บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่จะนาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจาปี 2560 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในหัวข้อ “เศรษฐกิจ คิดใหม่” ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 (รายละเอียดที่
https://www.bot.or.th/BOTSymposium2017)
กับดักรายได้ปานกลางเป็นกับดักเชิงสถาบันด้วย เพราะไม่ว่านโยบายจะดีเพียงใดย่อมไม่อาจสัมฤทธิผลได้
หากปราศจาก “กลไกทางสถาบัน” ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่ผู้เขียนจะนาเสนอเป็นการศึกษาการทางานของสถาบัน
ในประเทศรายได้สูง 10 ประเทศ ในช่วงไล่กวดทางเศรษฐกิจตั้ง แต่ยั งมีร ายได้ ต ่า จนกลายเป็ นประเทศร ่ารวย มี
ประเด็นหลัก 6 ข้อ ดังนี้
1. “สถาบัน” คืออะไร? สถาบันหมายถึง “กติกาการเล่นเกม” ทั้งที่เป็นทางการ (เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมาย)
และไม่เป็นทางการ (เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติ บรรทัดฐาน) แต่จะนับกติกาใดเป็นสถาบันได้ก็ต่อเมื่อกติกานั้นอยู่คงทน
และกลายเป็นความคาดหวังที่ผู้คนในสังคมมีร่วมกัน การเปลี่ยนกฎบนกระดาษโดยไม่มี ผลต่อพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้อง
ย่อมไม่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน นักเศรษฐศาสตร์สถาบันเชื่อว่าปัจจัยทางสถาบันนี่แหละที่มีผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับรากฐานเสียยิ่งกว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ เงินลงทุน หรือแม้แต่เทคโนโลยี เพราะเป็น
ตัวกาหนดแรงจูงใจและข้อจากัด ของผู้คน – การที่คุณไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วดูสัญญาณไฟจราจรเป็นหลักเวลาข้ามถนน
แต่ต้องดูรถเป็นหลักเมื่ออยู่ในไทย เป็นตัวอย่างง่ายๆ ของความแตกต่างทางสถาบันระหว่างประเทศ
2. สถาบันไหนสาคัญที่สุด? ในระยะแรกเชื่อกันว่า “ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน” เป็นสถาบันหลักที่ทาให้
ประเทศตะวันตกก้าวหน้า แต่ในระยะต่อมา “สถาบันแบบมีส่วนร่วม” (inclusive institutions) กลายมาเป็นตัวชูโรง
โดยมีความหมายครอบคลุมกว้างขึ้น นอกจากกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้ว ก็ยังต้องมีกติกาด้านการศึกษาและการ
ดาเนินธุรกิจที่เปิดกว้างด้วย ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เพียงครึ่งหนึ่ง เราเห็นว่าสถาบันแบบมีส่วนร่วมมีคุณค่าใน
ตัวเองและควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น แต่ข้อเสนอนี้ละเลยมิติด้านการผลิตที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวไป
เพราะตลอดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการไล่กวด ล้วนผ่านการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจด้วยการยกระดับผลิตภาพภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งสิ้น – สถาบันแบบมีส่วนร่วมอาจช่วยการัน
ตีว่าคนในสังคมจะได้รับดอกผลอย่างเสมอหน้ากัน แต่เราต้องมีสถาบันเพื่อยกระดับ “ความสามารถทางการผลิต ”
ของประเทศเสียก่อน เพื่อให้ต้นไม้เติบโตพอที่จะผลิดอกออกผลได้ต่อเนื่อง
3. แล้วสถาบันอะไรที่ช่วยยกระดับการผลิต ? ต้องเริ่มจากว่า “แนวทางการพัฒนาประเทศ” เป็นอย่างไร
ก่อน ซึ่งจาก 10 ประเทศที่เราศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ประเทศที่พัฒนาโดยมุ่งสร้างบรรษัทยักษ์
ใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยี (invented leviathans) เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กลุ่มที่สองคือ

