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ศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส (Joseph Stiglitz) ลาออกจากตําแหนงรอง
ประธานธนาคารโลกนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา ทามกลางความโลงอกของ
กระทรวงการคลังอเมริกัน กองทุนการเงินระหวางประเทศ และกลุมทุนการเงินแหง Wall Street
ตําแหนงรองประธานธนาคารโลกรูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา Chief Economist หรือ
หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก มีหนาที่กําหนดวาระการวิจัย (Research Agenda) ของ
ธนาคารโลก ในอดีตกาล ผูดํารงตําแหนงนี้ลวนเปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของโลก ไมวาจะเปน
Hollis Chenery, Anne Krueger และ Laurence Summers
ในยุคสมัยที่ Hollis Chenery ดํารงตําแหนงรองประธานธนาคารโลก วาระ
การวิจัยที่สําคัญกําหนดจุดเนนในดานการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับทั้งเปาหมาย
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเปนธรรมในการกระจายรายได Growth With Equity
กลายเปน ‘คําขวัญ’ ทีธ่ นาคารโลกใชประโคมเพื่อใหประเทศในโลกที่สามรับเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนา ในเวลาตอมา ธนาคารโลกผลักดันใหโลกที่สามยึด Basic Human Needs Approach เปน
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แมวาแนวความคิดวาดวย Basic Needs จะกอเกิดจาก
องคการกรรมกรระหวางประเทศ (ILO) แตธนาคารโลกทําตัวเปน ‘ศาสดา’ เผยแพรแนวความคิดนี้
ทัง้ นีด้ ว ยความเชือ่ ที่วา หากประชาชนในโลกที่สามไดรับบริการเพื่อสนองตอบความตองการจําเปน
พืน้ ฐาน (Basic Needs) ไดทงั้ หมด การแกปญหาความยากจนยอมลุลวงไดโดยงาย
ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารโลกเผยแพรแนวความคิดวาดวย Growth With Equity
และ Basic Human Needs เปนชวงเวลาที่นายโรเบิรต แม็คนามารา (Robert McNamara) ดํารง
ตําแหนงประธานธนาคารโลก (พ.ศ. 2511-2524) ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่หนึ่งในป
2516-2517 และครัง้ ทีส่ องในป 2522 ประกอบกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในโลกที่สาม (โดย
เฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกา) ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ธนาคารโลกเริ่มมีความคิดวา
การพัฒนาเพื่อสนองตอบ Basic Human Needs ไมเปนการเพียงพอ ในเมื่อประเทศโลกที่สาม
มี ค วามอ อ นแอทางดา นโครงสร า ง เมื่ อระบบเศรษฐกิจ โลกเผชิ ญกับป ญ หาเสถีย รภาพทาง
เศรษฐกิจ โลกที่สามมิอาจหลบเลี่ยงผลกระทบได หากความออนแอทางดานโครงสรางยิ่งมีมาก
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เพียงใด ผลกระทบนีก้ จ็ ะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของโลกที่สาม เพื่อใหมีความแข็งแกรงในการฝามรสุมเศรษฐกิจ และสามารถทนทานตอ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจได
นับตัง้ แตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา ธนาคารโลกเริ่มจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ (Structural Adjustment Loans = SALs) หรือปรับโครงสราง
ภาคเศรษฐกิจบางภาค (Sectoral Adjustment Loans) แทนการจัดสรรเงินใหกูเพื่อลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) ดังที่เปนมาในชวงเวลาสามทศวรรษเศษกอน
หนานั้น ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ กลายเปนมนตราที่ธนาคารโลกใชสะกดผูนําโลกที่สาม
ทั้งนี้ดวยการเผยแพรความเชื่อที่วา ‘การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ’ ก็คือ ‘การปฏิรูปเศรษฐกิจ’
(Economic Reform)
เงิ น ให กู  ข องธนาคารโลกเพื่ อ ปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ถู ก ใช ไ ปในการปรั บ
โครงสรางสิ่งจูงใจดานนโยบายเพื่อสงเสริมการสงออก (export expansion) ปฏิรูปกระบวนการงบ
ประมาณและระบบภาษีอากร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของรัฐวิสาหกิจ ปรับนโยบายราคาสินคา
เกษตรเพื่อลดการแทรกแซงของรัฐ ฯลฯ
เมือ่ ธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกูเพื่อปรับโครงสราง (SALs) ระลอกใหญระหวางป
