบนี้จะท�ำให้โลกแห่งการท�ำงานมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
ทุกหย่อมหญ้ากลับไม่เกิดขึน้ จริง ในทางตรงกันข้าม ลูกจ้างในหลายภาคส่วน
มีโอกาสน้อยลงทีจ่ ะก�ำหนดระบบการท�ำงานของตัวเอง เพราะนายจ้างอยาก
ใช้ระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียว ผลก็คอื ในแต่ละอุตสาหกรรม กลุม่ นายจ้างจะ
จัดระบบการท�ำงานของตัวเองเพื่อแข่งกันให้เกิดผลิตภาพสูงสุด
ในขณะที่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดน้อยลง มีการท�ำงาน
อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากในสังคม นั่นคือ งานในภาคบริการ
ที่คล่องตัวและเน้นใช้ความรู้ คนมักคิดกันว่าบุคคลที่ท�ำงานเช่นนี้จะมีความ
เป็นเอกเทศมากกว่า จริงอยูท่ พี่ วกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ� งานในสถานทีท่ ำ� งาน
ขนาดใหญ่ แต่ท�ำในที่ท�ำงานขนาดย่อมและรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
มากกว่าคนในภาคเศรษฐกิจอืน่ แต่ในอีกด้านหนึง่ คนเหล่านีก้ ป็ ระสบปัญหา
ว่าเวลาท�ำงานนัน้ ไม่ได้ตายตัวอย่างในหลายภาคเศรษฐกิจ เลยกลายเป็นว่า
แทนที่เวลาท�ำงานจะลดลง คนกลับเริ่มพูดถึง “การท�ำงานไม่จบไม่สิ้น” แทน
ตัวอย่างเช่น ในยุคของอีเมลและโทรศัพท์มือถือ มีการคาดหวังว่าลูกจ้าง
จ�ำนวนมากต้องพร้อมท�ำงานช่วงนอกเวลางานแม้จะเป็นการละเมิดกฎหมาย
ก็ตาม เมือ่ มีการถกเถียงกันเกีย่ วกับความเสีย่ งและโอกาสในงานรูปแบบใหม่นี้
ปรากฏว่าคุณสมบัตขิ องคนงานเป็นปัจจัยก�ำหนดความเป็นอิสระหรือไม่อสิ ระ
ในชีวิตการท�ำงาน ในด้านความเสี่ยง การถกเถียงมุ่งไปที่ความเครียดแบบ
ใหม่ๆ กลุ่มอาการหมดไฟ (burn-out syndrome) ซึ่งเป็นความเหนื่อยล้า
ทางใจจากการท�ำงาน งานที่ถาโถมจนแทบรับไม่ไหว และผลเสียในแง่
คุณภาพชีวิตที่ลดลง
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพูดกันมากถึงคนงานแบบใหม่ที่เป็นทั้งลูกจ้าง
และผูป้ ระกอบการควบกันไปในตัวคนเดียวกัน (เรียกว่า “entreployee”) โดย
คนงานแบบนี้รับผิดชอบที่จะขวนขวายพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาด นี่สะท้อนกระบวนการวิวัฒนาการจากแรงงานชนชั้นกรรมาชีพที่รับ
ค่าจ้างไปสู่ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติทางอาชีพ จนในที่สุดก็เป็นทั้งลูกจ้างทั้ง

u การก� ำ หนดร่ ว มกั น :
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ผู้ประกอบการอย่างที่ว่า ลักษณะเฉพาะของพวกหลังนี้คือจะจัดการปรับ
คุณสมบัตติ นเองให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบริษทั คนแบบนีม้ ี
3 มิติ (1) มีคุณสมบัติที่เฉพาะตัว (2) ควบคุมตนเองอย่างเป็นระบบในเรื่อง
การงาน (3) มีความเสี่ยงที่จะใช้งานตนเองหนักเกินไป โดยเฉพาะในบริบท
ที่สภาพการท�ำงานไม่มั่นคง เพราะประกันสังคมไม่ครอบคลุมเหมือนลูกจ้าง
ปกติ เนือ่ งจาก “ลูกจ้างควบผูป้ ระกอบการ” เป็นการประกอบสร้างทางสังคม
ทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการอีกขัน้ ของเศรษฐกิจทีอ่ งิ กลไกตลาด นักสังคมวิทยา
ชื่อฟอสส์และพอนกราทซ์ (G. Günter Voß and Hans J. Pongratz) ซึ่งเป็น
ผูบ้ ญ
ั ญัตคิ ำ� ดังกล่าว ได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้
ภายในบริษัทดังนี้ “ความขัดแย้งระหว่างทุนกับแรงงานในวิสาหกิจทุนนิยม
นั้นไม่ได้หายไปจากการที่มีคนท�ำงานประเภทใหม่ที่เรียกว่าลูกจ้างควบ
ผูป้ ระกอบการ แต่กลายเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างผูป้ ระกอบการ
หลายประเภท” (Voß/Pongratz 2003: 32) แม้ว่าคนท�ำงานประเภทนี้จะยัง
ไม่ได้ครอบง�ำโลกของการท�ำงาน แต่ลักษณะที่ได้กล่าวถึงนั้นก็แพร่หลาย
มากแล้ว
สิ่งท้าทายที่สุดส�ำหรับนโยบาย “งานที่มีคุณค่า” ในปัจจุบันคือ การที่
ลูกจ้างที่อยู่ในสภาวะไม่มั่นคงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัญหาคือนับวัน
ก็ ยิ่ ง ยากที่ ค นงานจะออกจากการจ้ า งงานแบบนี้ ในมุ ม มองของสั ง คม
ประชาธิปไตย งานที่มีคุณค่าจะต้องมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญใน 2 ด้าน หนึ่ง
งานใดที่เป็นงานคุณภาพต�่ำ ต้องแก้ไขให้เป็นงานที่มีความเป็นมนุษย์
มากขึน้ สอง ต้องช่วยเหลือคนทีต่ กอยูใ่ นสภาพการจ้างงานดังกล่าวให้หลุดพ้น
เพื่อเขาจะได้พัฒนาตนเองได้
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและขั้ น ตอนการก� ำ หนด

ร่วมกัน
ในยุคที่การท�ำงานแบบอุตสาหกรรมลดความส�ำคัญลง ก็มีข้อเรียกร้อง
เพิ่มขึ้นต่อผู้ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า นอกจากองค์กร
นายจ้างและลูกจ้างกับรัฐแล้ว ยังมีผู้ที่ท�ำงานในวิสาหกิจเป็นเสาหลักที่สาม
แห่งการเจรจาเรื่องนโยบายงานที่มีคุณค่าในเยอรมนีด้วย การเจรจาใน
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ทศวรรษ 1980 เน้นหัวข้อส�ำคัญๆ ว่าด้วยสภาพการท�ำงาน โดยท�ำกันตาม
มาตรฐานจากกรอบการตกลงกันเป็นการทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมหรือท�ำ
ตามมาตรฐานที่รัฐก�ำหนด ดังนั้นในเยอรมนี ระบบสังคมที่สร้างขึ้นมาใน
ระดับวิสาหกิจจึงด�ำเนินการตามกรอบการก�ำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม แต่
ก็ไม่ได้ยึดตามอย่างเข้มงวดนัก โมเดลแบบเยอรมันเปิดช่องให้มีรูปแบบ
การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลายในระดับวิสาหกิจ แต่ก็
อยู่ใต้กรอบเงื่อนไขบางประการ เช่น ฝ่ายจัดการต้องน�ำผลประโยชน์ของ
พนักงานและคณะกรรมการคนงานในวิสาหกิจเข้ามาพิจารณาประกอบ
ประเด็นเรื่องนโยบายบริหารบุคลากร และต้องท�ำตามแนวปฏิบัติที่องค์กร
ภาคอุตสาหกรรมวางไว้ อาทิเช่น การก�ำหนดให้มีข้อตกลงร่วม และการ
ท�ำตามกฎการก�ำกับดูแลของฝ่ายรัฐ ในอีกด้านคณะกรรมการคนงานก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานกันระหว่างการเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของ
ลูกจ้างกับการมีความรับความผิดชอบต่อผลงานและผลิตภาพของบริษัท
โมเดลการก�ำหนดร่วมและความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้มีการ
อธิบายไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายธรรมนูญว่าด้วยการท�ำงาน (Betriebsverfassungsgesetz) ดังนี้
“นายจ้างและคณะกรรมการคนงานต้องท�ำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณ
แห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ข้อตกลงร่วมต่างๆ น�ำไปใช้ได้จริง
โดยท�ำงานร่วมกับสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างทีม่ ตี วั แทนในวิสาหกิจ
นั้น เพื่อยังประโยชน์แก่ทั้งลูกจ้างและตัววิสาหกิจเอง” (§2 มาตรา 1 ของ
กฎหมายธรรมนูญว่าด้วยการท�ำงาน)
ในรูปแบบของตัวแทนกลุม่ ผลประโยชน์ในเยอรมนี สหภาพแรงงานและ
คณะกรรมการคนงานจะแยกกันอย่างเป็นทางการ สมาชิกของคณะกรรมการ
คนงานไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานเองก็
ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงและเป็นอัตโนมัติต่อคณะกรรมการคนงาน การแยก
กันอย่างเป็นทางการนี้ถือเป็นความส�ำเร็จยิ่งใหญ่ของโมเดลเยอรมัน เพราะ
ท�ำให้ไม่เกิดการแข่งขันกันระหว่างคณะกรรมการคนงานกับสหภาพแรงงาน
จนกลายเป็นอุปสรรค แต่กลับสร้างความร่วมมือแบบวันต่อวันขึ้นแทน เป็น
เวลา 6 ทศวรรษแล้วที่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกคณะกรรมการคนงาน

uความท้าทายส�ำหรับการก�ำหนดร่วมกัน

โมเดลการแบ่ ง งานกั น ท� ำ ที่ อิ ง กั บ การก� ำ หนดร่ ว มกั น ในสถาน
ประกอบการผ่านกลไกต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการคนงาน การทีค่ นงาน
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรือ่ งทางเศรษฐกิจบ้างผ่านตัวแทนคนงานในสถาน
ประกอบการ และการที่มีเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่ท�ำงานเต็มเวลามานั่ง
อยูใ่ นคณะกรรมการก�ำกับดูแลของบริษทั นัน้ ก�ำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆ
1. ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในระบบการก�ำหนดร่วมซึ่งมี
ความผูกพันกันก�ำลังสลายตัวลง วิสาหกิจได้ยอมรับการตัดสินใจระดับ
ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องนโยบายแรงงาน นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็น
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เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานควบคู่ไปด้วย และท�ำงานแบบอาสาสมัครอย่าง
ดีเลิศในสหภาพแรงงาน ขณะทีค่ ณะกรรมการคนงานท�ำหน้าทีเ่ หมือนสถาบัน
“ตัวประสาน” (Fürstenberg 2000[1958]) ระหว่างคนงาน ฝ่ายจัดการ และ
สหภาพแรงงาน ฝ่ายบริหารจัดการในสถานประกอบการเองก็ตอ้ งจัดการกับ
ประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ด้วยการสร้างสมดุลทีเ่ กีย่ วกับคนงาน คณะกรรมการ
และกลุม่ ผลประโยชน์ทมี่ อี ำ� นาจชีข้ าด รวมถึงข้อก�ำหนดของฝ่ายบริหารส่วน
กลาง <ซึ่งมีอ�ำนาจสูงสุดในกลุ่มบริษัท> และสมาคมนายจ้างด้วย เวลามี
ความขัดแย้งกันระหว่างคณะกรรมการคนงานกับฝ่ายจัดการ ก็ตอ้ งแก้ไขกัน
ไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ความขัดแย้งอย่างเปิดเผยจึงไม่ค่อย
เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกันในเรื่องการจัดสรรรายได้หรือการจัด
ระบบองค์กร ปรากฏว่าบ่อยครั้งมีคนนอกเข้ามาพัวพันด้วย คณะกรรมการ
คนงานและฝ่ายบริหารจัดการคือผู้เล่นที่ส� ำคัญที่สุดในเวทีที่ตนต้องเล่น
ทั้งสองมีฐานอ�ำนาจทางกฎหมายที่ต่างกันและมีทรัพยากรแห่งอ�ำนาจไม่
เท่ากัน ดังนั้นอุตสาหกรรมสัมพันธ์จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการต่อรองกัน
ระหว่างสองฝ่ายทีม่ คี วามแข็งแกร่งเท่าๆ กัน ผูเ้ ล่นในระดับสถานประกอบการ
ไม่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองซึ่งท�ำกันในระดับอุตสาหกรรม และผ่าน
การพัฒนามานานจนกลายเป็นรูปแบบสถาบันที่ต้องท�ำตาม ทั้งยังช่วย
พัฒนาวิถีแห่งความร่วมมืออันมีองค์ประกอบส�ำคัญสูงสุดด้านการเมืองและ
ด้านเศรษฐกิจตามล�ำดับ
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ค่อยไปและสะท้อนดุลอ�ำนาจทางการเมืองในช่วงเวลาปัจจุบัน ข้อเท็จจริง
ข้อหนึ่งคือ ถ้าฝ่ายจัดการค�ำนวณว่ามีโอกาสท�ำอะไรที่ต้องการโดยไม่ต้อง
เข้ากระบวนการร่วมเจรจาต่อรองและไม่ส่งผลเสียต่อความสงบเรียบร้อยใน
ทีท่ ำ� งานหรือไม่มผี ลเสียต่อผลิตภาพ เขาก็จะลองท�ำดูบา้ ง พฤติกรรมแบบนี้
เกิดบ่อยขึ้นในระยะหลังๆ ซึ่งในมุมมองของฝ่ายสังคมประชาธิปไตยเห็นว่า
ประเด็นการมีส่วนร่วมของลูกจ้างนั้น ไม่ได้อยู่ที่ว่าการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง
จะ “เป็นประโยชน์” หรือไม่ แต่เป็นเรื่องสิทธิขั้นรากฐานที่กฎหมายรองรับ
และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
สิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้การก�ำหนดนโยบายระดับภาคอุตสาหกรรมใดๆ
เป็นที่ยอมรับและชอบธรรม คือการท�ำให้ผู้เล่นในสถานประกอบการเห็น
ว่าความคิดเห็นและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับการพิจารณาในระดับ
สมาพันธ์อุตสาหกรรมและสหพันธ์แรงงาน <ที่ทรงอิทธิพลกว่าในการวาง
นโยบายระดับชาติ> โดยหลักการ องค์กรตัวแทนต่างๆ ต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้
ถ้าต้องการให้คนงานมีความภักดีในระดับสูง และต้องสามารถรักษาสัญญาที่
ให้ไว้แก่สมาชิกได้ ซึง่ ส่งผลต่อการสร้างข้อผูกมัดครัง้ ต่อไป ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ที่สืบทอดกันมาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เชื่อมโยงและร่างรูปแบบอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ในมิติการเมือง แต่ในช่วง 20 ปีผ่านมา ปัจจัยดังกล่าวกลับน้อยลง
อย่างน่าใจหาย เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ในสถานประกอบการส่วนใหญ่
มีการแบ่งหน้าที่กันซึ่งเป็นที่ยอมรับและส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น แต่ธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ว่านี้ได้ลดอิทธิพลลงไปมากในการสมานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ ล่นระดับสมาพันธ์กบั ระดับสถานประกอบการ อ�ำนาจของสมาพันธ์ในการ
ก�ำหนดบรรทัดฐานนั้นลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ทั้งฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการคนงานนับวันต่างคนต่างเดินไปในทิศทางทีต่ นต้องการ และมี
การแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งถึงความไม่พอใจในการตัดสินใจขององค์กรระดับ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังไม่ยอมปฏิบัติตามอีกด้วย
2. คณะกรรมการคนงานเป็นหน่วยประสานงานติดต่อและเป็น
ตัวแทนลูกจ้างทั้งหมด ความท้าทายใหญ่ประการหนึ่งคือการที่ปัจจุบัน
มีระบบตัวแทนร่วมที่ดูแลผลประโยชน์ของทั้งลูกจ้างที่มีบทบาทส�ำคัญใน
สถานประกอบการและลูกจ้างทีม่ บี ทบาทรองลงมา โครงสร้างของการจ้างงาน
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ในบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยแรงงาน
ประเภทคนงานชั่วคราว คนงานพาร์ตไทม์ และคนงานรับเหมาช่วง <ที่เป็น
ลูกจ้างบริษัทจัดหางาน> ได้เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร ซึ่งท�ำให้มีโอกาสที่จะเกิด
ความขัดแย้งในทีท่ �ำงานมากขึน้ แนวคิดการก�ำหนดร่วมในสถานทีท่ ำ� งานจะ
เผชิญปัญหาส�ำคัญในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ และความเป็นปึกแผ่นของ
คนงาน กล่าวคือ คณะกรรมการคนงานเป็นตัวแทนของก�ำลังแรงงานทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในบริษัท ซึ่งบางทีก็ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในกรณีที่
