F
การสรางอุตสาหกรรมในภูมิภาค
―

เหตุผลที่จําเปนจะตองมีสปริตของผูประกอบกิจการและการจัดหาเงินทุน ―

ในคอรสนี้ ในบรรดาการแบงออกเปนประเภทของการทําใหภูมิภาคมีชีวิตชีวาตามภาพที่ 1 นั้น
จะขอยกประเภทที่ 1 คือ ประเภทการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค มากลาวเปนหลัก
และจะขออธิบายใหเห็นอยางชัดเจนถึงเบื้องหลังความเปนมาของการเริ่มตนประเภทที่ 1 นี้ และ
ลักษณะพิเศษเฉพาะที่ประกอบกันขึ้นมา
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เศรษฐกิจเปลี่ยนไปเนนที่อุตสาหกรรมการใหบริการ
โครงสรางอุตสาหกรรมของภูมิภาค จะเขาใจไดดีเมื่อดูจากอัตราสวนประกอบแยกตามอุตสาหกรรม

ของประชากรทํางานวาพลเมืองประจําทองถิ่นทํางานแบบไหน
กอนอื่น ลองมาดูการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศกอน (แบงตามชวงเวลา)

ทั่วประเทศญี่ปุน (แตไม

รวมกอนป 1972 ที่โอะกินาวาอยูภายใตการปกครองของอเมริกา) กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (กอนป
1940) มีผูรับชวงสืบทอดตอในกิจการดานการเกษตร ปาไม และประมง มากกวา 50％

ซึ่งมี

เหมือนกันทั้งในเกาะใหญญี่ปุน และโอะกินาวา
＜เกาะใหญญี่ปุน＞
หลังจากสงครามโลก เกาะใหญญี่ปุน ชวงกลางทศวรรษ 1950 จนถึงชวงทศวรรษ 1960

การ

เนนหนักในอุตสาหกรรมขั้นที่ 1 ลดลงอยางรวดเร็ว เปลี่ยนไปเนนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเติบโต
อยางเดนชัดมาก ในชวงทศวรรษ 1970 อุตสาหกรรมขั้นที่ 1 มีประชากรทํางาน 19.3％
อุตสาหกรรมขั้นที่ 2

มี 34.1％

รวมกันแลวเปน 53.4％

ในชวงสมัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรมโรงงาน
＜โอะกินาวา＞
โอะกินาวาแตกตางจากเกาะใหญญี่ปุนนิดหนอย คือ มีการเนนหนักมากที่การสรางฐานทัพทหาร
อเมริกัน (และบริการที่เกี่ยวของกับฐานทัพ) มีประชากรทํางานในอุตสาหกรรมขั้นที่ 2 คิดเปน 21.1%
ในจํานวนนี้ คิดเปนงานกอสรางมีมากถึง 12.5%

งานสาขาการผลิตมีเพียงแค 8.6%

สวนโครงสรางประชากรทํางานในอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 ที่โอะกินาวา คิดเปน 62.2％ ที่เกาะใหญญี่ปุน
คิดเปน 46.6%

เมื่อเปรียบเทียบกันแลว มีสัดสวนแตกตางกันคอนขางมาก

＜การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กับ โอกาสของโอะกินาวา＞
พอเขาชวงสมัยทศวรรษ 1980

อุตสาหกรรมขั้นที่ 3 ที่นอกเหนือไปจากคนผลิตทําของ มีการ

เติบโตเพิ่มขึ้นเร็วมาก อัตราสวนประชากรที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 ในสมัยทศวรรษ 1990
คิดเปน 59.3％

