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ศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส (Joseph Stiglitz) ลาออกจากตํ าแหนงรอง
ประธานธนาคารโลกนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา ทามกลางความโลงอกของ
กระทรวงการคลงัอเมริกัน กองทุนการเงินระหวางประเทศ และกลุมทุนการเงินแหง Wall Street

ตํ าแหนงรองประธานธนาคารโลกรูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา Chief Economist หรือ
หวัหนานกัเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก มีหนาที่กํ าหนดวาระการวิจัย (Research Agenda) ของ
ธนาคารโลก ในอดตีกาล ผูดํ ารงตํ าแหนงนี้ลวนเปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนํ าของโลก ไมวาจะเปน
Hollis Chenery, Anne Krueger และ Laurence Summers

ในยุคสมัยที่ Hollis Chenery ดํ ารงตํ าแหนงรองประธานธนาคารโลก วาระ 
การวจิัยที่สํ าคัญกํ าหนดจุดเนนในดานการเลือกยทุธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับทั้งเปาหมาย
การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกจิและความเปนธรรมในการกระจายรายได  Growth With Equity
กลายเปน ‘คํ าขวัญ’ ทีธ่นาคารโลกใชประโคมเพื่อใหประเทศในโลกที่สามรับเปนยุทธศาสตรในการ
พฒันา ในเวลาตอมา ธนาคารโลกผลักดันใหโลกที่สามยึด Basic Human Needs Approach เปน
หลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แมวาแนวความคิดวาดวย Basic Needs จะกอเกิดจาก
องคการกรรมกรระหวางประเทศ (ILO) แตธนาคารโลกทํ าตัวเปน ‘ศาสดา’ เผยแพรแนวความคิดนี้ 
ทัง้นีด้วยความเชือ่ที่วา หากประชาชนในโลกที่สามไดรับบริการเพื่อสนองตอบความตองการจํ าเปน
พืน้ฐาน (Basic Needs) ไดทัง้หมด การแกปญหาความยากจนยอมลุลวงไดโดยงาย

ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารโลกเผยแพรแนวความคิดวาดวย Growth With Equity
และ Basic Human Needs เปนชวงเวลาที่นายโรเบิรต แมค็นามารา (Robert McNamara) ดํ ารง
ตํ าแหนงประธานธนาคารโลก (พ.ศ. 2511-2524) ภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่หนึ่งในป 
2516-2517 และครัง้ทีส่องในป 2522 ประกอบกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในโลกที่สาม (โดย
เฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอฟัริกา) ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ธนาคารโลกเริ่มมีความคิดวา 
การพัฒนาเพื่อสนองตอบ Basic Human Needs ไมเปนการเพียงพอ ในเมื่อประเทศโลกที่สาม 
มีความออนแอทางดานโครงสราง เมื่อระบบเศรษฐกิจโลกเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ โลกที่สามมิอาจหลบเลี่ยงผลกระทบได หากความออนแอทางดานโครงสรางยิ่งมีมาก
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เพยีงใด ผลกระทบนีก้จ็ะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้ จึงมีความจํ าเปนที่จะตองปรับโครงสราง
เศรษฐกจิของโลกที่สาม เพื่อใหมีความแข็งแกรงในการฝามรสุมเศรษฐกิจ และสามารถทนทานตอ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจได

นบัต้ังแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา ธนาคารโลกเริ่มจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับ 
โครงสรางระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ (Structural Adjustment Loans = SALs) หรือปรับโครงสราง
ภาคเศรษฐกิจบางภาค (Sectoral Adjustment Loans) แทนการจัดสรรเงินใหกูเพื่อลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) ดังที่เปนมาในชวงเวลาสามทศวรรษเศษกอน
หนานั้น  ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ กลายเปนมนตราที่ธนาคารโลกใชสะกดผูนํ าโลกที่สาม  
ทั้งนี้ดวยการเผยแพรความเชื่อที่วา ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ ก็คือ ‘การปฏิรูปเศรษฐกิจ’
(Economic Reform)

เงินใหกู ของธนาคารโลกเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจถูกใชไปในการปรับ 
โครงสรางสิ่งจูงใจดานนโยบายเพื่อสงเสริมการสงออก (export expansion) ปฏิรูปกระบวนการงบ
ประมาณและระบบภาษีอากร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของรัฐวิสาหกิจ ปรับนโยบายราคาสินคา
เกษตรเพื่อลดการแทรกแซงของรัฐ ฯลฯ

