คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2544

สาระสําคัญของฉันทมติแหงวอชิงตัน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูคนจํานวนไมมากนักที่ทราบวา “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington
Consensus เปนคําที่ประดิษฐขึ้นโดยจอหน วิลเลียมสัน (John Williamson)
จอหน วิลเลียมสันมิใชคนอเมริกัน หากแตเปนชาวอังกฤษที่อพยพเขาไปปกหลัก
ทํางานวิชาการในสหรัฐอเมริกานับตั้งแตป 2524 เปนตนมา กอนหนานั้น เขาเคยเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยยอรค
(University of York) ระหวางป 2506-2511 และมหาวิทยาลัยวอริก (University of Warwick)
ระหวางป 2513-2520 ทั้งเคยทํางานเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแหงประเทศ
อังกฤษในชวงเวลาสั้นๆ (2511-2513) อีกดวย
วิ ล เลี ย มสั น เคยพเนจรสอนหนั ง สือ ในมหาวิท ยาลัย อเมริกัน ชั้น นํ าหลายแหง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Princeton University (2505-2506) และ M.I.T. (2510) ในป 2521
วิลเลียมสันตัดสินใจอําลาปตุภูมิมาตุคาม เริ่มตนดวยการสอนหนังสือในบราซิล ณ มหาวิทยาลัย
Pontifica Universidade Catolica do Rio de Janeiro ระหวางป 2521-2524 และนับตั้งแตป
2524 เปนตนมา เขาตัดสินใจลงเสาปกหลักอยูที่ Institute for International Economics นครวอ
ชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในระหวางนั้นลาไปทํางานวิจัยในธนาคารโลกระหวางป
2539-2542 แลวกลับมาอยูโยง Institute for International Economics ดังเดิม
งานวิ ช าการสํ าคั ญ ของวิล เลี ย มสั น อยู  ใ นสาขาเศรษฐศาสตร ก ารเงิ น และ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตเมื่อตนทศวรรษ 2530
วิลเลียมสันผลิตงานวิชาการเกี่ยวกับรัสเซียและยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
การเงินและการคาระหวางประเทศหลายเลม (ดูภาคผนวก)
ในป 2532 จอหน วิลเลียมสันเขียนบทความเรื่อง “What Washington Means
By Policy Reform” นําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาเรื่องการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจในละติน
อเมริกา ซึ่งจัดโดย Institute for International Economics บทความเรื่องนี้ตอมาตีพิมพในหนังสือ
ชื่อ Latin American Adjustment : How Much Has Happened? (1990)
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ในบทความเรื่องดังกลาวนี้ จอหน วิลเลียมสัน ตองการประมวลชุดของนโยบาย
(Policy Menu) ซึง่ บรรดาสถาบันผลิตความคิด (Think Tanks) ในนครวอชิงตัน ดี.ซี. มีความเห็น
รวมกันวาเปนนโยบายที่เหมาะสมสํ าหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งนี้วิลเลียมสันคัดสรรเฉพาะ
นโยบายทีม่ ีผูเห็นรวมกันเปนสวนใหญ วิลเลียมสันใชวลีวา The lowest common denominator
of policy advice โดยเจาะจงวาเปนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาเทานั้น
ศัพท “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” หรือ Washington Consensus ติดตลาดอยาง
รวดเร็ว และมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยที่มีการใชศัพทนี้ในความหมายที่แตกตางไปจากที่
วิลเลียมสันใชแตดั้งเดิม ฉันทมติแหงวอชิงตันหรือ Washington Consensus กลายเปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) อันเปนศัพทที่ผูใดจะหยิบฉวยไปใชอยางไรก็ได โดยที่วิลเลียมสันมิได
เปนเจาของลิขสิทธิ์ประดิษฐกรรมที่เกิดจากมันสมองของเขาเอง
จอหน วิลเลียมสันนําเสนอเมนูนโยบายอันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุดสําหรับ
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาดังตอไปนี้
นโยบายชุดที่หนึ่งวาดวยวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) วิลเลียมสัน
ใชคําวา “วินัยทางการคลัง” ในความหมายอยางกวาง โดยเนนการลดการขาดดุลทางการคลัง
(Fiscal Deficit) มิไดใชในความหมายอยางแคบ ซึง่ เจาะจงใหหมายถึงการใชงบประมาณสมดุล
(Balanced Budget) อันเปนแนวนโยบายงบประมาณที่กองทุนการเงินระหวางประเทศพยายาม
กดดันใหประเทศในโลกที่สามดําเนินการ รัฐบาลประเทศในละตินอเมริกาและประเทศอื่นๆในโลก
ทีส่ ามมักจะมีการใชจายเกินตัว การใชงบประมาณขาดดุลนอกจากจะสรางแรงกดดันของเงินเฟอ
และบัน่ ทอนฐานะความมั่นคงทางการคลังแลว ยังทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
ขาดดุลอีกดวย การลดการขาดดุลทางการคลังจะกอใหเกิดผลในทางตรงกันขาม นอกจากฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้นและแรงกดดันเงินเฟอลดลงแลว ดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลนอยลง
