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การเอาชนะวิกฤตการณของโลกดานการเงินและเศรษฐกิจจําเปนตองมีหลักเกณฑระหวางประเทศ  เศรษฐกิจการตลาดเพื่อ
สังคมเปนตัวอยางที่แสดงถึงกรอบการปรับตัวที่เหมาะสม โดยคานิยมในบริบทระดับชาติไดมีการพิสูจนแลว ประเทศต างๆ ใน
สหภาพยุโรปไดใหการรับรองไวใน สนธิสัญญาลิสบอน วาจะรวมมือกันเพื่อใหเกิด “เศรษฐกิจตลาดการแขงขันทางสังคม” สถาบัน
ตางๆ ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะรัฐสภายุโรป ไดแสดงใหเห็นในชวงสองสามเดือนที่ผานมาวา สถาบันดังกลาวกําลังตอบสนองตอ
ภารกิจดังกลาว ในขณะนี้จําเปนตองวางหลักการดังกลาวไวในงานระหวางประเทศ ผูแทนของประชาคมการเมืองและการศึกษาชั้น
นําตางๆ ในสหภาพยุโรป ไดกําหนดประเด็นปญหาไวในแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้  
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อารัมภบท 

การเชื่อมตอระหวางกันทางดานเศรษฐกิจกับการเมืองที่เพิ่ม
สูงขึ้นนําไปสูการเติบโตและการแขงขันที่มากขึ้นในประเทศ
ตางๆ จํานวนมากทั่วโลก โดยทําใหเกิดการปรับปรุงโอกาส
ทางการศึกษา เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาทาง
สังคม และลดความยากจนลง  อยางไรก็ตามยังมีปญหาดาน
ความสงบสุข  เสรีภาพ  และความเปนธรรมอยู  การกระจาย
ความมั่งคั่งในโลกที่ไมเทาเทียมกันเปนปจจัยเสริมความตึง
เครียดทางการเมืองและทางสังคมใหเพิ่มสูงขึ้น  หนทางเดียว
ที่จะเอาชนะวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจในปจจุบัน
ก็คือการสรางกฎเกณฑระหวางประเทศสําหรับตลาดการเงิน
ตางๆ  ซึ่งจําเปนตองมีความมุงมั่นรวมกันในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน  เราจําเปนตองมีความเปนเอกฉันท
ระหวางประเทศเพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง ความเปนธรรมใน
สังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
หลักการและคานิยมตางๆ รวมกัน แมในขณะที่เกิดวิกฤติ ผล
เชิงบวกของโลกาภิวัตนจะตองไมไดรับผลกระทบจากการกีด
กันในระดับชาติหรือภูมิภาค เมื่อคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมและสังคมแลว การปรับตัวสูสิ่งดีงามที่
ยอมรับรวมกัน สิ่งที่ชอบดวยกฎหมายในระบอบ 
ประชาธิปไตย และการไมลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
ถือเปนรากฐานที่กอใหเกิดความเปนเอกฉันทดังกลาว 

 

หลักการที่เปนแนวทาง 

หลักการที่เปนแนวทาง คือ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และ
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทําให
มั่นใจไดวาเศรษฐกิจการตลาดนั้นชอบดวยกฎหมายโดยการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งดีงามที่ยอมรับรวมกันอยางตอเนื่อง 
ในขณะที่การชวยเหลือเกื้อกูลกันกอใหเกิดและมั่นใจไดวาจะ
มีพ้ืนที่สําหรับความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มของแตละ
ฝาย  
 

1. กรอบกฎหมาย 

ระบบกฎหมายที่มีผลบังคับ มีความเชื่อถือได และที่ชอบดวย
กฎหมายในระบอบประชาธิปไตย จะเปนรากฐานสําหรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่ีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากทํา
ใหเกิดเงื่อนไขบังคับกอนสําหรับเศรษฐกิจที่มั่นคง และการ
บริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอประชาชน  
และสอดคลองกับหลักการธรรมาภิบาล องคประกอบการ
ควบคุมและการกํากับดูแลอยางสอดคลองทําใหมั่นใจไดวามี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และการลวงละเมิดจะตองถูกลงโทษ  
แตสิ่งดังกลาวมิไดสิ้นสุดอยูในตัวเอง การควบคุมเปนวิธีการที่
เหมาะสมและถูกตองในการสรางแรงจูงใจตางๆ ในเศรษฐกิจ
การแขงขันดวยลักษณะที่กิจกรรมการแขงขันแบบกระจาย
อํานาจนั้นเปนประโยชนตอสังคม  
 

2. กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและการจางงาน 

โครงสรางทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและมุงสูความยั่งยืน
จะตองมีพ้ืนฐานมาจากระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเอกชน  
ซึ่งทําใหอํานาจการจัดการกับทรัพยสินตางๆ อยูในกํามือของ
วิสาหกิจเอกชนและครอบครัวตางๆ กรรมสิทธิ์เอกชน
กอใหเกิดแรงจูงใจที่สําคัญตางๆ ในการสรางรายไดจากการ
ทํางาน และเปนพื้นฐานของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม  
มีเพียงระบบเศรษฐกิจที่ยึดโยงอยูกับทรัพยสินเอกชนเทานั้น
ที่สามารถปกปองการจางงานที่ยั่งยืนได ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มของปจเจก
ชน ซึ่งหากปราศจากหลักการดังกลาว การใชศักยภาพของ
บุคคลและการศึกษา นวัตกรรม การเติบโต และความมั่งคั่ง
อยางมีประสิทธิผลนั้น คงเปนเรื่องที่เปนไปไมได กรรมสิทธิ์
เอกชนแสดงถึงลักษณะของระบบการแขงขันที่เจาของ
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางตางๆ ตองรับผิดตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนโดยผานทรัพยสินสวนบุคคล
ของตนนั่นเอง กรรมสิทธิ์นํามาซึ่งขอผูกพันทางสังคม การใช
ประโยชนจากสิ่งดังกลาวจะสงเสริมสิ่งดีงามที่ยอมรับรวมกัน 
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ซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมทางธุรกิจที่รอบคอบและยั่งยืน และ
ปกปองใหรอดพนจากการมุงเนนการแสวงผลประโยชนระยะ
สั้นเพียงฝายเดียว  

 

3. การแขงขันที่เปนพื้นฐานสําคัญ  

ระบบการแขงขันในโลกที่ยึดมั่นอยูกับการกําหนดราคาโดย
อิสระชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่
หายาก  การแขงขันที่สามารถปฏิบัติไดโดยสมบูรณเปนกลไก
ที่ชวยผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เนื่องจากจะ
สนับสนุนประสิทธิภาพและความกาวหนา ชวยเสริมสราง
พฤติกรรมความรับผิดชอบ และปองกันการกออํานาจใน
ตลาดเพียงฝายเดียว ระบบการแขงขันจําเปนตองมีตลาดเปด
ตางๆ ทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ ตลอดทั้งการ
ควบคุมอํานาจทางการตลาด และความใสใจของรัฐและ
ประชาคมสากล การแขงขันจะตองยึดมั่นอยูในผลงานและ
ความเทาเทียมดานโอกาส  
 

4. การประยุกตใชหลักการของการรับผิด 

เสรีภาพในการแขงขันจําเปนตองมกีารประยุกตใชหลักการ
ของการรับผิด ซึ่งผลงานการแขงขันจะผูกพันการปฏิบัติดวย
ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมแตละฝาย ความคาดหวังดาน
ผลประโยชนตางๆ จะชวยกระตุนการแขงขัน ในขณะที่ความ
รับผิดสวนบุคคลในกรณีของการสูญเสียตางๆ จะชวยยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไรความรับผิดชอบและที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป 
 

5. ความมั่นคงของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจการตลาดจําเปนตองมีนโยบายดานเศรษฐกิจระยะ
ยาวและความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาคที่มีความเปนไปได
มากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีของตลาดการเงินระดับชาติและ
นานาชาติตางๆ ความเช่ือมั่นในกรอบเศรษฐกิจที่มั่นคงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการลงทุนและการวินิจฉัยดานการบริโภค
ระยะยาว ความเชื่อมั่นดังกลาวยังจําเปนตองละทิ้งมาตรการ
กีดกันตางๆ และนโยบายทางการเงินที่มุงเพียงเปาหมายทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของชาติในระยะสั้นเทานั้น  
 
 
 
 
 

6. การจัดหาสินคาสาธารณะโดยรัฐ 

ในเศรษฐกิจการตลาด รัฐตองดูแลในเรื่องการจัดหาสินคา
สาธารณะหากตลาดไมสามารถจัดหาสินคาตางๆ ดังกลาว 
หรือสามารถกระทําไดแตยังไมเพียงพอ โครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการเขาถึงระบบดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ คือเรื่องที่รัฐ
จะตองเขาไปเกี่ยวของในการสรางสรรค ความจําเปนในการ
เขาไปเกี่ยวของของรัฐจะมีความสําคัญมากในกรณีของการ
ดอยโอกาสในสังคม อยางไรก็ตามควรมีขีดจํากัดสําหรับการ
แทรกแซงจากรัฐดวย  
 

7. ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและการประกันสังคม 

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยลดความยากจน อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจการตลาดไมสามารถขัดขวางการกอเกิดความไม
เสมอภาคดานรายไดและการดอยโอกาสของประชากรในบาง
ภาคได ดังนั้นเศรษฐกิจการตลาดจึงจําเปนตองมีระบบการ
ประกันสังคมที่มีประสิทธิผลและกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับ
สภาพตางๆ ของตลาด และกลไกในการกระจายของภูมิภาค  
ตลอดทั้งระบบภาษีอากรที่มุงเนนประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อปกปองความสงบสุขของสังคม และเพื่อใหประชากรใน
ภาคตางๆ สวนใหญสามารถมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับที่เหมาะสมได 
 