ต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกจ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครองนัก ท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าทีไ่ ด้ดเี ท่ากับเวลาทีเ่ ป็นตัวแทนของก�ำลังแรงงานทีเ่ ป็นลูกจ้างประจ�ำ
3. โมเดลการก�ำหนดร่วมกันปัจจุบันต้องเผชิญกับรูปแบบความ
รับผิดชอบของบริษัทที่หลากหลายแตกต่างกันมากขึ้น เมื่ อ ตอนที่
กฎหมายธรรมนูญว่าด้วยการท�ำงานมีผลบังคับใช้ ผู้ที่ตัดสินใจจะเป็น
ผู ้ ที่ แ บกรั บ ภาระความเสี่ ย งทางเศรษฐกิ จ และการก� ำ หนดร่ ว มกั น โดย
คณะกรรมการคนงานก็ถูกจ�ำกัดอยู่แค่การจัดระบบในสถานประกอบการใน
เรื่องบุคลากร แต่ก็มีเหมือนกันที่จะปรึกษาหารือเรื่องการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ของบริษทั และวิธบี รรเทาผลพวงทีต่ ามมา อย่างไรก็ตาม จากการทีเ่ ศรษฐกิจ
มีความเป็นสากลมากขึ้นและมีระบบแยกเจ้าของออกจากฝ่ายจัดการ การ
ตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจอาจสวนทางกับผลประโยชน์ของฝ่ายคนงานหรือ
กระทัง่ ของบริษทั โดยทีผ่ เู้ ล่นในระดับสถานประกอบการอาจไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจนีเ้ ลยด้วยซ�ำ้ บางทีกเ็ ป็นไปได้ทคี่ ณะกรรมการคนงานจะบรรเทา
ผลของการตัดสินใจได้โดยการเจรจา แต่พฒ
ั นาการของบริษทั ตามธรรมชาติ
และการที่ “ถูกควบคุมโดยกลไกตลาดการเงิน” ได้สร้างปัญหาใหม่ๆ ให้กับ
โมเดลการก�ำหนดร่วม
4. การที่บริษัทมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นก็ท�ำให้การก�ำหนด
ร่วมกันต้องเป็นสากลตามไปด้วย ข้อโต้แย้งหลักของการลดมาตรฐาน
สภาพการท�ำงานลงก็คอื การแข่งขันกันระหว่างพืน้ ทีธ่ รุ กิจต่างๆ ทัง้ ยังมีการ
แข่งขันกันมากระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเอง ยกตัวอย่างเช่น อาจมี
ค�ำสัง่ ให้ผลิตรถรุน่ ใหม่โดยกระจายค�ำสัง่ ไปยังหน่วยผลิตต่างพืน้ ทีข่ องบริษทั
เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารแข่งขันกันระหว่างโรงงาน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดต้นทุน
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ในแง่ค่าจ้างและเงินสมทบจากนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ได้มีการแสดงออก
ซึง่ ความเป็นปึกแผ่นในหมูค่ นงานเพือ่ โต้ตอบสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น กรณี
ของบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่ฝ่ายบริหารส่วนกลางขู่จะปิดบางโรงงาน
ในยุโรปหลังคนงานจากโรงงานต่างๆ มาร่วมมือกันต่อต้าน คณะกรรมการ
คนงานแห่งยุโรป (European works councils) ถือได้ว่าเป็นสถาบัน
เหนือชาติที่ส�ำคัญสถาบันแรกและได้มีการทดสอบอ�ำนาจหรือ “ลองของ”
สถาบันนีไ้ ปแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงสิทธิของลูกจ้างต่อไปอีก
เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนลูกจ้างมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจอย่างเท่าเทียม
อีกสนามหนึ่งของการก�ำหนดร่วมกันที่สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีความเป็นสากลมากขึ้นคือ “บริษัทยุโรป” (European company - SE)
ซึง่ ต้องมีการพัฒนาความคิดและกลยุทธ์เพือ่ ช่วงชิงความเสีย่ งต่างๆ เช่นกัน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการก�ำหนดร่วมในบริบทที่เป็นสากล
มากกว่าเดิม ก็จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือกันในระดับทวีปยุโรป โดย
ครอบคลุมผู้เล่นในวงกว้างและในทุกระดับ และยิ่งท�ำอย่างนี้ได้มากเท่าไร
ผลลัพธ์ก็จะเป็นที่น่าพอใจมากเท่านั้น

7.5 ข้อถกเถียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ�
คลอเดีย ไวน์คอปฟ์17

มีงานทีแ่ ทบจะเหมือนกับส่วนนีต้ พี มิ พ์ภายใต้ชอื่ “การถกเถียงทางการเมืองเรือ่ งค่าจ้างต�ำ่ และ
ค่าจ้างขั้นต�่ำ โดยมีข้อสังเกตจากมุมมองความแตกต่างระหว่างเพศ” (Die politische Debatte
über Niedrig und Mindestlöhne - aus der Gender-Perspektive kommentiert) ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของบทความชือ่ “Niedrig und Mindestlöhne. Eine Analyse aus der Gender-Perspektive”
(ค่าจ้างต�ำ่ และค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ การวิเคราะห์จากมุมมองความแตกต่างระหว่างเพศ) ทีอ่ ยูใ่ นหนังสือ
Friederike Maier and Angela Fiedler (eds) (2008), Verfestigte Schieflagen. Ökonomische
Analysen zum Geschlechterverhältnis (ปัญหาที่หยั่งรากลึก: วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ), Berlin. เราขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์เอดิซิโยน ซิกมา (Edition
Sigma) และผู้เขียนที่อนุญาตให้ตีพิมพ์เนื้อหาซ�้ำในที่นี้
18
ยากทีจ่ ะหาเอกสารมาอ้างอิงในเรือ่ งนี้ เพราะในสิง่ ตีพมิ พ์สว่ นใหญ่ทเี่ รียกร้องให้มกี ารจ้างงาน
แบบค่าจ้างต�ำ่ มากขึน้ นัน้ มักระบุถงึ สถานการณ์ทคี่ วรมีขอ้ ยกเว้น เช่น มักเสนอให้มกี ารจ้างงาน
แบบค่าจ้างไม่เท่ากันส�ำหรับเนือ้ งานเหมือนๆ กัน เสนอให้เปิดโอกาสให้มกี ารจ้างงานค่าจ้างต�ำ่ ได้
ส�ำหรับคนงานที่ไม่มีทักษะหรือทักษะต�่ำ และเสนอให้มีการกลับไปใช้ระบบที่ว่าสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากประกันสังคมต้องต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างอย่างมีนัยส�ำคัญ (Lohnabstandsgebot) หรือ
มีการเสนอให้มีการ “ปิดช่องว่างความแตกต่างระหว่างการจัดหาบริการสาธารณะ” ให้เท่าๆ
กับในอเมริกา ตัวอย่างเช่น ในรายงานประจ�ำปี 2006/2007 ของสภาผู้เชี่ยวชาญ (Council of
Experts) เขียนไว้ว่า “ในภาคบริการเยอรมนี มีต�ำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเหมือนที่เกิดขึ้น
ในอเมริกา แต่กลับกลายเป็นว่าต�ำแหน่งงานที่มักจ่ายค่าจ้างต�่ำในภาคบริการเหือดหายไปมาก
เพราะค่าจ้างที่ก�ำหนดให้จ่ายนั้นสูงเหลือเกิน ท�ำให้ต้นทุนแรงงานสูงเสียดฟ้า” (Sachverständigenrat 2006: 370)
17
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ค่าจ้างที่ต�่ำนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ในทางการเมืองไหม หรือมันเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลและจ�ำเป็นในการลดการว่างงานกันแน่? นี่เป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกันมากในเยอรมนี แม้งานศึกษาหลายชิ้นในไม่กี่ปีที่ผ่าน
มาจะมีข้อยุติคล้ายกันว่า ค่าจ้างในเยอรมนีอยู่ในระดับต�่ำมากแล้ว (ตัวอย่าง
เช่น Schäfer 2003, Rhein/Gartner/Krug 2005, Goebel/Krause/Schupp
2005, Eichhorst et al. 2005) แต่ก็ยังมีการเรียกร้องให้คงไว้ซึ่งการจ้างงาน
ค่าจ้างต�่ำและให้ขยายวงออกไปอีก รวมถึงมีการเรียกร้องบางครั้งบางคราว
ให้ “เริ่ม” มีงานค่าจ้างต�่ำได้แล้ว18