อีกดวย
นโยบายชุดที่ส องวา ดว ยการจัดลํ าดับ ความสํ าคั ญของรายจายรัฐบาล
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับของจอหน วิลเลียมสัน เสนอใหกําหนดแนวนโยบายงบประมาณที่สําคัญ
2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลควรยกเลิกหรือลดการใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เพราะการ
ใหเงินอุดหนุนเกื้อกูลใหความไรประสิทธิภาพดํารงอยู นอกจากนี้ การใหเงินอุดหนุนยังบิดเบือน
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) อีกดวย
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ประการที่สอง รัฐบาลควรใหความสํ าคัญในการจัดสรรงบประมาณดานการ
ศึ ก ษาและการสาธารณสุ ข รวมตลอดจนการลงทุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ
(Infrastructure) การใชจายดานการศึกษาและการสาธารณสุขมีผลตอการสะสมทุนมนุษย
(Human Capital) สวนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีผลเกื้อกูลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
นโยบายชุดที่สามวาดวยการปฏิรูปภาษีอากร (Tax Reform) ฉันทมติแหง
วอชิงตัน ฉบับจอหน วิลเลียมสัน เสนอแนวทางการปฏิรูปภาษีอากร 2 ประการ
ประการแรก การปฏิรปู ระบบภาษีอากรควรเนนการขยายฐานภาษี (Tax Base)
มากกวาการปรับอัตราภาษี (Tax Rate) การขยายฐานภาษีจะชวยใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนือ่ งจากบุคลธรรมดา นิติบุคคล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมากมิไดอยูในความครอบคลุม
ของฐานภาษี การปรับอัตราภาษีมีผลกระทบตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่การขึ้นภาษี
ในอัตราสูงอาจเปนสิ่งจูงใจใหมีการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) ได
ประการที่สอง อัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Tax Rate) ควรกําหนดให
อยูในอัตราตํ่า การเก็บอัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลงในอัตราสูงมีผลลิดรอนสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งจูงใจในการทํางาน
นโยบายชุ ด ที่ สี่ ว  า ด ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น ฉบั บ จอหน
วิลเลียมสัน เสนอแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก อัตราดอกเบี้ยควรปลอยใหเปนเรื่องของกลไกตลาดการเงินภายใน
ประเทศ รัฐบาลมิควรควบคุมอัตราดอกเบี้ย
ประการที่สอง หากจะมีการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลควรดําเนินการ
ใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Real Interest Rate) มีคาเปนบวก ทัง้ นีอ้ ตั ราดอกเบี้ยที่แทจริงหมายถึง
อัตราดอกเบี้ยในนาม (Nominal Interest Rate) หักดวยอัตราเงินเฟอ หากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
มีคาติดลบ นอกจากจะบั่นทอนสิ่งจูงใจในการออมแลว ยังอาจเปนเหตุใหเงินทุนเคลื่อนยาย
ออกนอกประเทศ (Capital Outflow) อีกดวย ในกรณีตรงกันขาม การที่อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงมีคา
เปนบวก ยอมมีผลในการใหสิ่งจูงใจในการออม และยับยั้งการเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศ
หรืออาจมีแรงดึงดูดเงินทุนเขาประเทศ (Capital Inflow) ได
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นโยบายชุดที่หาวาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน
วิ ล เลี ย มสั น เสนอให ดํ าเนิ น นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กื้อกูลการแขง ขัน (Competitive
Exchange Rate) ซึง่ วิลเลียมสันหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกื้อกูลการสงออก
นโยบายชุดที่หกวาดวยการเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศ (Trade
Liberalization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอแนวนโยบายการคาเสรี 2
ประการ กลาวคือ
ประการแรก การทําลายกําแพงภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) ดวยการลดอากร
ขาเขาใหอยูในระดับที่ตํ่ าที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้เพื่อใหการคาระหวางประเทศเผชิญกับ
อุปสรรคดานภาษีศุลกากรนอยที่สุด โดยที่การขยายตัวของการคาระหวางประเทศจะชักนําใหเกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประการที่สอง รัฐบาลไมควรเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลาง (Intermediate
Goods) ที่ใชไปในการผลิตเพื่อการสงออก การเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางกระทบตอ
