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The New World Fiscal Order
รังสรรค ธนะพรพันธุ
The New World Fiscal Order กําลังเปนเปาแหงการวิพากษวาเปนอุปสรรคใน
การฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจโลกทามกลางวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่ดํารงอยูในปจจุบัน อยาง
นอยทีส่ ดุ ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรกลับมามีวิวาทะในประเด็นนี้อยางเขมขน
The New World Fiscal Order คืออะไร ?
มนุ ษ ยโลกเพิ่ ง มี ก ารจั ด ระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ (International
Economic Order) อยางเปนรูปธรรมและอยางมีกฎเกณฑภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กอน
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ถึงจะมีระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ แตระเบียบดังกลาวหาไดเกิดจาก
การเจรจาพหุภาคีไม หากแตเกิดจากการบงการของประเทศมหาอํานาจ ในยุคสมัยที่อังกฤษเปน
’จาวโลก’ หรือที่เรียกในภาษาละตินวา Pax Britannica อังกฤษเปนผูกําหนดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ อยางนอยที่สุดก็บังคับใชในปริมณฑลที่เปนจักรวรรดิอังกฤษ ในจักรวรรดิของ
ประเทศมหาอํานาจอื่น ไมวาจะเปนสเปน ปอรตุเกส เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย
ประเทศมหาอํานาจเปนผูจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศภายในจักรวรรดิของตน
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเปนผูนําในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
ผลบังคับใชในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเจรจาเบื้องตนเริ่มประมาณป 2486 เมื่อเปนที่
แนชัดวา ฝายสัมพันธมิตรกําลังมีชัยในสงครามโลกครั้งที่สอง การเจรจาในเวลาตอมาขยายจาก
ระดับทวิภาคี(อังกฤษกับสหรัฐอเมริกา)มาเปนระดับพหุภาคี จนบรรลุขอตกลงใหมีระเบียบการคา
ระหวางประเทศและระเบียบการเงินระหวางประเทศ
ระเบียบการคาระหวางประเทศตามกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) เดิม
กําหนดใหมีองคการการคาระหวางประเทศ(International Trade Organization = ITO) แตแลว
รัฐสภาอเมริกันไมยอมพิจารณาใหสัตยาบันกฎบัตรฮาวานา องคการการคาระหวางประเทศจึง
มิอาจคลอดได รัฐบาลอเมริกันหาทางออกใหมีการทําขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการ
คา (General Agreement on Tariff and Trade = GATT) GATT มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
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มกราคม 2491 ภายหลังการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย(Uruguay Round) ภาคี GATT
ตกลงใหมีการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2538
ระเบียบการเงินระหวางประเทศเปนผลจากการประชุมนาชาติ ณ เมือง Bretton
Woods มลรัฐ New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม 2487 ยังผลใหมีการ
จัดตัง้ ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา(International Bank for Reconstruction
and Development = IBRD) หรือธนาคารโลก(World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International Monetary Fund = IMF)
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในปจจุบันจึงถูกกํ ากับโดยองคกรโลกบาล
3 องคกร อันไดแก ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลก องคกร
โลกบาลทั้งสามบริหารโดยตัวแทนจากประเทศมหาอํานาจ ทั้งนี้มีขอตกลงที่ชัดเจนวา ประธาน
ธนาคารโลกตองเปนชาวอเมริกัน ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศตองเปนชาวยุโรป
(ผูอํ านวยการคนปจจุบันเปนชาวฝรั่งเศส) แมตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกจะไมมี
ขอตกลงลักษณะนี้ แตประเทศมหาอํานาจก็ไมเปดชองใหประเทศโลกที่สามเขาครอบตําแหนง (ผู
อํานวยการคนปจจุบัน ซึ่งกําลังพนจากตําแหนงเปนชาวอิตาลี)
ด ว ยเหตุที่ระเบี ยบเศรษฐกิ จ ระหวา งประเทศดั ง ที่ เ ปน อยู ไมเ กื้อประโยชนแก
ประเทศโลกทีส่ ามเทาที่ควร โลกที่สามจึงผลักดันใหจัดระเบียบใหมที่เรียกวา NIEO (= New