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เมือ่ เร็วๆ นี้ การถกเถียงได้เน้นประเด็นว่ามันเป็นหน้าทีข่ องรัฐ (เท่านัน้ )
หรือทีจ่ ะจ่ายเงินสมทบคนทีค่ า่ จ้างต�ำ่ เพือ่ เป็นประกันว่าทุกครัวเรือนจะมีกนิ
และยังชีพได้ หรือจ�ำเป็นไหมที่ต้องมีระบบร่วมเจรจาต่อรองหรือต้องออก
กฎหมายอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มีการกดค่าจ้างอยู่เรื่อยไป บทนี้จะน�ำเสนอ
ข้อดีขอ้ เสียของค่าจ้างทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ และของค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัง้ ยังมีขอ้ สังเกต
ในเรื่องนี้จากมุมมองของความเสมอภาคทางเพศด้วย
มีข้อโต้แย้งหนึ่งที่พูดกันบ่อยเพื่อสนับสนุนให้มีงานค่าจ้างต�่ำคือ มัน
เป็นการสร้างฐานให้คนงานเดินไปสูก่ ารได้ทำ� งานทีค่ า่ จ้างสูงขึน้ แต่งานวิจยั
หลายชิ้นกลับมีข้อยุติตรงกันข้าม โดยพบว่าในเยอรมนี “ความก้าวหน้าด้าน
การงาน” จากงานรายได้ต�่ำไปงานค่าจ้างสูงขึ้นนั้นมีน้อยลงอย่างมากในช่วง
ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา (ดู Rhein/Gartner/Krug 2005) ซึง่ ข้อยุตนิ ไี้ ด้รบั การยืนยันโดย
ผลการประเมินจากสถาบันศึกษาเรื่องงานกับคุณสมบัติ (Institut für Arbeit
und Qualifikation - IAQ) โดยกรองข้อมูลของส�ำนักงานว่าด้วยการท�ำงาน
ของรัฐบาลกลางเยอรมัน (Bundesagentur für Arbeit - BA) ในงานศึกษานี้
เราส�ำรวจดูว่าลูกจ้างประจ�ำท�ำงานเต็มเวลาที่ได้ค่าจ้างในปี 1998 ต�่ำกว่า
เกณฑ์นั้น ได้งานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นไหมในปี 2003 (โดยดูว่าค่าจ้าง
ที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ไหม) ผลปรากฏว่าโดยเฉลี่ย ลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างสูงกว่า
เกณฑ์มีแค่ 34.4 เปอร์เซ็นต์หรือราว 1/3 ของลูกจ้างทั้งหมดในปี 2003
สัดส่วนของคนที่มีงานค่าจ้างสูงท�ำนั้นหลากหลายมากถ้าแยกตามกลุ่ม
ประเภทต่างๆ โดยพวกที่เขยิบฐานะขึ้นมาได้สูงสุดเทียบกับลูกจ้างกลุ่มอื่น
คือคนหนุ่มสาว (อายุต�่ำกว่า 25 ปี สัดส่วน 62.3%) พวกที่มีคุณสมบัติดี
(คนที่มีปริญญาสายวิชาการ สัดส่วน 53.6%) และลูกจ้างเพศชาย (50.4%)
แต่ส�ำหรับแรงงานหญิง มีแรงงานที่เขยิบฐานะของตนออกจากการมีค่าจ้าง
ต�่ำได้เพียงกว่า 1 ใน 4 เท่านั้น (27.1%) (Bosch/Kalina 2007: 45)
ประเด็นเรื่องงานค่าจ้างต�่ำเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมากถ้ามองจาก
มุมมองนโยบายสังคม บางคนเถียงว่างานประจ�ำเต็มเวลาควรสร้างรายได้
พอที่จะครองชีพได้อย่างเป็นอิสระ และเราไม่ควรยอมรับในสภาวะที่คน
ท�ำงานเต็มเวลาแล้วยังต้องตกอยูใ่ นสภาพยากจน แต่อกี ฝ่ายหนึง่ ก็แย้งว่าการ
จ้างงานค่าจ้างต�่ำไม่ได้น�ำไปสู่ความยากจนเสมอไป อีกความเห็นหนึ่งระบุ
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ว่าคนงานค่าจ้างต�่ำส่วนใหญ่เป็นคนที่ก�ำลังหารายได้พิเศษมาเติมเต็ม (ดู
Brenke/Eichhorst 2007 เป็นตัวอย่างหนึ่ง) ความเห็นทั้งสองล้วนสื่อนัยว่า
ประเด็นลูกจ้างหญิงค่าจ้างต�่ำนั้นไม่ส�ำคัญนัก ทั้งพวกที่ผลักดันให้มีการ
ก�ำหนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ อย่างเป็นทางการก็เพ่งไปทีค่ นงานชายหาเลีย้ งครอบครัว
ทีแ่ ม้จะท�ำงานเต็มเวลาและล่วงเวลาแล้วก็ยงั หารายได้ไม่พอเลีย้ งครอบครัว
ในมุมมองนี้สถานการณ์ไม่ร้ายแรงนักส�ำหรับผู้หญิง ถึงผู้หญิงหลายคนจะ
ท� ำ งานพาร์ ต ไทม์ ห รื อ รั บ งานเป็ น ชิ้ น ๆ (ซึ่ ง นี่ เ ป็ น ความเชื่ อ ทั่ ว ไป) แต่
ก็ เ พื่ อ หาเงิ น มาจั บ จ่ า ยในเรื่ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ดั ง นั้ น ผู ้ ห ญิ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้
ยากจนอะไรแม้คา่ จ้างทีไ่ ด้จะต�ำ่ เพราะเธอมีสามีหรือคูร่ กั ทีห่ าเงินได้มากกว่า
อยู่แล้ว
ความเห็นอย่างนีก้ จ็ ริงอยูใ่ นแง่ทไี่ ม่ใช่คนงานค่าจ้างต�ำ่ ทุกคนจะยากจน
เพราะครอบครัวอาจมีแหล่งรายได้หลายทาง รายได้ครัวเรือนจึงสูงกว่าเกณฑ์
ความยากจน แต่ในความเป็นจริง สาเหตุส�ำคัญของความยากจนคือการ
ว่างงานหรือการไม่ท�ำงาน (inactivity) ส่วนค่าจ้างต�่ำนั้นเป็นแค่เหตุผลรอง
แต่แม้ความจริงเป็นอย่างนั้น ปรากฏว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1990 คน
ยากจนที่ท�ำงานในภาคเศรษฐกิจที่ค่าจ้างต�่ำนั้นมีจ�ำนวนถึง 41 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยสหภาพยุโรปที่ 37 เปอร์เซ็นต์ (Marlier/Ponthieux
2000) นอกจากนี้ ข้ออ้างทีว่ า่ ผูห้ ญิงทีท่ ำ� งานค่าจ้างต�ำ่ นัน้ ได้รบั ความคุม้ ครอง
จากครอบครัวที่ฐานะทางการเงินดีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ในบทวิเคราะห์ของ
เบ็กเกอร์ (Becker 2006a) ที่ศึกษาแต่คนท�ำงานเต็มเวลา ชี้ว่าสัดส่วนของ
สตรีค่าจ้างต�่ำและอยู่ในครัวเรือนที่รายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ความยากจนนั้น
อยูท่ ี่ 19 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ต�ำ่ กว่าสัดส่วนของคนงานชายค่าจ้างต�ำ่ เพียงเล็กน้อย
(22%) ถ้าเรามองปัญหาแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ข้อค�ำนึงเรื่องสิทธิ
ประกันสังคม (เช่น บ�ำนาญและสิทธิประโยชน์การว่างงาน) ก็จะถูกตัดออกไป
ด้วย ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ มั พันธ์กบั รายได้บคุ คล เราต้องเข้าใจด้วยว่าการเกือ้ หนุน
จากคู่สมรสใช่ว่าจะมีอยู่ได้ตลอดไป การว่างงาน การแยกทางกัน หรือการ
หย่าร้างท�ำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถาวรและฉับพลัน
คนที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำ บอกว่าการที่คนได้
ค่าจ้างต�่ำเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขามีผลิตภาพต�่ำ ดังนั้นการก�ำหนดให้จ่ายค่าจ้าง
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สูงกว่าผลิตภาพรังแต่จะท�ำให้การจ้างงานลดลง และคนงานที่คุณสมบัติต�่ำ
ก็จะเสียโอกาสในการหางานอย่างมาก แต่ในเยอรมนี ค่าจ้างต�ำ่ ไม่ได้สง่ ผลต่อ
คนงานคุณสมบัตติ ำ�่ เท่านัน้ ประมาณ 3 ใน 4 ของคนงานค่าจ้างต�ำ่ ในเยอรมนี
มีคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาและจ�ำนวนหนึ่งจบปริญญาสายวิชาการ ส่วนผล
ของการก�ำหนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ต่อระดับการจ้างงานก็เป็นประเด็นทีถ่ กเถียงกัน
มาก ในอังกฤษตอนทีอ่ อกกฎหมายค่าจ้างขัน้ ต�่ำในปี 1999 บางคนคาดการณ์
ว่าจะเกิดการว่างงานอย่างกว้างขวาง แต่ผลปรากฏว่าในอีกไม่กปี่ หี ลังจากนัน้
การจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญแม้ว่าค่าจ้างขั้นต�่ำจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
(Bosch/Weinkopf 2006a) ในสหรัฐอเมริกาปี 2006 นักเศรษฐศาสตร์มากกว่า