นําหนาเปนอันดับหนึ่ง ที่เรียกกันวา ไดเขาสูสังคมอุตสาหกรรมการบริการ และสังคม

ขอมูลขาวสาร
ยิ่งกวานี้ ในสาขาการผลิต อุตสาหกรรมแบบประเภทหนัก หนา ยาว และใหญ (อุตสาหกรรมหนัก)
ที่เปนตัวนําความเจริญสูงสุดของเกาะใหญญี่ปุนในอดีต มีสัดสวนลดลงทีละนิด ตรงกันขาม มีการ
เปลี่ยนไปเนนหนักที่อุตสาหกรรมแบบประเภทเบา บาง สั้น และเล็ก หรือพูดอีกอยางก็คือ การทําให
เปนอุตสาหกรรมแบบซอฟต และการทําใหเปนอุตสาหกรรมการใหบริการ ตัวอยางเชน เร็ว ๆ นี้
บริษัทที่จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมแบบประเภทหนัก หนา ยาว และใหญ เชน เหล็กกลา และตอเรือ
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ไดรวมตัวกันตัดสินใจเขารวมวงในอุตสาหกรรมแบบรวบรวมลูกคา อยางเดียวกับสวนสนุกดิสนี่แลนด
นี่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ทําใหตัวนําหรือตัวริเริ่มเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนไป จากดานที่คอยจัดหาให
ไปเปนดานที่แสดงความตองการ จากตลาดผูขายไปเปนตลาดผูซื้อ นี่เปนสิ่งปรากฏการณของการ
เปลี่ยนจากสังคมยากจนไปเปนสังคมมั่งคั่งร่ํารวย ทามกลางสถานการณแบบนี้ จึงเปนไปไดที่จะเกิด
อุตสาหกรรมชองวาง (Niche Market) และโอกาสก็ไดมาเยือนแลวที่โอะกินาวา
เปนที่คิดกันวา แนวโนมและปรากฏการณแบบนี้จะเกิดขึ้นในแตละประเทศของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไมวาจะชาหรือเร็วก็ตาม
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การทําใหเศรษฐกิจแพรหลายไปทั่วโลก
อิทธิพลใหญอีกอยางหนึ่งที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภูมิภาค คือ การทําใหเศรษฐกิจแพร

หลายไปทั่วโลก
จากจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเปดเสรีทางการคาและการแลกเปลี่ยนเงินตราในป 1960
การนําเขาสูระบบตลาดแปรผันตามคาเงินตางประเทศในป 1971

และการตกลงรวมกันของรมต.คลัง

5 ประเทศที่จะเขาแทรกแซงปรับคาเงินดอลลาหอเมริกาใหต่ําลง ที่โรงแรมพลาซา กรุงนิวยอรกในป
1985 นั้น ทําใหเศรษฐกิจของญี่ปุนถูกนําเขาไปรวมลึกอยูในเศรษฐกิจโลก และในเวลาเดียวกัน
ตอนนี้ เศรษฐกิจญี่ปุนถือสัดสวนอยู 20% ของ GNP ของโลก มีอิทธิพลมากตอเศรษฐกิจโลก
พูดอีกอยางก็คือ มาตรฐานรายไดของคนญี่ปุนกาวขึ้นเปนอันดับหนึ่งของโลก และมีผลตอตลาดโลก
การนําเขาวัตถุดิบ, อะไหลชิ้นสวน และสินคา การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ และการยายฐานการ
ผลิตไปที่ตางประเทศ ตางก็ดําเนินไปอยางรวดเร็วมาก
การทําใหเศรษฐกิจแพรหลายไปทั่วโลกแบบนี้ สงผลกระทบใหญหลวงตอความเปนไปของการ
สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคทั้งทางตรงและทางออม พูดอีกอยางก็คือ ในการทําผลิต (ของ)
แบบปด (ประเทศเดียว) ที่เปนมาจนถึงบัดนี้ถึงขีดจํากัดแลว
ตอจากนี้ไป การสรางขึ้นมาใหมของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแบบยอดเยี่ยมดีเลิศในตางประเทศ
เปนสิ่งที่จําเปนตามมา ทามกลางสถานการณแบบนี้ นับวาเปนโอกาสดีสําหรับโอะกินาวาที่ตั้งอยูตรง
เขตพรมแดนของประเทศ
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การพิจารณาทบทวนใหมเกี่ยวกับทรัพยากรภูมิภาค
ภายใตยุคสมัยแหงโลกาภิวัตน เศรษฐกิจไดเปดเสรีทั้งในประเทศและตางประเทศ การแขงขันใน