International Economic Order) ในป 2516 จนสามารถบรรลุขอตกลงระดับหนึ่งในการประชุม
สมัชชาทัว่ ไปแหงสหประชาชาติสมัยวิสามัญครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายน 2518 กระนั้นก็ตาม เกือบ
จะไมมีความคืบหนาในทางปฏิบัติแตประการใด จวบจนกระทั่งมีการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ
อุรกุ วัย (2529-2536) ประเด็นความขัดแยงบางประเด็นจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเจรจาใหม
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมิไดมีเพียงระเบียบการคาและระเบียบการเงิน
ระหวางประเทศเทานั้น หากยังมีระเบียบการคลังระหวางประเทศ (International Fiscal Order)
ซึง่ กอตัวขึน้ อยางเงียบๆและปราศจากขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรอีกดวย
การที่จะเขาในเรื่องนี้ได จํ าเปนตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทาง
เศรษฐศาสตร นับตั้งแตวิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหมถือกําเนิดขึ้นมา อิทธิพลของสํานักคลาสสิกทํา
ใหมกี ารยึดถือหลักการงบประมาณสมดุล (Balanced Budget) เปนสรณะ อิทธิพลดังกลาวนี้มี
มากถึงขัน้ ทีว่ า หลักการงบประมาณสมดุลเปนวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) ที่ตองถือ
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ปฏิบัติอยางเครงครัด การใชงบประมาณขาดดุลถือเปนการละเมิดวินัยทางการคลัง โดยที่ในเวลา
ตอมา คําวา “วินัยทางการคลัง” มีความหมายแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก
แตการปฏิวัติกระบวนทัศนในสาขาเศรษฐศาสตรโดยจอหน เมยนารด เคนส
(John Maynard Keynes) หรือที่รูจักกันในนาม Keynesian Revolution อันเปนผลจากระเบียบ
วิธกี ารศึกษาและบทวิเคราะหในหนังสือ The General Theory of Employment, Interest, and
Money(1936) ทําใหหลักการงบประมาณสมดุลถูกสั่นคลอน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญใน
ทศวรรษ 2470 ซึ่งรูจักกันในนาม The Great Depression เปนประจักษพยานอันดีที่แสดงถึง
ขอบกพรองของกระบวนทัศนของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ดังที่เคนสชี้ใหเห็น ดุลยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจมิจําตองเปนดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full-Employment Equilibrium)
เสมอไป และแทที่จริงแลวภาวะที่มีการจางงานเต็มอัตราเปนสภาวการณพิเศษ
ภายหลังภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจครั้งใหญในทศวรรษ 2470 เศรษฐศาสตร
แบบเคนส (Keynesian Economics) ทวีอทิ ธิพลทั้งในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและในกระบวน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ กระบวนทัศนแบบเคนสยึดการจางงานเต็มอัตราเปนเปาหมายหลัก
ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ดวยเหตุที่มีความเชื่อวา หากประชากรในวัยทํางานทุก
คนมีงานทํา ปญหาความยากจนและปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดจะบรรเทาเบา
บางลงได ดวยเหตุที่ยึดเปาหมายหลักในการแกปญหาการวางงานนี้เอง งบประมาณแผนดินจะมี
ลักษณะอยางไรก็ได ความสมดุลของงบประมาณไมควรถือเปนเปาหมายของการดําเนินนโยบาย
ตรงกันขาม ควรจะใชงบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย หากระบบเศรษฐกิจ
มีปญหาการวางงาน ก็ตองใชงบประมาณขาดดุลในการแกปญหานี้ หากระบบเศรษฐกิจยังมี
ประชาชนผูย ากไร รัฐบาลก็ตองมีหนาที่จัดสรรสวัสดิการใหแกกลุมคนผูดอยโอกาสเหลานี้
กระบวนทัศนแบบเคนสดังที่กลาวขางตนนี้เอง มีนัยในการสงเสริมบทบาททาง
เศรษฐกิจของภาครัฐบาล เพราะไมเชื่อวา กลไกราคาจะสามารถแกปญหาการวางงาน ปญหา
ความยากจน และปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดไดโดยอัตโนมัติ กระบวนทัศน
แบบเคนสจึงถูกโจมตีวาเปนพวก Big Government ในสหรัฐอเมริกาในยุคสมัยที่ลัทธิแม็กคารธี
(McCarthyism)ทรงอิทธิพลในทศวรรษ 2490 Keynesianism ถูกกลาววาเปน Communism
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อิทธิพลของกระบวนทัศนแบบเคนสปรากฏอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น แนวนโยบายแบบเคนสกลายเปน Keynesian Consensus ผูน าโลกตะวั
ํ
นตกบางคน