650 คน (รวมทั้งผู้ที่ได้รางวัลโนเบลสาขานี้ 5 คน) ได้เรียกร้องให้เพิ่มอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำด้วยซ�้ำ (Economic Policy Institute 2006)
แต่ในเยอรมนี ไม่ได้มกี ารถกเถียงเรือ่ งนีม้ ากนักในหมูน่ กั เศรษฐศาสตร์
อาจารย์เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันส่วนใหญ่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า ค่าจ้างขั้นต�่ำจะส่งผลลบต่อการจ้างงาน เช่น วูล์ฟกัง ฟรันซ์ (Wolfgang
Franz) ประธานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจยุโรป (Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung - ZEW) ได้แถลงต่อสื่อเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2005
ว่า “ไม่มีประเด็นไหนที่มีความเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์มาก
เท่ากับความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ” (อ้างใน Schulten 2005: 190)
สมาคมธุรกิจแห่งบาวาเรีย (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
2006: 7) อ้างอิงประสบการณ์เรื่องค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายของประเทศ
ต่างๆ และกล่าวในแนวเดียวกันว่า “ไม่มีรายงานใดที่บอกถึงผลในทางบวก
<ของการมีกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำ> ต่อตลาดแรงงาน”19

ได้มีการพูดกันว่าค่าจ้างขั้นต�่ำในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ไม่ได้น�ำไปใช้กับคนงาน
คุณสมบัติต�่ำ (ซึ่งไม่จริง) (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2006: 8) เพียงแต่ใน
อังกฤษมีการจ่ายค่าจ้างทีต่ ำ�่ ลงอีกเรียกว่า “ค่าจ้างเพือ่ การพัฒนา” ส�ำหรับคนงานใหม่ในช่วงเริม่
เข้ามาท�ำงาน (induction period) โดยก�ำหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือนซึ่งเป็นช่วงฝึกอบรม แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะให้อัตรานี้เป็นข้อยกเว้นส�ำหรับคนงานคุณสมบัติต�่ำเป็นการทั่วไป
19
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ในความเป็นจริง ผลของค่าจ้างขั้นต�่ำต่อการจ้างงานนั้นยังไม่มีข้อยุติที่
เป็นทีย่ อมรับกันในวงวิชาการ และงานศึกษาหลายชิน้ ก็มขี อ้ ยุตทิ หี่ ลากหลาย
ต่างกันไป (ดู Bosch/Weinkopf 2006b) ยกตัวอย่างเช่น สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจแห่งสหรัฐฯ (Council of Economic Advisers) กล่าวในรายงาน
ประจ�ำปีที่เสนอแก่ประธานาธิบดีในปี 1999 ว่า “น�้ำหนักของหลักฐานที่มีอยู่
เทไปทางข้อยุตทิ วี่ า่ การค่อยๆ เพิม่ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ไม่มผี ลมากนักหรือไม่มี
ผลเลยต่อการจ้างงาน” (อ้างใน Schulten 2005: 198)
รายงานโดยโบฟิงเกอร์และคณะ (Bofinger et al. 2006) ระบุว่า
“เนื่องจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ไม่ได้ให้ข้อยุติที่ชัดเจนทางใดทางหนึ่ง เรา
จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าจ้างขั้นต�่ำโดยทั่วไปจะส่งผลเสียต่อการจ้างงาน
โดยเฉพาะถ้าค่าจ้างขั้นต�่ำนั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล”
ในความเห็นของผู้เขียน มีข้อโต้แย้งส�ำคัญ 2 ประการที่สนับสนุนการ
มีค่าจ้างขั้นต�่ำตามกฎหมายในเยอรมนี หนึ่ง เพื่อป้องกันการกดค่าจ้าง
(wage dumping) ซึ่งเกิดขึ้นมากในเยอรมนี สอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับข้อหนึ่ง คือเงินอุดหนุนคนรายได้ต�่ำที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านโครงการ
ช่วยเหลือทางสังคม การที่ในเยอรมนีสัดส่วนของคนท�ำงานค่าจ้างต�่ำมี
มากขึ้น ชี้ว่าระบบร่วมเจรจาต่อรองซึ่งเคยได้รักษามาตรฐานต่างๆ ให้กับ
แรงงานในระดับภาคเศรษฐกิจนัน้ ไม่สามารถคุม้ ครองแรงงานจากการได้รบั
ค่าจ้างต�่ำๆ ได้แล้ว ผลผูกพันของข้อตกลงร่วมก็เสื่อมถอยลงทั้งในภาค
ตะวันออกและตะวันตกของเยอรมนี แต่ค่าจ้างตามที่ตกลงกันนั้นบางทีก็ต�่ำ
มาก (ดู Deutscher Bundestag 2004)
ในปี 2006 ตามการค�ำนวณของเรา คนงานประมาณ 5.5 ล้านคนได้
ค่าจ้างน้อยกว่า 7.50 ยูโรต่อชัว่ โมง ซึง่ เป็นค่าจ้างทีส่ หภาพแรงงานเรียกร้อง
ให้ออกกฎหมายเป็นอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในช่วงนัน้ เกือบ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนนี้
เป็นผู้หญิง ซึ่งคิดเป็น 19.8 เปอร์เซ็นต์ของคนงานหญิงทั้งหมดในเยอรมนี
ทั้งยังมีลูกจ้างราว 1.9 ล้านคนที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 5 ยูโร (Kalina/
Weinkopf 2008) ซึ่ง 5 ยูโรนี้คิดเป็นประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
เฉลี่ยต่อชั่วโมงในเยอรมนี คนงานเหล่านี้จึงท�ำเงินได้น้อยกว่าที่กฎหมายใน
สหรัฐฯ อนุญาตเสียอีก และในอเมริกาค่าจ้างขั้นต�่ำระดับชาติซึ่งเป็นเพียง
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สัญลักษณ์เมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็อยู่ที่ประมาณนี้ (และในเร็วๆ นี้จะปรับ
เพิ่มอย่างมีนัยส�ำคัญ)
ในสหภาพยุโรปมี 20 ประเทศจาก 27 ประเทศสมาชิกที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดค่าจ้างขั้นต�่ำ ส่วนประเทศอื่นก็มีกลไกเพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมที่มี
ข้อผูกมัดกว่าข้อตกลงในเยอรมนี ประเทศอย่างฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และไอร์แลนด์ ในฤดูใบไม้ร่วงปี
2007 ล้วนมีค่าจ้างขั้นต�่ำอยู่ระหว่าง 8 ยูโรถึงกว่า 9 ยูโร
แม้ในฝัง่ นายจ้างซึง่ แต่เดิมไม่ยอมรับการแทรกแซงโดยรัฐในการก�ำหนด
ค่าจ้างเว้นแต่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มาบัดนี้ก็มีการเรียกร้องให้รัฐก�ำหนด
มาตรฐานขั้นต�่ำในเรื่องค่าจ้าง เพื่อป้องกันการกดค่าจ้างที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะสมาคมธุรกิจท�ำความสะอาดและภาคที่จัดหาคนงานชั่วคราวจะ
ผลักดันเรื่องนี้อย่างแข็งขัน ในสองภาคนี้สัดส่วนของแรงงานหญิงต่างกัน
อย่างมาก ไม่นานมานี้ภาคธุรกิจท�ำความสะอาดเข้ามาอยู่ใต้การก�ำกับของ
กฎหมายการส่งบุคลากรไปท�ำงานนอกประเทศ (Posted Workers Act) อัน
หมายความว่าข้อตกลงร่วมต่างๆ จะมีสถานะผูกมัดโดยทั่วไปและบังคับใช้
กับผู้ให้บริการต่างชาติด้วย สมาพันธ์องค์กรนายจ้างที่ส�ำคัญๆ 2 ใน 3 แห่ง
ของภาคธุรกิจจัดหางานชั่วคราวก็ก�ำลังเรียกร้องให้มีการก�ำหนดค่าจ้าง
ขัน้ ต�ำ่ ทีค่ รอบคลุมทัว่ ภาคเศรษฐกิจ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการกดค่าจ้างทีม่ มี ากขึน้
เรือ่ ยๆ และเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ต่างชาติซงึ่ ในอนาคตอาจบุกตลาดเยอรมัน
อย่างกว้างขวางจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยค่าจ้างขั้นต�่ำ โดยต้องให้
อยู่ภายใต้กฎหมายการส่งบุคลากรไปท�ำงานนอกประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น
(ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Weinkopf 2006)
มีอกี ข้อเสนอหนึง่ ทีส่ นับสนุนให้มกี ฎหมายค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เกีย่ วกับประเด็น
การหาเงินมาจุนเจือรัฐสวัสดิการ กล่าวคือ บริษัทเยอรมันพึ่งพาอาศัยรัฐมา
ตลอดในแง่การเติมส่วนที่ขาดไปจากการจ่ายค่าจ้างต�่ำ เช่น โครงการเสริม
ตามสิทธิพึงได้ซึ่งเพิ่มประโยชน์ให้แก่คนงานที่ได้สิทธิประโยชน์การว่างงาน
(Arbeitslosengeld II) โดยรัฐจะจ่ายเงินเพิ่มให้หากรายได้จากสมาชิกไม่พอ
เลีย้ งดูครอบครัว ในเดือนตุลาคม 2006 จากข้อมูลของหน่วยงานการจ้างงาน
ของรัฐบาลกลาง (Federal Employment Agency) 20.9 เปอร์เซ็นต์ของคน
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วัยท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ หมดเป็นลูกจ้างทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
ความช่วยเหลือเสริมตามโครงการข้างต้น (คือ 1.117 ล้านคนจาก 5.339 ล้าน
คน) ส่วนใหญ่ของผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์แบบเงินเติมเต็มนี้ เป็นลูกจ้างทีม่ ี
ภาระต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม (11.3 เปอร์เซ็นต์ของคนทัง้ หมดทีต่ อ้ งได้
รับความช่วยเหลือทางสังคม หรือ 601,533 คน) นอกจากนี้ 8.3 เปอร์เซ็นต์
ของคนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมพื้นฐานหรือ 440,055 คนเป็นพวก
ที่ท�ำงานเต็มเวลาด้วยซ�้ำ ส่วนแรงงานสตรีที่มีงานท�ำและรับสิทธิประโยชน์
พื้นฐานทางสังคมจะมีสัดส่วนเป็น 48.4 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
สมทบเงินประกันสังคม และคิดเป็น 55.1 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานสตรีทอี่ ยูใ่ น
งานชายขอบเงินได้ตำ�่ (marginal employment หรือ mini-jobs) จากการศึกษา
ของเบ็กเกอร์ (Becker 2006b) มีคนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์เพิม่ เติมแต่ยงั
ไม่ได้ยื่นเรื่องขออีกเป็นจ�ำนวนมาก แต่การมีกฎหมายค่าจ้างขั้นต�่ำก็ไม่ได้
ท�ำให้เงินอุดหนุนคนรายได้ต�่ำโดยรัฐกลายเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น เพราะมีหลาย
ปัจจัยที่กระทบฐานะของคนงาน เช่น ค่าจ้างรายชั่วโมงต�่ำ เวลาท�ำงานสั้น
และขนาดของครัวเรือน แต่แน่นอนว่าค่าจ้างขั้นต�่ำจะลดต้นทุนการจ่าย
“ค่าจ้างผสม” (Kombilöhnen) ลักษณะนี้ และป้องกันการผลักภาระจากการ
หักค่าจ้างให้ตกแก่รัฐได้
มักคิดกันว่าผูร้ บั สิทธิประโยชน์ทางสังคมทีท่ ำ� งานชายขอบมักพยายาม
“หาสัดส่วนที่ดีที่สุด” (optimize) ระหว่างเงินโอนที่รับจากรัฐกับรายได้จาก
การท�ำงาน กล่าวคือพวกเขาจะวางแผนให้แน่ใจว่างานที่ท�ำไม่สร้างรายได้
สูงถึงขนาดที่จะไม่ได้เงินสมทบ เรียกว่าเป็น “งานแอบแฝง” (stealth jobs ดู Grabowsky et al. 2006) แต่แนวคิดอย่างนี้ไม่ค�ำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่า
การมีงานชายขอบเพิ่มขึ้นในสังคมมาจากการที่บริษัทเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ด้านบุคลากรด้วย เราคิดไปเองไม่ได้วา่ ลูกจ้างท�ำงานแบบนีเ้ พราะเลือกจะท�ำ
จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ในภาคธุรกิจท�ำความสะอาด งานพาร์ตไทม์และงาน
เต็มเวลาที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสังคมนั้น มักจะกันไว้ให้กับคนระดับ
หัวหน้างานเป็นหลัก (Hieming et al. 2005, Jaehrling/Weinkopf 2006)
ดังนั้น แม้เขาอยากจะท�ำงานมากขึ้นก็ถูกจ�ำกัด ยากที่จะเปลี่ยนแปลงข้อนี้
โดยการปรับรายได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานทางสังคมจากรัฐให้สูง
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ขึ้นกว่าเดิมอย่างที่โบฟิงเกอร์และคณะเสนอ (Bofinger et al. 2006) เพราะ
จะท�ำให้คนที่มีรายได้ต�่ำเสียประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะคนท�ำงานสตรีที่
จะเสียประโยชน์มากกว่าชาย (ดู IMK-WSI-Arbeitskreis Kombilohn 2007)
กล่าวโดยรวม เราคิดว่ามีเหตุผลมากมายที่การมีระบบค่าจ้างขั้นต�่ำที่
ต้องปฏิบตั ติ ามนัน้ มีความจ�ำเป็น ถ้าพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในเรือ่ งนี้ การมี
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมายจะเป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในมุมมองของสตรี เพราะ
เป็นการก�ำหนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีม่ ผี ลผูกมัดส�ำหรับทุกอาชีพ การก�ำหนดค่าจ้าง
ขั้นต�่ำแค่ในข้อตกลงร่วมนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ได้ผล เป็นได้อย่างมากก็ส่วน
เสริมเท่านั้น เพราะเงื่อนไขจ�ำเป็นที่ท�ำให้ผลการเจรจามีผลผูกมัดโดยทั่วไป
และน�ำไปบรรจุในกฎหมายการส่งบุคลากรไปท�ำงานนอกประเทศนัน้ มีแค่ใน
บางสาขาธุรกิจเท่านัน้ โดยทัว่ ไปภาคธุรกิจทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้างต�ำ่ ซึง่ มีสดั ส่วน
คนงานสตรีสูงนั้น มักไม่ค่อยอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมอย่างที่กล่าวข้างต้น
การมีคา่ จ้างขัน้ ต�ำ่ ทีม่ กี ฎหมายรองรับอย่างเดียวจะไม่สง่ ผลโดยอัตโนมัติ
ให้สตรีครองชีพได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคนอืน่ แม้จะได้คา่ จ้าง 7.50 ยูโรต่อชัว่ โมง
หรือกระทั่ง 8.50 ยูโรต่อชั่วโมงตามที่สหภาพแรงงานเรียกร้องอยู่ก็ยังไม่
เพียงพอ เพราะผูห้ ญิงจ�ำนวนมากในเยอรมนีทำ� งานแบบพาร์ตไทม์หรืองาน
ชายขอบค่าจ้างต�่ำ

บทที่ 8 ครุ่นคิดต่อยอด

หนั ง สื อ ชุ ดสั ง คมประชาธิ ป ไตย นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นเข็ มทิ ศ ที่ให้ ผู ้ อ่ า น
ใช้ศึกษาประเด็นพื้นฐานต่างๆ ของระบบสังคมประชาธิปไตย และเป็น
แหล่งอ้างอิงส�ำหรับนโยบายหลายๆ ด้าน แต่หนังสือชุดนี้ไม่ได้ให้ค�ำตอบ
ที่ใช้ได้ตลอดไปและก็ไม่ได้ตั้งใจจะท� ำเช่นนั้น การเดินทางในวิถีสังคม
ประชาธิปไตยทัง้ ในแง่ความคิดและการด�ำเนินการทางการเมืองนัน้ ต้องมีการ
กลั่นกรอง ปรับแก้ และคิดใหม่อย่างสม�่ำเสมอถ้าจะท�ำให้ส�ำเร็จ
บทสรุปนี้มุ่งให้คิดต่อในประเด็นที่ได้น�ำเสนอไปแล้ว นั่นคือ อะไรเป็น
ส่วนประกอบของนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิปไตยที่ดี และอะไร
เป็นความท้าทายที่สังคมประชาธิปไตยต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21
ในปัจจุบัน ความท้าทายที่ส� ำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคม
ประชาธิปไตยคือจะวางสมดุลใหม่ระหว่างรัฐกับตลาดอย่างไรดี แผนงาน
ฮัมบูร์กของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนีได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้
“ส�ำหรับเรา กลไกตลาดเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นและเหนือกว่าวิธกี าร
ประสานทางเศรษฐกิจรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตาม หากปล่อยให้กลไก