www.pier.or.th

1

พวกที ่ อ าศั ย การแปรรู ป ทรั พยากรธรรมชาติ เ ป็ นฐานการพั ฒ นา (resource curb) ได้ แ ก่ สวี เ ดน นอร์ เ วย์ และ
เดนมาร์ก กลุ่มที่สามคือ ประเทศที่เลือกส่งเสริม SMEs เป็นหัวหอกในการพัฒนา (small giants) เช่น ไต้หวันและ
อิ ตาลี ส่ ว นกลุ่ ม สุดท้า ยคื อ ประเทศที ่ วางตั วเป็ นฐานการผลิ ตของกิ จ การข้ ามชาติ ( FDI hubs) เช่ น สิ ง คโปร์และ
ไอร์แลนด์
4. แบ่งตามยุทธศาสตร์แล้วอย่างไรต่อ ? ถึงแม้กลไกทางสถาบันในประเทศเหล่านี้จะทาหน้าที่เหมือนกัน
คือ ยกระดับความสามารถทางการผลิต แต่การออกแบบก็ต่างกันไปตาม “โจทย์หลัก” ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในที่นี้ขอ
ยกเพี ย งตัวอย่ างของกลุ่ ม แรกที่ ต้องการสร้างบรรษัทท้ องถิ่ นขนาดใหญ่ ซึ ่ งโจทย์ หลั กจะเป็นเรื ่องของ “ขนาด”
สถาบันจึงถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตระดับองค์กรให้ได้มากที่สุด เช่น ในสหรัฐฯ ศาลสูงสุดเข้ามา
ปรับกติกาใหม่หลังสงครามกลางเมืองเพื่อทลายกาแพงกฎหมายระดับมลรัฐ จนทาให้เกิดตลาดภายในขนาดใหญ่ อัน
เป็นแรงจูงใจให้บริษัทธุรกิจต้องการขยายองค์กรและเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อกติกานี้ ในขณะที่เกาหลีใต้
ไม่มีตลาดภายในขนาดใหญ่ จึงต้องสร้างกติกาเพื่อเร่งรัดให้ธรุ กิจท้องถิ่นส่งออกไปยังตลาดโลกให้เร็วที่สด
ุ มาตรการ
จู ง ใจมี ตั ้ ง แต่ ไ ม้ อ่ อนเช่ นเงิ นอุ ดหนุ น ส่ ง เสริ ม การควบรวมกิ จ การ ไปจนถึ ง ไม้ แ ข็ ง เช่ นการยึ ดใบอนุ ญ าต หาก
ผู้ประกอบการไม่เล่นตามเกมขยายขนาดนี้ – การออกแบบกติกาจึงต่างกันไปตาม “เกม” ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ประเทศร่ารวยสร้างสถาบันพวกนี้กันยังไง? เส้นทางในการสร้างสถาบันมีหลายเส้นทาง อาทิ (ก) การ
สร้างกติกาใหม่โดยทาลายกติกาเก่าที่เป็นกาแพงขัดขวาง (เช่น ศาลสูงสหรัฐฯ ตีความกฎหมายใหม่เพื่อสร้างตลาด
ภายใน และสร้างแรงจูงใจใหม่ต่อภาคธุรกิจ) (ข) การคิดค้นวิธีใหม่ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการเพื่อ
ตอบสนองต่อบริบทที่เ ปลี ่ยนไป (เช่น การสร้างระบบสหกรณ์ในหมู่เกษตรกรเดนมาร์กเพื ่ อตอบสนองต่อความ
ต้องการนมที่เพิ่มขึ้นจากอังกฤษ จนเกิดสหกรณ์ผู้ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก) หรือ (ค) การดัดแปลงสถาบันจาก
ประเทศอื่น (เช่น เกาหลีใต้เรียนรู้แนวทางส่งเสริมกิจการขนาดใหญ่จากญี่ปุ่น ส่วนญี่ปุ่นก็เรียนรู้จากเยอรมนีอีกที) –
พัฒนาการของสถาบันที่ประสบความส าเร็จจึงเต็มไปด้วยการลองผิดลองถูก การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการ
ดัดแปลงให้เข้ากับปัจจัยเฉพาะในแต่ละสังคม
6. ซับซ้อนเกินไปหรือเปล่า ? ใช่ ค รั บ ความซั บซ้ อนคื อประเด็ นหลั ก ในการท าความเข้ า ใจบทบาทของ
สถาบันต่อระบบเศรษฐกิจ ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัว ไม่อย่างนั้นคงไม่มีประเทศยากจนเหลืออยู่ในทุกวันนี้ การศึกษาทาง
สถาบันเปิดมิติใหม่ของการพัฒนา ช่วยลดปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของรัฐและความล้มเหลวของตลาดเสรีสุดขั้ว
แต่ก็ไม่ได้เป็นยาสารพัดโรคตัวใหม่ เราเคยสรุปปัญหากันแบบง่ายๆ และลองใช้วิธีแก้แบบสูตรสาเร็จกันมาหลายสิบปี
แล้ว ถึงเวลาที่จะคิดอะไรซับซ้อนกันเสียที
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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