ตนทุนการผลิต การที่ตนทุนการผลิตอยูในระดับสูงยอมบั่นทอนฐานะการแขงขันในตลาดโลก
การเลิกเก็บอากรขาเขาจากสินคาขั้นกลางจะชวยเสริมฐานะการแขงขันดังกลาวนี้
นโยบายชุ ดที่เ จ็ดวาดวยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign
Direct Investment) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหรัฐบาลกําหนดนโยบาย
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยหวังผลประโยชนสําคัญอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก
การไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ (Capital Inflow) อีกดานหนึ่ง ไดแก การถายโอน
เทคโนโลยีและทักษะระหวางประเทศ
นโยบายชุดที่แปดวาดวยการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาค
เอกชน (Privatization) ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหลดบทบาทของ
รัฐบาลในดานการผลิตสินคาและบริการตางๆโดยตรง โดยถายโอนหนาที่การผลิตไปใหภาคเอกชน
ผลทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ นอกจากจะชวยลดขนาดและบทบาทของ
รัฐบาลแลว ยังอาจชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการอีกดวย เหตุที่วิลเลียมสันมองการณ
ในดานดีจากนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน ก็คือ วิสาหกิจเอกชนมีความเปน
เจาของ (Ownership) และความรับผิด (Accountability) ชัดเจนมากกวารัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจแมโดยนิตินัยมีสวนเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ แตโดยพฤตินัยมิไดสํานึกถึงความเปน
เจาของดังกลาว การบริหารจัดการจึงมิไดทุมเทและรับผิดมากเทาผูเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชน
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นโยบายชุดที่เกาวาดวยการลดการควบคุมและการกํากับ (Deregulation)
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหรัฐบาลลดการควบคุมและการกํากับระบบ
เศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวา การควบคุมและการกํากับมากเกินไป
นอกจะตองเสียตนทุนสูง โดยทีอ่ าจไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดแลว ยังเกื้อกูลการฉอราษฎร
บังหลวง และเปดชองใหผูมีอํานาจใชอํานาจในทางฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลอีกดวย
ในประการสําคัญ ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจในโลกที่สาม โดยทั่วไปแลวไมสามารถเขาถึงผูมีอํานาจ ในขณะที่กลุมทุนขนาดใหญ
สามารถหลุดพนจากกระบวนการควบคุมและกํากับของรัฐบาลได ทั้งนี้โดยอาศัยประโยชนจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
นโยบายชุดที่สิบวาดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (Property Rights) ฉันทมติ
แหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันเสนอใหกําหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหชัดเจน (Property
Rights Assignment) ความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน นอกจากจะกอใหเกิดความ
ไมชัดเจนในความเปนเจาของแลว ยังสรางความไมชัดเจนในการรับผิดอีกดวย ความไมชัดเจน
ในกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสิน ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมาย และความไรประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุตธิ รรม ทําลายสิ่งจูงใจในการออมและในการสะสมทรัพยสิน ซึ่งไมเปนผลดีตอการ
เติบโตของระบบทุนนิยม
ฉันทมติแหงวอชิงตันฉบับจอหน วิลเลียมสันประกอบดวยนโยบาย 10 ชุด
ดังที่กลาวขางตนนี้ เพียงชั่วเวลาทศวรรษเศษ ฉันทมติแหงวอชิงตันก็แปรสภาพเปนนโยบาย
เศรษฐกิจโลก (Global Economic Policy) และเปนประเด็นแหงวิวาทะทั้งในวงวิชาการและในทาง
การเมือง แตฉันทมติแหงวอชิงตันในทศวรรษ 2540 แตกตางจากฉบับที่จอหน วิลเลียมสันนําเสนอ
ในป 2532 เปนอันมาก
หมายเหตุ
บทความทีเ่ ปนตนกําเนิดของฉันทมติแหงวอชิงตัน คือ John Williamson, “What
Washington Means By Policy Reform” เสนอตอทีป่ ระชุมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา จัดโดย Institute for International Economics ในเดือน
พฤศจิกายน 2532 ณ นครวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา บทความนี้ตอมาตีพิมพในหนังสือของ
John Williamson (ed.), Latin American Adjustment : How Much Has Happened?
(Washington, D.C. : Institute for International Economics, 1990).
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