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บทคัดย่อ
	 บทความนี้	น�าเสนอแนวคิด	Green	New	Deal	ที่ก่อรูปและร่างนโยบายทางการคลังสาธารณะใน	สหราช

อาณาจักร	 โดยเฉพาะความจ�าเป็นที่ต้องขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเงินเพื่อแปลงรูปแบบเศรษฐกิจ

ออกจากการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง	เน้นให้ความส�าคัญกับแรงงานที่เป็นงานสีเขียว	(green	job)	ทดแทนการสร้าง

คาร์บอน	อีกทั้ง	จากการจ้างงานในระดับสูงท�าให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง	ซึ่งแผน	GND	คาดว่าจะ

สามารถสร้างงานกว่า	20	ล้านต�าแหน่งงานขึ้นมา	และที่ส�าคัญก็คือ	หลักการของเศรษฐกิจ	GND	จะเป็นไปตามหลัก

เศรษฐศาสตร์ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านท่ีสามารถท�าให้ชีวิตมีความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิแบบผสมผสาน	 ความ

ส�าเร็จของ	GND	จะเกิดขึ้นได้	ส่วนส�าคัญมาจากนโยบายการคลังสาธารณะที่ให้โครงการลงทุนสีเขียวกู้ยืมเพื่อไปขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมธุรกิจผ่านความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วนในการยกเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าที่ชะลอการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในทางธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ค�าส�าคัญ: การคลังสาธารณะ	Green	New	Deal	และ	สหราชอาณาจักร	

Abstract
	 This	article	focuses	on	the	idea	of	Green	New	Deal	which	supports	the	drafting	and	for-

mation	of	the	UK’s	public	finances.	It	illustrates	the	increasing	of	the	need	in	moving	forward	both	

in	public	and	private	sector	within	and	outside	the	financial	services	sector	to	change	from	the	

economic	production	that	depends	on	energy	produced	from	burning	fossil	fuels	to	expand	green	

job	opportunities.	The	GND	suggests	 it	 is	possible	to	expand	employment	by	an	additional	20	

million	 jobs.	Moreover,	GND	offers	a	path	 to	create	an	equitable,	 sustainable	mixed-economy	

society.	However,	the	success	of	the	GND	will	depend	on	continued	and	increasing	on	investments	

and	public	finance	of	a	transition	to	a	green,	low	carbon	economy	and	the	role	of	corporate	social	

responsibility	(CSR)	in	this	transition.
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นทางการเมืองที่ส�าคัญ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ

ประชากรและการย้ายถ่ินฐาน	 สวัสดิภาพของมนุษย์ที่ก�าลังเผชิญหายนะ	การเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า	

(low-carbon	economy)	จะเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากการลงทุนอย่างมหาศาล	จึงมีความจ�าเป็นในการยืมเงินลงทุน

ภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนทุน	อย่างในกรณียุโรปที่สมาชิกให้ความส�าคัญต่อวิสัยทัศน์คาร์บอนต�่า	จ�าเป็นต้องใช้เงินในการ

ขับเคลื่อนกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 ($1	 trillion)	 ส�าหรับการลงทุนในสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนทางสิ่ง

แวดล้อมตลอดทศวรรษถัดไป	 ขณะเดียวกันได้เพิ่มการลงทุนเพ่ือสภาพภูมิอากาศในภาพรวมของการลงทุนเป็นร้อย

ละ	50	ในปี	2025	อีกทั้ง	ธนาคารจะต้องมียุทธศาสตร์การลงทุนของสถาบันทางการเงินภาครัฐที่เป็นผู้น�าตลาดการ

เงินด้วยการสร้างช่องทางการลงทุนไปสู่เทคโนโลยีสีเขียวในอนาคต	 (Hoyer,	 2019)	 ท�าให้เห็นได้ว่าโครงการน�้ามัน

และก๊าซจะกลายมาเป็นเรื่องล้าสมัยเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถพัฒนามาเป็นเชิงพานิชย์ได้	

โครงการเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลมีอายุท่ีสั้นและมีความเสี่ยงในการลดทอนคุณค่าในการจัดการปัญหาสภาพภูมิ

อากาศ	 อย่างไรก็ดี	 เพื่อการจัดการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวอย่างเหมาะสม	 จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต�่าและต้อง

สร้างโอกาสส�าหรับนวัตกรรมธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิต	(energy	intensive	indus-

tries)	 ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสูง	 [ผู้เขียนเรียบเรียงบทความนี้ด้วยการรวบรวมเอกสาร

ในห้วงระหว่างปี	 2019-2020	 ตามรายการอ้างอิง	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึง	 GND	 ในสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรและ

ยุโรป	ถึงแม้จะมีเป้าหมายหลักที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน	อีกทั้ง	ข้อเท็จจริงที่ว่า	ยุโรปและสหรัฐอเมริกาปล่อย