เมือ่ธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับโครงสราง (SALs) ระลอกใหญระหวางป 
2523-2529 นายแม็คนามารามิไดอยูในตํ าแหนงจนตลอดรอดฝง ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ลัทธิ 
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ก ําลงัแผอิทธิพลในโลกตะวันตก จนกอเกิด ‘ฉันทมติแหง 
วอชิงตัน’ (Washington Consensus) ธนาคารโลกมีสวนรวมสราง “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” ดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่ Anne Krueger และตอมา Laurence Summer ดํ ารงตํ าแหนงรอง
ประธาน นบัต้ังแตป 2524 เปนตนมา วาระการวิจัยของธนาคารโลกมุงไปในการใหความชอบธรรม
แก ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใหความชอบธรรมแกรัฐบาลอเมริกัน 
ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศในการกํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายซึ่ง 
ผูกติดกับเงินใหกู (Policy Conditionalities) ตามแนวทางของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’

โจเซฟ สติกลติสเขามารับตํ าแหนงรองประธานธนาคารโลก เมื่อธนาคารโลกเปน 
กลไกในการขับเคลื่อน ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ เขาสูกระแสโลกานุวัตรแลว (Globalization of 
Washington Consensus) แตสติกลติสเปนนักวิชาการที่มีจิตวิญญาณเสรี (Free Spirit) ผูเคารพ
สัจจะแหงวชิาการมากกวาความเชื่ออันงมงาย ดังนั้น วาระการวิจัยที่สติกลติสขับเคลื่อนในฐานะ 
หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลกจึงมุงตรวจสอบพื้นฐานทางวิชาการของ ‘ฉันทมติแหง 
วอชิงตัน’

ประการแรก  ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามเลือก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) แทน 



3

ยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ  าเข า  (Import  Subst i tut ion 
Industrialization) แตดังทีน่กัเศรษฐศาสตรผูมีใจเปนกลางจํ านวนไมนอยชี้ใหเห็น ความสัมพันธ
ระหวางการสงออกกับการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนความสัมพันธที่ไมชัดเจน นอกจากจะมี
ปญหาในการระบุวา อะไรเปนเหตุ และอะไรเปนผลแลว งานวิจัยจํ านวนไมนอยยังพบวา  
สหสมัพนัธระหวางตัวแปรทั้งสองมีนัยสํ าคัญทางสถิติต่ํ าอีกดวย

ประการที่สอง ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามใหความ
สํ าคญัแกเปาหมายเสถียรภาพของราคา (Price Stability) ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง แตการ
กดเงินเฟอใหอยูในอัตราตํ่ ามากๆนั้นมีตนทุนที่สังคมตองแบกรับ เพราะมิอาจเติบโตไดมากเทาที่
ควร และการวางงานอาจมีมากกวาที่ควร งานวิจัยจํ านวนไมนอยสนับสนุนความขอนี้

ประการที่สาม ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามดํ าเนิน
นโยบายเสรีนิยมทั้งดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดจนนโยบายเสรีนิยมทาง
การเงิน แตแนวนโยบายเสรีนิยมเหลานี้ลวนทํ าใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มข้ึน ซึ่งทํ าให
ประเทศในโลกที่สามถูกสั่นคลอนจากความผันผวนภายนอกประเทศไดโดยงาย

ประการที่ส่ี ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามถายโอนการ
ผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) ลดการกํ ากับและลดการควบคุมโดยรัฐบาล 
(Deregulation) และลดขนาดของภาครัฐบาล เพื่อใหกลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร
ในการผลติสนิคาและบริการตางๆมากขึ้น แตการลดบทบาทของภาครัฐบาลตามแนวทาง ‘ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน’ ทํ าใหประชาชนผูยากไรและกลุมชนผูดอยโอกาสมิไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจาก
รัฐบาลเทาที่ควร

โจเซฟ สติกลติสเปนนกัวิชาการชั้นแนวหนาของโลก ผูเขาแถวรอรับรางวัลโนเบล 
สาขาเศรษฐศาสตร สติกลิตสมีผลงานหลากหลายสาขาที่ลุมลึก และมีบทบาทในการบุกเบิก
พรมแดนแหงความรู ทั้งในสาขาเศรษฐศาสตรการพัฒนา (Development Economics)  
เศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) เศรษฐศาสตรการเกษตร (Agricultural 
Economics) เศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) และเศรษฐศาสตรสารสนเทศ 
(Economics of Information)