ถึงกับกลาววา We are all Keynesian now แตแลวการลมสลายของระบบเบรตตันวูดสใน
ป 2514 และการขึ้นราคานํ้ามันดิบของกลุมประเทศ OPEC ในป 2516 นํามาซึ่งการเสื่อมอิทธิพล
ของ Keynesian Consensus นานาประเทศเผชิญกับปญหาเงินเฟอที่รุนแรง ความไรเสถียรภาพ
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ของราคาและความไรเสถียรภาพทางการเงินกลายเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองเยียวยาแกไข ใน
ขณะทีร่ ฐั บาลประเทศมหาอํานาจเผชิญปญหาการขาดดุลการคลังที่เรื้อรังและรายแรง
ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันป 2522 ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)
กลับมามีอทิ ธิพล อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมอนุรักษ (Conservative Capitalism)เติบใหญทั้งใน
สหรั ฐ อเมริ ก าและสหราชอาณาจั ก ร แนวนโยบายเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย ม ซึ่ ง รู  จั ก กั น ในนาม
Washington Consensus แผอิทธิพลทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก และถูกสงออกไปยัง
โลกทีส่ ามโดยธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และตอมาองคการการคาโลก
สาระสําคัญสวนหนึ่งของ Washington Consensus ก็คือ การรัดเข็ดขัดทางการ
คลัง(Fiscal Austerity)เพือ่ ลดแรงกดดันของเงินเฟอและเพื่อแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
อิทธิพลของ Washington Consensus ทําใหมีการจัดระเบียบการคลังระหวางประเทศ หรือ
The New World Fiscal Order การรัดเข็มขัดทางการคลังกลายเปน ‘ระเบียบใหม’ และหลักการ
งบประมาณสมดุลกลายเปน ‘วินัย’ ที่ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด การรัดเข็มขัดทางการคลัง
ดําเนินการไดดวยการลดรายจายดานสวัสดิการสังคม และดวยการถายโอนการผลิตจากภาค
รัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization)
ปริมณฑลของ The New World Fiscal Order คอยๆขยายตัว เมื่อประเทศโลก
ทีส่ ามทีละประเทศสองประเทศถูกดูดดึงเขาสูระเบียบนี้ เมื่อตองพึ่งพิงความชวยเหลือจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก การเขาสูระเบียบการคลังระหวางประเทศเปนเงื่อนไขการ
ดําเนินนโยบาย(Policy Conditionality)ทีป่ ระเทศเหลานี้ตองปฏิบัติ มิฉะนั้นจะมิไดรับความชวย
เหลือจากองคกรโลกบาลทั้งสอง ภายหลังป 2532 The New World Fiscal Order ก็ขยาย
ปริมณฑลไปครอบคลุมยุโรปตะวันออก
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร แนวนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกวา Washington
Consensus ถูกวิพากษถึงฐานรากจากนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักดวยกันเอง ดังเชนพอล
ครุกแมน (Paul Krugman) และแลนซ เทยเลอร (Lance Taylor) มิไยตองกลาวถึงขอวิพากษ
จากสํานักมารกซิสต รวมตลอดจน World Institute for Development Economics Research
(WIDER) แหงมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University)
วาจําเพาะ The New World Fiscal Order วิวาทะสําคัญก็คือ การรัดเข็มขัดทาง
การคลังสามารถแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจริงหรือไม และไดเพียงใด มิไยตองกลาวถึง
ผลกระทบของการรัดเข็ดขัดทางการคลังที่มีตอปญหาการวางงาน ปญหาความยากจน และ
ปญหาการกระจายรายได
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The New World Fiscal Order มิไดถกู สัน่ คลอนจากวงวิชาการเทานั้น ผูนําโลก
ก็มสี ว นสัน่ คลอนดวย เมื่อญี่ปุนเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยนับตั้งแตภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก
สลายในป 2534 เปนตนมา ผูนํารัฐบาลอเมริกันเพียรพยายามกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนดําเนิน
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม ดวยการอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไมเปนไปตาม The
New World Fiscal Order
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวปกแผทั่วโลกในปจจุบันมิไดกอใหเกิด
ขอกังขาเกี่ยวกับ Washington Consensus เทานั้น หากกระเทือนตอ The New World Fiscal
Order ดวย