2523-2529 นายแม็คนามารามิไดอยูในตําแหนงจนตลอดรอดฝง ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ลัทธิ
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กําลังแผอิทธิพลในโลกตะวันตก จนกอเกิด ‘ฉันทมติแหง
วอชิงตัน’ (Washington Consensus) ธนาคารโลกมีสวนรวมสราง “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” ดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่ Anne Krueger และตอมา Laurence Summer ดํารงตําแหนงรอง
ประธาน นับตัง้ แตป 2524 เปนตนมา วาระการวิจัยของธนาคารโลกมุงไปในการใหความชอบธรรม
แก ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใหความชอบธรรมแกรัฐบาลอเมริกัน
ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศในการกําหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายซึ่ง
ผูกติดกับเงินใหกู (Policy Conditionalities) ตามแนวทางของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’
โจเซฟ สติกลิตสเขามารับตําแหนงรองประธานธนาคารโลก เมื่อธนาคารโลกเปน
กลไกในการขับเคลื่อน ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ เขาสูกระแสโลกานุวัตรแลว (Globalization of
Washington Consensus) แตสติกลิตสเปนนักวิชาการที่มีจิตวิญญาณเสรี (Free Spirit) ผูเคารพ
สัจจะแหงวิชาการมากกวาความเชื่ออันงมงาย ดังนั้น วาระการวิจัยที่สติกลิตสขับเคลื่อนในฐานะ
หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลกจึงมุงตรวจสอบพื้นฐานทางวิชาการของ ‘ฉันทมติแหง
วอชิงตัน’
ประการแรก ‘ฉัน ทมติแหง วอชิงตัน’ กดดัน ใหประเทศในโลกที่สามเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) แทน
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ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ทดแทนการนํ าเข า (Import Substitution
Industrialization) แตดงั ทีน่ กั เศรษฐศาสตรผูมีใจเปนกลางจํานวนไมนอยชี้ใหเห็น ความสัมพันธ
ระหวางการสงออกกับการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนความสัมพันธที่ไมชัดเจน นอกจากจะมี
ปญหาในการระบุวา อะไรเปนเหตุ และอะไรเปนผลแลว งานวิจัยจํ านวนไมนอยยังพบวา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติตํ่าอีกดวย
ประการที่สอง ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามใหความ
สําคัญแกเปาหมายเสถียรภาพของราคา (Price Stability) ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง แตการ
กดเงินเฟอใหอยูในอัตราตํ่ามากๆนั้นมีตนทุนที่สังคมตองแบกรับ เพราะมิอาจเติบโตไดมากเทาที่
ควร และการวางงานอาจมีมากกวาที่ควร งานวิจัยจํานวนไมนอยสนับสนุนความขอนี้
ประการที่สาม ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามดําเนิน
นโยบายเสรีนิยมทั้งดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดจนนโยบายเสรีนิยมทาง
การเงิน แตแนวนโยบายเสรีนิยมเหลานี้ลวนทําใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให
ประเทศในโลกที่สามถูกสั่นคลอนจากความผันผวนภายนอกประเทศไดโดยงาย
ประการที่สี่ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ กดดันใหประเทศในโลกที่สามถายโอนการ
ผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) ลดการกํากับและลดการควบคุมโดยรัฐบาล
(Deregulation) และลดขนาดของภาครัฐบาล เพื่อใหกลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร
ในการผลิตสินคาและบริการตางๆมากขึ้น แตการลดบทบาทของภาครัฐบาลตามแนวทาง ‘ฉันทมติ
แหงวอชิงตัน’ ทําใหประชาชนผูยากไรและกลุมชนผูดอยโอกาสมิไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจาก
รัฐบาลเทาที่ควร
โจเซฟ สติกลิตสเปนนักวิชาการชั้นแนวหนาของโลก ผูเขาแถวรอรับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร สติกลิตสมีผลงานหลากหลายสาขาที่ลุมลึก และมีบทบาทในการบุกเบิก
พรมแดนแห ง ความรู  ทั้ ง ในสาขาเศรษฐศาสตร ก ารพั ฒ นา (Development Economics)
เศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) เศรษฐศาสตรการเกษตร (Agricultural
Economics) เศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) และเศรษฐศาสตรสารสนเทศ
(Economics of Information)