ระหวางแหลงผลิต (ภูมิภาค) ดวยกันรุนแรงขึ้น จากมุมมองนี้ ลองมาคิดดูเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มาจากการใชทรัพยากรภูมิภาคใหเปนประโยชน
แรกเริ่มสุด การกําหนดความหมายของทรัพยากรอยูบนแนวคิดของความสัมพันธ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะ
เปนทรัพยากรหรือไมอยางไรนั้น จะกําหนดจากการตื่นตัวเขาหาของมนุษย สิ่งที่ไมมีความเกี่ยวของกับ
มนุษยจะเปนเพียงแคสิ่งของของธรรมชาติเทานั้น (ตัวอยางเชน ถาไมมีความเกี่ยวของกับมนุษย ไมมี
การนําเทคโนโลยีมาใช ถานหินและน้ํามันจะเปนเพียงแคหินที่เผาได น้ําที่เผาได เทานั้น)
เวลาที่สิ่งของของธรรมชาตินี้จะสรางใหเกิดลักษณะความเปนประโยชนอะไรสักอยางสําหรับ
มนุษยธรรมชาติจะกลายเปนทรัพยากรเอง เปนความสัมพันธในความหมายแบบนี้
และในตรงนี้ เวลาที่ทรัพยากรมีบทบาทเฉพาะในภูมิภาค จะเรียกทรัพยากรนั้นวา “ทรัพยากร
ภูมิภาค” ไมใชทรัพยากรทั่วไป (ดูที่ ขอบเขตการทําอุตสาหกรรมของโอะกินาวา และตาราง
“ทรัพยากรการบริหารภูมิภาค” ประกอบ)
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เมื่อมองทรัพยากรของภูมิภาคจากมุมมองแบบนี้แลว ทําใหสังเกตเห็นวา ไมวาในภูมิภาคไหน
ก็ตาม ตางก็มท
ี รัพยากรหลาย ๆ อยางอยู ที่วามีการคร่ําครวญถึงความขาดแคลนในทรัพยากรภูมิภาค
นั้น คงจะมาจากความขาดแคลนของปญญาและความสามารถของมนุษยที่ไมสามารถนําเอาทรัพยากร
มาใชใหเกิดประโยชนเสียมากกวาไมใชหรือ
และทรัพยากรภูมิภาคก็ไมใชจะอยูเปนชิ้นเดียว แตจะไปสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันสรางเปน
ระบบหนึ่งขึ้นมา ควรจะระวังในจุดนี้ดวย
ตัวอยางเชน ปาไม สัตวและพืชปา น้าํ และทรัพยากรใตดิน ไดสรางระบบนิเวศนวิทยาของ
ธรรมชาติขึ้นมา อีกทั้งภูมิทัศน เผาพันธุมนุษย และวัฒนธรรม ตางก็สม
ั พันธเกี่ยวของกับทรัพยากร
เหลานี้อยางแยกออกจากกันไมได สรางเปนระบบรวมทั้งหมดขึ้นมา และเพื่อเปนการวางแผนการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง จะตองไมนําเอาเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาจากระบบนี้ เปนเรื่องปกติที่จะตอง
ระวังตอเรื่องความสมดุล
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การหันไปมองเรื่องการตลาด
ในยุคสมัยยากจน ถาทํา “ของ” ได ก็ขายไดหมด ในยุคสมัยนั้น ไมตองใสใจในเรื่องของ