ก๊าซคาร์บอนมากกว่าจีนและอินเดีย	ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ	ที่ผลิตคาร์บอนเข้มข้นยังมีแผนย้ายไปเปิดที่

จีนเป็นการเลี่ยงภาษีคาร์บอน	(carbon	tax)	ในประเทศตนเอง	(โปรดดู	Rogoff,	2020)]

The Green New Deal ในสหราชอาณาจักรหรือ UK GND
	 คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก�าหนดเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์	

(net-zero	carbon)	ส�าหรับสหราชอาณาจักรในปี	2050	และรัฐสภาอังกฤษได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการ

ประกาศ	"ภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศ"	(climate	emergency)	(Meadway,	2019:	6)	ในทางตรงกันข้าม	จากการ

ที่รัฐบาลและผู้บริหารได้รับความน่าเชื่อถือระดับต�่า	UK	GND	จึงเป็นหลักการที่เป็นกระบวนการลดคาร์บอนในภาพ

รวมที่รัฐบาลจ�าเป็นต้องน�าการเปลี่ยนแปลงสังคมการท�างานและการด�าเนินชีวิตโดยที่นโยบายจากข้างบนจะต้องได้

รับข้อเสนอและการยอมรับจากประชาชนเป็นพื้นฐาน	กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	ความน่าเชื่อถือของนโยบายสอดคล้อง

ไปกับความน่าเชื่อถือของรัฐบาล	GND	จึงไม่ได้เป็นเพียงการยกเปลี่ยนนโยบายเท่านั้น	แต่เป็นการยกเปลี่ยนสถาบัน

อีกด้วย	 (Meadway,	 2019:	 8)	 ซ่ึงเป็นความท้าทายในการการสร้างการยอมรับโดยประชาชนที่รัฐบาลจะต้องขับ

เคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

	 กระบวนการท�าให้ก๊าซคาร์บอนลดลงของเศรษกิจสหราชอาณาจักรเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ต้องการการ

ลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานที่ท�าให้เกิดก๊าซคาร์บอนที่ต�่า	 พลังงานที่มีพอต่อการน�าไปใช้และเทคโนโลยีสี

เขียว	ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของ	GND	ก็คือเพื่อสนับสนุนการลงทุน	เห็นได้ชัดว่าการคลังสาธารณะจะเล่นบทบาท

ส�าคัญในการลงทุนท้ังในการจัดเก็บภาษีและหน้ีสินทางการเงินที่ต้องน�ามาใช้เป็นกองทุนในการเปล่ียนผ่านไปสู่

เศรษฐกิจก๊าซคาร์บอนต�่า	 อย่างไรก็ดี	 ไม่ใช่เพียงการคลังสาธารณะเท่านั้น	 แต่การเงินภาคเอกชนจะต้องเข้ามามี

บทบาทที่ส�าคัญยิ่งอีกด้วย	 ซ่ึงหมายความว่าระบบการเงินต้องการที่จะแปลงโฉมใหม่โดยพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ลงทุนต่าง	 ๆ	 ที่จะลดกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้น้อยลง	 ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาธนาคารสีเขียว	

ตัวอย่างเช่น	ธนาคาร	Barclay	ให้กู้ยืมเงินลงทุนจ�านวนมากเป็นจ�านวน	850,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในโครงการที่
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ปล่อยคาร์บอนจ�านวนมากในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงถ่านหิน	 ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในห้วงระหว่าง	 ค.ศ.	

2016-2018	 ท�าให้เห็นถึงระบบการธนาคารท่ีให้กู้ยืมในการผลิตสินค้าที่เป็นการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นการน�าไปสู่วิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน	(Nikolaidi,	2019:	46-47)	

	 ในทางตรงกันข้าม	 ระบบการเงินใน	 สหราชอาณาจักรจะต้องแปลงรูปแบบไปสู่ระบบการเงินที่เขียวมาก

ขึ้นในการสนับสนุนเศรษฐกิจก๊าซคาร์บอนต�่า	 “จึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องท�าให้ธนาคารการลงทุนสีเขียว

กลายมาเป็นของสาธารณะและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”	(Nikolaidi,	2019:	49)	การ

พัฒนาธนาคารการลงทุนสีเขียวควรน�าประสบการณ์จากที่อื่น	 อาทิ	 Kreditanstalt	 fuer	Wiederaufbau	 (KfW)	

ธนาคารลงทุนสีเขียวสาธารณะในสาธารณรัฐเยอรมนี	ที่มีความสามารถจัดการกองทุนขนาดใหญ่ด้วยต้นทุนต�่าไม่ใช่

เพราะว่าได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเท่าน้ัน	 หากแต่นักลงทุนท้ังในและนอกประเทศได้ลงทุนซื้อพันธบัตรท่ีรับรอง