ส ติก ลิ ต ส ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกระบวนทั ศ น ข องเศรษฐศาสตร แ บบเคนส
(Keynesian Economics) โดยตระหนักถึงความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไก
ราคา ในทัศนะของสติกลิตส ความไมสมบูรณของตลาดและความลมเหลวของกลไกราคาที่สําคัญ
เกิดจากความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศ ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณี
ตลาดการเงิน สติกลิตสชี้ใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูที่เกิดขึ้นในอาเซียแปซิฟกในปลาย
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ทศวรรษ 2530 สวนหนึ่งเกิดจากสถาบันการเงินยักษใหญในประเทศมหาอํานาจปลอยกูแก
สถาบันการเงินและผูประกอบการในอาเซียตะวันออก ซึ่งนําไปใชเก็งกําไรทั้งในตลาดหลักทรัพย
และตลาดอสังหาริมทรัพย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย เงินใหกูเหลานั้นถูกถอนกลับประเทศ
เมืองแมดว ยความตื่นตระหนก จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินที่รุนแรง ดวยเหตุดังนี้ สติกลิตสจึง
มิไดสนับสนุนแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน มิหนําซํ้ายังเสนอใหนานาประเทศพิจารณาใชมาตรการ
การกํากับและควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอีกดวย
สติกลิตสรับตําแหนงหัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก ในขณะที่อาเซีย
ตะวันออกกําลังเผชิญวิกฤติการณการเงิน สติกลิตสไมลังเลที่จะวิพากษกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในฐานที่บังคับใหประเทศเหลานี้รัดเข็มขัดทางการคลัง โดยชี้ใหเห็นวา การรัดเข็มขัด
จะยิง่ ซําเติ
้ มภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกมีฐานะสถาบัน
‘นองพี่’ อันเกิดจากผลการประชุม ณ เมืองเบรตตันวูดส มลรัฐนิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรียกยอๆวา Bretton Woods Institutions (= BWIs) ในอดีตกาล องคกรโลกบาลทั้งสองใหความ
สําคัญแก ‘เลือดสุพรรณ’ วาอะไรวาตามกัน แตสติกลิตสทาลายจารี
ํ
ตดังกลาวนี้ ดวยการวิพากษ
กองทุนการเงินระหวางประเทศในที่สาธารณะ
ประพฤติกรรมของสติกลิตสดังกลาวนี้สรางความไมสบายใจไมเฉพาะแตกองทุน
การเงินระหวางประเทศเทานั้น หากยังสรางภาวะกระอักกระอวนแกกระทรวงการคลังอเมริกัน
และสรางความไมพอใจแกกลุมทุนการเงินแหง Wall Street อีกดวย เพราะสติกลิตสกําลังตั้งขอ
กังขาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ในที่ประชุมทางวิชาการทุกแหงหน
ทีย่ างกราย สติลิตสมกั จะถือโอกาสวิพากษ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ทัง้ โดยตรงและโดยออม ในแงนี้
สติกลิตสทําตัวเปนพันธมิตรของนักวิชาการฝายซายและขบวนการองคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศ (International NGOs) ดวยประพฤติกรรมเชนนี้ จึงไมยากที่จะทํานายวา อนาคตของ
สติกลิตสบนเกาอี้รองประธานธนาคารโลกจักตองพบจุดจบในเร็ววัน
หนังสือพิมพ Financial Times (November 25, 1999) รายงานวา บุรุษที่จัดการ
ใหสติกลิตสลงจากเกาอี้หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงธนาคารโลก ก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังที่ชื่อ ลอเรนส ซัมเมอรส ‘มิตรเกา’ ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรของสติกลิตสนั่นเอง
ซัมเมอรสตกลงใจที่จะใหเจมส โวลเฟนซอหน (James Wolfenson) ดํารงตําแหนงประธาน
ธนาคารโลกตอไปอีก 5 ป โดยมีขอแมวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวรองประธาน และนี่เองที่ทํา
ใหสติกลิตสประกาศลาออกจากตําแหนงในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2542
การลาจากธนาคารโลกของสติก ลิตส ไมเพียงแตทํ าให web site ทาง
เศรษฐศาสตรอันเปนที่นิยมมากที่สุดในโลกตามการสํารวจของนิตยสาร The Economist ลาจาก
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ธนาคารโลกเทานั้น หากยังหมายถึงการสูญเสียแรงคัดงาง ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ ภายในองคกร
โลกบาลอีกดวย กระนั้นก็ตาม ชวงเวลาอันแสนสั้นของสติกลิตสในธนาคารโลกไดชวยเพิ่มพูน
ขอกังขาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ อยางมีประสิทธิภาพ