การตลาดมากก็ได
รายไดของคนญี่ปุน จะใหดูก็ได เดี๋ยวนี้เปนอันดับหนึ่งของโลกแลว ของที่ผลิตมีลนหลามใน
ตลาดสรางปญหาความไมลงรอยกันทางการคากับตางประเทศ เกิดปญหาตาง ๆ เชน ความผิดพลาด
ลมเหลวในการใชชีวิตที่เกิดจากการบริโภคแบบอิ่มอกอิ่มใจเต็มที่และการใชจายอยางฟุมเฟอยภายใน
ประเทศ และสิ่งแวดลอมเปนพิษที่เปนผลตามมาจากการจัดการขยะ
จะอยางไรก็ตาม ในยุคสมัยมั่งคั่งร่ํารวย ผูบริโภคเปนผูที่อยูเหนือกวา เพราะผูบริโภคมีตัวเลือก
พูดอีกอยางก็คือ มีการเปลี่ยนจาก “ยุคสมัยถาทําไดก็ขายได” เปน “ยุคสมัยทําของที่ขายได”
ไมใชวา “จะทําผลิตอยางไร” แตการที่วา “จะขายอยางไร” นั้นไดกลายเปนตัวกําหนดความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมไปแลว
เรื่องตอมา วิถีทางความเปนไปของการตลาดจะแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม
แนวโนมที่เดนชัดในเร็ว ๆ นี้ ไดแก ในวงการเกษตรกรรมกลาววา จําเปนจะตองมีวิธีการทําใหสินคามี
ความสดใหมและความปลอดภัย และวิธีการทําใหรูตนตอที่มาวาผูผลิตเปนใคร และในวงการการคา
ชี้ระบุวาใหจับกลุมลูกคาผูหญิงวัยรุน หรือไมก็ใชวิธีการที่ใสองคประกอบความบันเทิงเขาไปดวย
จะไดผลดีกวา ไมใชขายของเพียงอยางเดียว แนนอนวา นอกจากนี้แลว ในเร็ว ๆ นี้ ทุกหนทุกแหง
ยังไดหันมาเนนเรื่องโนฮาวที่เกี่ยวกับการตลาดดวยกันทั้งนั้น
ในตรงนี้ เมื่อยกตัวอยางหัวขอที่คิดวาสําคัญเปนพิเศษในการเกี่ยวของกับการสรางภูมิภาคแลว
จะชี้ใหเห็นดังตอไปนี้ คือ ① การมีขอมูลขาวสารมากกวาสิ่งอื่นใด ② การแสดงลักษณะพิเศษ
เฉพาะของภูมิภาคออกมาใหเห็นมากที่สุด (แบงแยกภูมิภาค) ③ การตั้งชื่อสินคาอยางชาญฉลาด
จะไดผลดี (ไมจํากัดเฉพาะสิ่งของ แตรวมทั้งการบริการและการจัดงานตาง ๆ ดวย) ④ การใสใจใน
เรื่องคุณภาพของสินคา ภาพลักษณภายนอก ลักษณะของการเลน ลักษณะของการสรางสรรค
(ยอสั้น ๆ วา “มองแลวสวยดี สรางสรรคใหเลนได”)

⑤ การกําหนดราคาที่เหมาะสม ไมใชวาจะตอง

เปนราคาถูกเสมอไป
เรื่องนี้ไมใชเปนเรื่องที่ในแตละประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไมมีวันไดพบเลย ตัวอยาง
เชน การรณรงคสงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของไทย ในขณะที่มีการทําผลิตสินคาเพื่อใช
สงออกไปญี่ปุน ญี่ปุนก็ไดใหความรวมมือ (การทําของบนพื้นฐานของการตลาดที่พุงเปาหมายไปที่
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ประเทศพัฒนาแลว) สงนักออกแบบจากองคการเจโทร (JETRO) ไปที่ไทยดวย
และในแตละประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนในเมืองใหญ ๆ ตางก็ไดเขาสูยุคสมัย
ที่ใหการตลาดมีความสําคัญมาเปนอันดับหนึ่งแบบนี้ ณ ตอนนี้ เมื่อเวลาผานไปอีกสักนิด แตละ
ประเทศจะมีแนวโนมการบริโภคแบบนี้ สิง่ สําคัญคือ เดินหนามากกวาคนอื่นหนึ่งกาว และการพัฒนา
สินคา

5． แสงสวางและเงามืดที่มีตอประเทศที่กําลังพัฒนาและการทําใหแพรหลายไปทั่วโลก
― โดยผานทางเหตุการณวิกฤตคาเงินเอเชียตกต่ํา ―
การทําใหแพรหลายไปทั่วโลก (ความเปนโลกาภิวัตน) ตัวนี้ ไมใชเปนสิ่งดี และก็ไมใชเปนสิ่งไมดี
แตอาจจะใชตรงที่วา เปนสิ่งที่มีพลังแอบแฝงที่สรางใหเกิดผลดีอยางมาก ตัวอยางเชน ในประเทศ
ทางเอเชียตะวันออก เริ่มจาก ญี่ปุน (เกาหลี, ไตหวัน, ฮองกง, สิงคโปร และรวมทั้งจีน) ไดรับเอาสิ่งนี้
เขามาจากการตกลงรวมกัน และสงเสริมเดินหนาไปตามจังหวะของตัวเอง ผลที่ได คือ การทําใหแพร
หลายไปทั่วโลกนี้ไดทําใหเกิดความเปนบุญคุณอยางใหญหลวง พูดอีกอยางก็คือ ประเทศเหลานี้
ถึงแมจะไมไดปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันวอชิงตันก็ตาม แตเพราะที่ไมไดปฏิบัติตามขอตกลงนี้แหละ
จึงเกิดสิ่งที่เรียกวา “อัศจรรยเอเชียตะวันออก”（THE EAST ASIAN MIRACLE)*1
สิ่งที่เปนตัวทําใหประเทศที่พัฒนาแลวหันไปชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนา สิ่งที่เปนเกณฑวัด
เปนเงื่อนไขของการสอนชี้แนะ คือ ขอตกลงรวมกันวอชิงตัน（Washington Consensus)*2
สิ่งที่บังคับขอตกลงรวมกันวอชิงตันนี้ คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ และสิ่งที่
สนับสนุนกองทุนนี้ก็คือ ธนาคารโลก และดับบลิวเอชโอ
ปญหาที่ขอตกลงวอชิงตันมีอยูไดถูกนํามาเปดเผยเปนที่กระจางชัด เมื่อตอนเกิดเหตุการณวิกฤต
คาเงินเอเชียตกต่ําในป 1997