ตลาดดูแลตัวเอง มันจะมืดบอดต่อประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลาดไม่สามารถผลิตสินค้าสาธารณะในปริมาณทีเ่ พียงพอได้เอง ถ้าจะ
ให้กลไกตลาดส่งผลในทางที่ดีก็ต้องมีการก�ำกับดูแลโดยรัฐในลักษณะ
การก�ำหนดบทลงโทษ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และวิธีการก�ำหนด
ราคาที่เป็นธรรมกว่าเดิม” (Hamburg Programme 2007: 17)
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สังคมประชาธิปไตยต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายใหม่ๆ ถ้าฝ่ายสนับสนุนระบบนี้ตระหนักอยู่ตลอดว่าระบบยึดจุดยืน
อะไรและมองออกว่าอะไรคือความจริง ก็จะไม่เกิดปัญหา
เช่นเดียวกันกับในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิปไตย
จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือแสดงให้เห็นว่า เราร่างนโยบายเศรษฐกิจ
แบบสังคมประชาธิปไตยที่แตกต่างได้โดยยังอิงกับค่านิยมหลักๆ ของสังคม
ประชาธิปไตย ซึ่งบรรจุอยู่ในกติกาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิขั้นรากฐาน
ค่ า นิยมนี้เป็นเข็ม ทิศส�ำหรับนโยบายเศรษฐกิจที่ทันสมัยและมีรากฐาน
มาจากหลักการที่สนับสนุนการเจริญเติบโต ความเท่าเทียมทางสังคม และ
ความยั่งยืน
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การตอบรับต่อหนังสือเล่มนีฉ้ บับพิมพ์ครัง้ ที่ 1
ในภาษาเยอรมัน
“เป็นหนังสือที่เปี่ยมข้อมูล หนังสือเล่มที่สองในชุดนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก แม้เล่มนี้จะไม่
ได้มเี ป้าหมายเพือ่ ตอบโจทย์ยคุ ทีร่ ะบบทุนนิยมการเงินระบาดหนัก แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ราขาดเสียไม่ได้
ในยุคดังกล่าว ประเด็กหลักของหนังสือคือนโยบายเศรษฐกิจทีอ่ งิ ค่านิยมและการเรียกร้องให้เกิดขืน้
ในเชิงปฏิบัติ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองในมิติสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ความสนใจ ซึ่งเป็นการเมืองแนวที่มีเป้าหมายคือความรุ่งเรืองยิ่งยวดถ้วนหน้า และท�ำให้เกิดขึ้น
ได้จริงและยั่งยืนถาวร โดยต้องมีความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ มีเหตุผลในด้านสิ่งแวดล้อม และให้
สังคมมีเสถียรภาพและเป็นธรรม นี่คือเข็มทิศส�ำหรับเดินทางไปสู่อนาคต”
Franz Münterfering หัวหน้าพรรค SPD จนกระทั่งปี 2009
“หนังสือชุดสังคมประชาธิปไตย ได้น�ำเสนอเรื่องยากสลับซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าถึงได้
และกระชับ โดยตอบค�ำถามว่า ใคร อะไร อย่างไร และด้วยเหตุผลอะไร เป็นการเขียนอย่าง
กระชั บ และได้ ภ าพกว้ า ง ซึ่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ารเมื อ งเป็ น ไปอย่ า งเข้ ม ข้ น และแข่ ง ขั น กั น
มันหยดนั้น หนังสือเล่มนี้มีค่าดั่งทอง”
Dianne Köster เลขาธิการสหภาพแรงงาน
“หนังสือ เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย เล่มนี้ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจและลงราย
ละเอี ย ดในเรื่ อ งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกระบวนการทางเศรษฐกิ จ กั บ สั ง คมประชาธิ ป ไตย
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินแบบนี้ จ�ำเป็นที่เราต้องท�ำความรู้จักกับระบบและการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจให้หลากหลาย และที่ส�ำคัญคือต้องรู้จักหลักการและแผนงานทางเศรษฐกิจ
ของพรรคการเมืองต่างๆ”
Thorsten Schäfer-Gümbel หัวหน้าพรรค SPD ในรัฐเฮสส์ และผู้น�ำกลุ่มสมาชิก
พรรค SPD ในรัฐสภาแห่งรัฐเฮสส์
“หนังสือ เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย ช่วยผู้ที่กังวลว่าสิ่งที่เขาประสบในชีวิต
ประจ�ำวันเรือ่ งการท�ำงานและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือในฐานะผูบ้ ริโภคนัน้ สอดคล้องกับ
หลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าด้วยความเป็น ‘รัฐสังคม’ (social state) หรือไม่”
Josef Vogt สมาชิกของพรรค SPD, IG-Metall และ AWO (Arbeiterwohlfahrt
หรือสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนงาน)
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“โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการเงินอย่างนี้ หนังสือ เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย ของ
มูลนิธิ FES เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ผู้เขียนวิเคราะห์ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์อย่างกระชับ
ได้ใจความและเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติ และตั้งค�ำถามว่านโยบายเศรษฐกิจแบบสังคม
ประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันนั้นจะมีลักษณะอย่างไร หนังสือเล่มนี้จึงให้การศึกษาทางการเมือง
ช่วยให้คนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ความเห็นต่อการก�ำหนดนโยบายได้ ซึ่งนี่เป็น
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย”
Dr. Peter Struck หัวหน้าพรรค SPD ในรัฐสภาเยอรมันจนถึงปี 2009
“ในช่วงที่เกิดวิกฤตร้ายแรง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ก�ำหนดทิศทางและประสานระบบทุนนิยมจะได้รบั การฟืน้ ฟูขนึ้ มาอีก สังคมประชาธิปไตยมีพื้นฐาน
มาจากต้นแบบตามอุดมคติ ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง เมื่อค�ำนึง
ถึงการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจและการเมือง ค่านิยมหลักและสิทธิขั้นพื้นฐานก็ปรากฏขึ้นมา
เด่นชัด ใครที่ต้องการเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเห็นคุณค่าของ
หนังสือ เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย เล่มนี้ โดยมันมอบทั้งตัวอย่างเชิงปฏิบัติและรากฐาน
ทางทฤษฎีทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับการสร้างจุดยืนทางความคิดของแต่ละคน ทัง้ ยังกระตุน้ ให้คนคิดไตร่ตรอง
และมีความมุ่งมั่นสืบไป เศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากกฎธรรมชาติ แต่ได้รับอิทธิพลจากทั้ง
การเมืองและผู้คน”
Ulla Schmidt สมาชิกรัฐสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข

เราขอเชิญชวนให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการถกเถียงเรื่องสังคมประชาธิปไตย วิทยาลัย
เฉพาะทางเพือ่ สังคมประชาธิปไตยของมูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท มีพนื้ ทีใ่ ห้สำ� หรับการนี้ มีหน่วยความรู้
อยู่ 8 หน่วยที่อธิบายถึงค่านิยมหลักของสังคมประชาธิปไตยและการน�ำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ คือ
รากฐานสังคมประชาธิปไตย Foundations of Social Democracy
เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย Economics and Social Democracy
รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย The Welfare State and Social Democracy
โลกาภิวัตน์กับสังคมประชาธิปไตย Globalization and Social Democracy
ยุโรปกับสังคมประชาธิปไตย Europe and Social Democracy
การอพยพย้ายถิ่น การบูรณาการเข้ากับสังคม และสังคมประชาธิปไตย
Immigration, Integration and Social Democracy
รัฐ ประชาสังคม และสังคมประชาธิปไตย State, Civil Society and Social Democracy
สันติภาพกับสังคมประชาธิปไตย Peace and Social Democracy
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เกี่ยวกับผู้เขียน

Jochen Dahm (*1981) ท�ำงานที่วิทยาลัยการเมืองของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เขาเรียน
รัฐศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการสื่อสาร และกฎหมายมหาชนที่มึนชเตอร์และมาลากา
Dr. Michael Dauderstädt (*1947) ท�ำงานให้ FES ตั้งแต่ปี 1980 และเป็นหัวหน้าแผนก
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปี 2006 ก่อนหน้านั้นท�ำงานหลายอย่าง เช่น เป็น
นักวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศ เขาเรียนคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และนโยบาย
การพัฒนาที่อาเคิน ปารีส และเบอร์ลิน
Peter Franz (*1953) ท�ำงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ และความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี 1988 และตั้งแต่ปี 1999 เป็นหัวหน้าแผนก “สิ่งแวดล้อม
กับเศรษฐกิจ นวัตกรรมกับการจ้างงาน และการตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม” เขาเรียนวิชา
รัฐศาสตร์การเมืองและศาสตร์การบริหาร
Tobias Gombert (*1975) งานหนึ่งที่ท�ำคือจัดสัมมนาให้กับคณะกรรมการคนงาน
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ผู ้ ฝ ึ ก อบรมในการสั ม มนาและประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ในหั ว ข้ อ
การสือ่ สาร จากปี 2003 ถึงปี 2005 เขาได้เป็นรองหัวหน้ากลุม่ เยาวชนสังคมนิยมในพรรค
SPD และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารด้วย ในช่วงเวลานีเ้ ขามีสว่ นร่วมในการจัดตัง้
“วิทยาลัยเยาวชนสังคมนิยม” และตัง้ แต่ปี 2007 เขาเป็นผูฝ้ กึ อบรมทีว่ ทิ ยาลัยเฉพาะทาง
เพือ่ สังคมประชาธิปไตย เขาเป็นผูเ้ ขียนหลักของหนังสือชุด รากฐานสังคมประชาธิปไตย
งานด้านวิชาการของเขามักเน้นแนวคิดของ ฌอง-ฌากส์ รุสโซ ทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์
และปรัชญาจริยศาสตร์
Dr. Erik Gurgsdies (*1977) เคยเป็นหัวหน้าส�ำนักงานของ FES ในพื้นที่เมคเลนบูร์กฟอร์พอมเมนในช่วงปี 1993-2009 เขาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยาก่อนที่
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จะมาเป็ น อาจารย์ ส อนเศรษฐศาสตร์ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ ต ่ า งๆ ในเมื อ ง
แบร์กนอยชตัดท์และเมืองอาเรินบูร์ก และสอนที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเมือง
ฮัมบูร์กด้วย
Dr. Christian Krell (*1977) เป็นสมาชิกของ FES รับผิดชอบงานของวิทยาลัยเฉพาะทาง
เพือ่ สังคมประชาธิปไตย เขาเรียนมาทางด้านรัฐศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์และสังคมวิทยาที่
มหาวิทยาลัยซีเกินและมหาวิทยาลัยยอร์ก ในปี 2007 เขาได้รบั ปริญญาเอกวิชารัฐศาสตร์
โดยได้วิจัยหัวข้อนโยบายต่อยุโรปของพรรค SPD พรรคแรงงาน และพรรคสังคมนิยม
Dr. Florian Mayer (*1975) เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นกระทรวงสิง่ แวดล้อม อนุรกั ษ์ธรรมชาติ และ
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของเยอรมนีในแผนก “สิง่ แวดล้อมกับเศรษฐกิจ นวัตกรรม
กับการจ้างงาน และการตรวจสภาวะสิง่ แวดล้อม” เขาสอนทีม่ หาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กด้วย
เขาเรียนมาทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
Prof. Dr. Werner Pascha (*1957) เป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาเศรษฐกิจเอเชีย
ตะวันออก เน้นญีป่ นุ่ และเกาหลี ทีม่ หาวิทยาลัยดืสบูรก์ -เอสเซิน เขาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองที่ลอนดอน (มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน หรือ LSE)
ที่นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยไฟรบูร์กซึ่งเป็นที่ที่เขาจบปริญญาเอก
Prof. Dr Wolfgang Schroeder (*1960) เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ประกันสังคมและ
ครอบครัวของรัฐบรันเดนบูร์กตั้งแต่ปี 2009 และตั้งแต่ปี 2006 เป็นศาสตราจารย์ที่
คัสเซิลในวิชาระบบการเมืองของเยอรมันและการเปลี่ยนผ่านของรัฐ ก่อนหน้านั้นเขา
ท�ำงานในต�ำแหน่งนักบริหารที่บริษัท IG Metall และท�ำงานสอนและวิจัยที่มหาวิทยาลัย
แฟรงก์เฟิร์ต ดาร์มชตัดท์ และฮาร์วาร์ด เขาเรียนวิชารัฐศาสตร์ที่มาร์บูร์ก เวียนนา
ทือบิงเงิน และแฟรงก์เฟิร์ต เขาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกีสเซิน
Stefan Tidow ท�ำงานที่แผนก “สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ นวัตกรรมกับการจ้างงาน
และการตรวจสภาวะสิ่งแวดล้อม” ในกระทรวงสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ และความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ เขาอยู่ในระหว่างการลาเว้นจากการสอนหนังสือและท�ำงานให้
พรรคกรีนในรัฐสภา
Simon Vaut (*1977) ท�ำงานที่กระทรวงแรงงาน สวัสดิการ ครอบครัว และสตรีของรัฐ
บรันเดนบูร์กในเยอรมนี และท�ำงานเป็นผู้ฝึกอบรมที่วิทยาลัยเฉพาะทางเพื่อสังคม
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ประชาธิปไตย โดยเป็นผู้จัดสัมมนาในหัวข้อเศรษฐศาสตร์และโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้
เขาท�ำงานที่สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสังคม และที่วิทยาลัยว่าด้วยการ
อภิบาลแห่งเฮอร์ตี รวมทั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
Dr. Claudia Weinkopf (*1963) เป็นรองหัวหน้าแผนกวิจัยชื่อ FLEX หรือ Flexibility
and Security หรือความยืดหยุ่นกับความมั่นคง ในสถาบันศึกษาการท�ำงาน ทักษะ
และฝึกอบรม ที่มหาวิทยาลัยดืสบูร์ก-เอสเซิน เธอเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่
มหาวิทยาลัยดอร์ทมุนด์โดยเรียนวิชารองคือสังคมวิทยา เธอจบปริญญาเอกทีด่ อร์ทมุนด์
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รายงานจาก FES: วิกฤตตลาดการเงิน (orig. FES-Dossier:
Finanzmarktkrise)
เป็นการรวบรวมรายงานจากการวิเคราะห์และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
วิกฤตตลาดการเงิน ดูได้จาก
www.fes.de/inhalt/in_finanzkrise.htm
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