ส ติกลิตส  ได  รับอิทธิพลจากกระบวนทัศน ของเศรษฐศาสตร แบบเคนส  
(Keynesian Economics) โดยตระหนักถึงความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไก
ราคา ในทัศนะของสติกลติส ความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไกราคาที่สํ าคัญ
เกิดจากความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศ ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณี
ตลาดการเงิน สติกลิตสชี้ใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูที่เกิดขึ้นในอาเซียแปซิฟกในปลาย 
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ทศวรรษ 2530 สวนหนึ่งเกิดจากสถาบันการเงินยักษใหญในประเทศมหาอํ านาจปลอยกูแก
สถาบันการเงินและผูประกอบการในอาเซียตะวันออก ซึ่งนํ าไปใชเก็งกํ าไรทั้งในตลาดหลักทรัพย
และตลาดอสงัหาริมทรัพย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย เงินใหกูเหลานั้นถูกถอนกลับประเทศ
เมอืงแมดวยความตื่นตระหนก จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินที่รุนแรง ดวยเหตุดังนี้ สติกลิตสจึง 
มไิดสนบัสนนุแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน มิหนํ าซํ้ ายังเสนอใหนานาประเทศพิจารณาใชมาตรการ
การก ํากบัและควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอีกดวย

สติกลิตสรับตํ าแหนงหัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก ในขณะที่อาเซีย
ตะวันออกกํ าลังเผชิญวิกฤติการณการเงิน สติกลิตสไมลังเลที่จะวิพากษกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในฐานที่บังคับใหประเทศเหลานี้รัดเข็มขัดทางการคลัง โดยชี้ใหเห็นวา การรัดเข็มขัด 
จะยิง่ซํ ้าเตมิภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมีฐานะสถาบัน 
‘นองพี่’ อันเกดิจากผลการประชุม ณ เมืองเบรตตันวูดส มลรัฐนิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เรียกยอๆวา Bretton Woods Institutions (= BWIs) ในอดตีกาล องคกรโลกบาลทั้งสองใหความ
สํ าคัญแก ‘เลือดสุพรรณ’ วาอะไรวาตามกัน แตสติกลติสท ําลายจารีตดังกลาวนี้ ดวยการวิพากษ
กองทนุการเงินระหวางประเทศในที่สาธารณะ

ประพฤติกรรมของสติกลิตสดังกลาวนี้สรางความไมสบายใจไมเฉพาะแตกองทุน
การเงินระหวางประเทศเทานั้น หากยังสรางภาวะกระอักกระอวนแกกระทรวงการคลังอเมริกัน 
และสรางความไมพอใจแกกลุมทุนการเงินแหง Wall Street อีกดวย เพราะสติกลิตสกํ าลังตั้งขอ
กังขาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ในที่ประชุมทางวิชาการทุกแหงหน 
ทีย่างกราย สติลิตสมกัจะถือโอกาสวิพากษ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ทัง้โดยตรงและโดยออม ในแงนี้ 
สติกลิตสทํ าตัวเปนพันธมิตรของนักวิชาการฝายซายและขบวนการองคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศ (International NGOs) ดวยประพฤตกิรรมเชนนี้ จึงไมยากที่จะทํ านายวา อนาคตของ
สติกลติสบนเกาอี้รองประธานธนาคารโลกจักตองพบจุดจบในเร็ววัน

หนงัสือพิมพ Financial Times (November 25, 1999) รายงานวา บุรุษที่จัดการ
ใหสติกลติสลงจากเกาอี้หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังที่ชื่อ ลอเรนส ซัมเมอรส ‘มิตรเกา’ ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรของสติกลิตสนั่นเอง 
ซัมเมอรสตกลงใจที่จะใหเจมส โวลเฟนซอหน (James Wolfenson) ดํ ารงตํ าแหนงประธาน
ธนาคารโลกตอไปอีก 5 ป โดยมีขอแมวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวรองประธาน และนี่เองที่ทํ า
ใหสติกลติสประกาศลาออกจากตํ าแหนงในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2542

การลาจากธนาคารโลกของสติกลิตส ไมเพียงแตทํ าให web site ทาง 
เศรษฐศาสตรอันเปนที่นิยมมากที่สุดในโลกตามการสํ ารวจของนิตยสาร The Economist ลาจาก
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ธนาคารโลกเทานั้น หากยังหมายถึงการสูญเสียแรงคัดงาง ‘ฉันทมตแิหงวอชิงตัน’ ภายในองคกร
โลกบาลอีกดวย กระนั้นก็ตาม ชวงเวลาอันแสนสั้นของสติกลิตสในธนาคารโลกไดชวยเพิ่มพูน 
ขอกังขาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ อยางมีประสิทธิภาพ
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