จากตัวสาเหตุนี้ และนโยบายบีบรัดทางการเงินของไอเอ็มเอฟตอ

เหตุการณวิกฤตนี้ ไดยิ่งทําใหเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา*3

เริ่มจาก

ไทย อินโดนีเซีย และเกาหลี ยิ่งเลวรายลงไปอีก วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม ป 1997 วิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการตกต่ําของคาเงินบาท สงผลกระทบแพรกระจายไปถึง มาเลเซีย เกาหลี ฟลิปปนส และ
อินโดนีเซีย
ธนาคารลงทุนยักษใหญมีชื่อของอเมริกาและยุโรป จึงไดรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วโลก
อัดฉีดเงินที่เรียกวา “เงินรอน” เขาไป โดยบอกวา “ตอจากนี้ไป คือ ยุคของเอเชีย”

แตทันทีที่ไปได

ไมดี ก็รีบเปลี่ยนจุดยืนทันทีเปนวา “นี่เปนปญหาโครงสรางของเอเชีย” และดึง “เงินรอน” กลับคืน
“ปญหาโครงสรางของเอเชีย” นี้ ไมใชเปนปญหาทางโครงสราง สรุปก็คือ การที่เงินจากภายนอก
ไหลเขาไปมากเกินไป ทําใหคาเงินของประเทศนั้นสูงมากจนเกินไป อํานาจแขงขันในตลาดตาง
ประเทศสูญเสียไปดวย สุดทายก็เลยตองประสบกับภาวะวิกฤตดังกลาว
และในเหตุการณวิกฤตคาเงินนี้ มาตรการกอบกูชวยเหลือของไอเอ็มเอฟตอประเทศที่กําลังพัฒนา
เริ่มจากไทย หรือพูดอีกอยางก็คือ การบีบรัดของนโยบายการเงินในตอนแรก ตามดวยการบีบรัดทาง
การเงินดวยการขึ้นดอกเบี้ย สิ่งเหลานี้ทําใหเศรษฐกิจทั้งหมดหดเล็กลง จากความผิดพลาดของการ
ปฏิรูปโครงสรางนี้ ทําใหอัตราการวางงานตกต่ําลง ที่เกาหลีคิดเปน 4 เทา, อินโดนีเซียคิดเปน 10
เทา, และคาจีดีพี (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) ของป 1998 ก็ตกต่ําลงไปดวย
ที่อินโดนีเซีย คิดเปน 13.1％, เกาหลี คิดเปน 6.7％, และไทย คิดเปน 10.8％

และที่อินโดนีเซีย

ธนาคารเอกชนจํานวน 16 แหงตองปดตัวลง
กองทุนไอเอ็มเอฟมองขามเงื่อนไขที่จะตองทําใหเสร็จกอน (ดูเชิงอรรถ *2 ประกอบ)

และเชื่อ

เพียงแคงาย ๆ วา ถากําจัดบริษัทและงานที่ไมมีประสิทธิภาพที่ไดรับการคุมครองจัดตัง้ ขึ้นมาจาก
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กําแพงการคาแบบอนุรักษทิ้งไปเสีย ก็นาที่จะมีงานใหมแบบที่ใหผลดียิ่งขึ้น และเปนเชิงผลิต
เกิดขึ้นมาใหม แตเรื่องนี้ก็ไมใชเปนความจริง มันเปนเพียงแคจินตนาการที่พวงเงื่อนไขเขาไปวาเปน
ตลาดสมบูรณแบบ การแขงขันสมบูรณแบบ ตามที่เขียนในหนังสือเรียนเทานั้นเอง
ปจจัยที่จะสรางใหเกิดบริษัทและงานใหมขึ้นมาดวยตัวของมันเอง คือ สปริตของผูประกอบกิจการ
และการจัดหาเงินทุน อันเปนสิ่งสําคัญ แตวา ในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญมีปจจัยสองอยางนี้
ไมเพียงพอ ฉะนั้นในตรงนี้ ในคอรสนี้ จึงตัดสินใจที่จะขอบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการกอตั้งกิจการ
โดยจะเนนถึงเรื่องธุรกิจเสี่ยงลงทุน (Venture Business) เปนหลัก และกิจกรรมการสรางรายได
(Income Generation)