8. ความสอดคลองดานแรงจูงใจ 

เศรษฐกิจการตลาดจําเปนตองมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มุงเนน
การสรางแรงจูงใจเพื่ออุดหนุนภารกิจตางๆ ของรัฐ ภาษีตางๆ 
จะตองไดรับการดูแลมิใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานลด
นอยลง หรือกอใหเกิดการบิดเบือนในดานการจัดสรรตางๆ  
 

9. ความยั่งยืน 

ระบบเศรษฐกิจทุกระบบจะตองมีการประเมินในแงของผล
ระยะยาวดวย ในแงของระบบนิเวศน สังคม และการเงินนั้น  
ความยั่งยืนเปนบรรทัดฐานหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดของ
ความสําเร็จและเปนการแสดงถึงความเปนธรรมระหวางรุน
ตางๆ ระบบกฎหมายที่เนนความรับผิดชอบและความรับผิด
จะชวยสงเสริมความยั่งยืน โดยเฉพาะนโยบายการปกปอง



 

ภูมิอากาศอยางแข็งขันเปนขอผูกพันทางเศรษฐกิจและ
ศีลธรรมเพื่อปกปองธรรมชาติสําหรับอนุชนรุนตางๆ ตอไป  
 

10. ตลาดเปดตางๆ  

การดําเนินการโดยลําพังมิใชการบําบัดวิกฤตการณในปจจุบัน
สําหรับประเทศตางๆ  ในทางตรงกันขามลักษณะดังกลาวจะ
ทําใหผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นหนักหนา
สาหัสขึ้น  สิ่งที่สําคัญคือนโยบายการประสานงานของตลาด
เปดตางๆ และการยอมรับกฎเกณฑความเปนธรรม  สถาบัน
ระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของจะตองไดรับการสงเสริม
เพื่อตอตานการกีดกันและลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจตอไป 
 

เง่ือนไขตางๆ ของความสําเร็จสําหรับระเบียบทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีมุงเนนการตลาดทั่วโลก 
 

เศรษฐกิจเปดในโลกจําเปนตองมีกรอบโครงรางระหวาง
ประเทศ นอกจากนั้นจะตองใชหลักการและกฎเกณฑตางๆ ที่
ไดพิสูจนความจริงแลว ในระดับชาติและในยุโรป ภายใน
กรอบโครงรางระบบสังคมและการตลาด ดานคานิยมและ
กฎเกณฑทางเศรษฐกิจในระดับสากล หลักการตางๆ ดังกลาว

เปนการเช่ือมโยงระหวางเสรีภาพกับความรับผิดชอบใน
ผลประโยชนของทุกฝาย ตองมีการปรับปรุงโดยเฉพาะใน
ดานตลาดทางการเงินตางๆ รวมทั้งการเสริมสรางภายใน
ระบบการคาทั่วโลก สิ่งที่จําเปนคือการพัฒนาความชอบดวย
กฎหมาย การทํางาน และความรวมมือของสถาบันระหวาง
ประเทศตางๆ ตลอดทั้งการจัดใหมีการประชุมเชิงบูรณาการ
เพื่อความรวมมือตางๆ ระบบกฎหมายที่เช่ือถือไดและระเบียบ
ดานประชาธิปไตยที่มุงเนนการชวยเหลือเกื้อกูลกันคือ
พ้ืนฐานของหลักการดังกลาว การแขงขันดานการเมืองและ
การเขามีสวนรวมในทางการเมืองภายในชาติตางๆ ถือเปน
การสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และระเบียบทางสังคม
และเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มั่นคง มีเพียงกรอบโครงราง
ในลักษณะดังกลาวเทานั้นที่จะกอใหเกิดการปอนขอมูลที่
สําคัญจากสื่อและสมาคมตางๆ ที่เปนอิสระ ความเปนเอก
ฉันทและพันธกรณีของผูปฏิบัติตางๆ ในทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคมสูการประนอมผลประโยชนทั้งในบริบท
ระดับชาติและระหวางประเทศ ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับ 
“ความมั่งคั่งของทุกฝาย” 
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ศ. ดร. ฮันส-แกรท เพือทเทอริง 
ประธานรัฐสภายุโรป 
 

 

ศ. ดร. แบรนฮารท โฟเกล 
หัวหนาคณะรัฐบาลประจํารัฐ (เกษียณ) 
ประธาน มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 

 
 

โยเซฟ เดาล 
ประธาน กลุมอีพีพี ใน 
รัฐสภายุโรป 
 

ดร. วิลฟรีด มารเทนส 
ประธาน 
คณะประชาชนยุโรป (อีพีพี) 
 

 
 

ศ. ดร. ซีส พี. เวียรแมน 
ประธานเวเทนสชาปเปลลิจค อินสติทูท 
โวคร เฮท ซีดีเอ 

 