และในสวนที่เปนการจัดหาเงินทุนที่จําเปนตอการกอตั้งกิจการ ก็อยากจะ

ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดการดานการเงินแบบยุติธรรม (Equity Finance) ในภูมิภาค
และการกูยืมเงินโดยตรงที่ไมใชการกูยืมเงินทางออมจากธนาคาร ดวย
เชิงอรรถ
*1

รายงานการวิจัยจากธนาคารโลก “THE EAST ASIAN MIRACLE : Economic Growth and

Public Policy”
*2

นโยบายการเงินแบบรัดเข็มขัด การทําใหเปนของเอกชน และการเปดเสรีทางการตลาด (ตลาดการเงิน

ตลาดเงินทุน ตลาดการคา) เปนหัวขอสามเสาหลักในขอตกลงรวมกันวอชิงตัน
ความผิดพลาดลมเหลวของ “ขอตกลงรวมกันวอชิงตัน”
＜ปญหาของการเปดเสรีทางการคา＞
การที่นําเอาสินคาของอุตสาหกรรมในประเทศที่ไมมีความสามารถในการแขงขัน ไปแขงขันกับสินคา
นําเขาจากตางประเทศที่แข็งกวานั้น ราวกับวาเปนการไปรับเอาผลที่นาเวทนาทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจเขามาเทานั้นเอง
＜ปญหาของนโยบายบีบรัดทางการเงินของไอเอ็มเอฟ＞
เมื่อขึ้นดอกเบี้ย การสรางใหเกิดการจางงานใหมเปนเรื่องที่เปนไปไมได การที่สงเสริมใหเปดเสรี
ทางการคากอนที่จะมีการจัดเสริมเครือขายความปลอดภัย ไดเปนเหตุทําใหคนตกงานยิ่งประสบกับ
ความยากจนมากขึ้น
＜ปญหาของการปลอยการควบคุมเงินทุน＞
การไปเรียกรองใหประเทศที่กําลังพัฒนาที่ยังไมมีระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพ เปดตลาดเงินทุน
ที่มีความเสี่ยงสูงออกมา เปนเรื่องที่ไมใชเพียงแคไมยุติธรรม แตยังเปนนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดดวย
(ในอีกดานหนึ่ง ญี่ปุน และประเทศในยุโรปบังคับใหเปดเสรีทางตลาดเงินทุนจนถึงทศวรรษ 1970)
หลังจากที่มีการเปดเสรีทางตลาดเงินทุน การหลั่งไหลเขาออกของเงินรอนที่เกิดขึ้นเปนประจํา ได
กอใหเกิดความสับสนอลหมาน เหตุการณวิกฤตคาเงินเอเชียตกต่ําในป 1997 ก็มีสาเหตุมาจากตรงนี้
และจากนโยบายบีบรัดทางการเงินของไอเอ็มเอฟ ยิ่งทําใหเหตุการณวิกฤตของไทยกับอินโดนีเซีย
เลวรายลงไปอีก
*3

หนังสือชื่อ“Globalization and its Discontents”ที่เขียนโดย นายโจเซฟ อี สติกลิทซ

（Joseph E Stiglitz）ในป 2002 ไดรับการแปลเปนภาษาญี่ปุนโดยตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสมจริง ๆวา
“ธาตุแทของโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกไมมีความสุข”
ผูเขียนหนังสือเลมนี้ เปนสมาชิกคณะกรรมการแนะนําเศรษฐกิจของอดีตประธานาธิบดีนายคลินตัน
ในชวงป 1993-96, อดีตรองผูวาการระดับสูงธนาคารโลก ในชวงป 1997-2000

เมื่อคิดวาหนังสือ

เลมนี้มีจุดวางตัวเปนกลางในฝายวิพากษวิจารณแลว ยิ่งนาจะเปนที่ยอมรับจากคนหมูมาก
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