โดยรัฐบาล	อีกทั้ง	 KfW	 ได้ให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	ที่สนับสนุนโครงการพลังงานสีเขียวกู้ยืมอีก

ด้วย	 (Nikolaidi,	 2019:	 47)	 ในขณะเดียวกัน	 รัฐบาลอังกฤษควรให้การสนับสนุนธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน	กล่าวคือ	GND	ไม่สามารถส่งประสิทธิผลได้มากนักถ้าระบบการเงินการ

ธนาคารไม่ได้พยายามแปลงรูปแบบไปสู่สีเขียวอย่างถอนรากถอนโคน	 การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือ

เศรษฐกิจคาร์บอนต�่าช่วยร่นเวลาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนกับภาวะโลกร้อน	

บทบาทของรัฐบาล	 ธนาคารแห่งชาติและสถาบันทางการเงินร่วมด้วยกับความร่วมมือจากภาคคลังสมอง	 วิชาการ	

และผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่าง	ๆ 	ในการจัดการรับมือกับความท้าทายความล้มเหลวทางสิ่งแวดล้อมในประวัติศาสตร์

มนุษยชาติอันใกล้นี้	(Nikolaidi,	2019:	50)

	 เพื่อการหลีกเลี่ยงความพังทลายของระบบส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ	 จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนทั้งภาค

รัฐและเอกชนในด้านการเงินเพื่อแปลงรูปแบบเศรษฐกิจอังกฤษออกจากการพึ่งพาพลังงานเช้ือเพลิง	 ในส่วนที่มา

ของรายได้ของรัฐบาล	 จากการท่ีเงินฝากและออมทรัพย์ที่มีอยู่เป็นผลสืบเนื่องของการสร้างเครดิต	 ส่วนการจัดเก็บ

ภาษีไม่ใช่แหล่งที่มาของการเงินแต่เป็นผลสืบเน่ืองจากที่ภาครัฐและเอกชนใช้จ่ายต่อโครงการใหม่	 โดยเฉพาะการ

จ้างงาน	เศรษฐกิจ	GND	จะให้ความส�าคัญกับแรงงานที่เป็นงานสีเขียว	(green	job)	ทดแทนการสร้างคาร์บอน	จาก

การจ้างงานในระดับสูงท�าให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษี	 ซ่ึงแผน	 GND	 จะสร้างงาน	 20	 ล้านงานขึ้นมา	 (Pettifor,	

2019b)	หลักการของเศรษฐกิจ	GND	เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ควรน�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สามารถท�าให้ชีวิต

มีความยั่งยืน	มีหลักการโดยสังเขป	ดังนี้	(Pettifor,	2019a)

 เศรษฐกิจที่มีสภาวะมั่งคง (A Steady State Economy) เศรษฐกิจที่มียั่งยืนจะเป็นเศรษฐกิจที่มีสภาวะ

มั่งคงและจะไม่ล่วงเกินขอบเขตนิเวศวิทยา	 สามารถท�าให้ของเสียเหลือน้อยด้วยวิธีการน�ากลับมาใช้ใหม่	 (recycle)	

เป็นการพัฒนาของการสนับสนุนทั้งสองทางของพลังงานหมุนเวียนและเครือข่ายทรัพยากรที่ผู้คนใช้อาศัยและ

ท�างาน	มีการน�ากลับมาใช้ซ�้า	 (reuse)	ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบที่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ซ�้าได้

และกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แบบเดิมซ�้าแล้วซ�้าอีกได้	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจได้ว่าทุนทาง

กายภาพจะคงที่	 ขณะท่ีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างและสร้างระบบสุขภาพทั้งหมดขึ้นมาใหม่	 ซึ่งเป็น

เป็นการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดสภาวะคงที่นั่นเอง

 จ�ากัดสิ่งที่จ�าเป็น ไม่ใช่ความต้องการที่ไม่จ�ากัด (Limited Needs, Not Limitless Wants) วิธีการของ	

GND	 เป็นการย้อนกลับกระบวนทัศน์ที่ครอบง�าอยู่ในปัจจุบัน	 และท�าการจ�ากัดต่อการบริโภคท่ีไม่จ�ากัดของ

เศรษฐกิจทุนนิยมและสังคม	 ในขณะเดียวกัน	 GND	 จะก�าหนดและท�าให้สังคมพบกับการจ�ากัดสิ่งที่จ�าเป็น	

ปัจเจกบุคคลทั้งหมดทุกแห่งหนในโลกมีสิ่งที่ตอบสนองความจ�าเป็นพื้นฐานที่แน่นอน	สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้คนมีส่วนร่วม

ในสังคมหลีกเลี่ยงอันตราย	 การบริโภคที่สร้างความเป็นธรรมในสังคมเป็นข้อตกลงและสิทธิสากลจากสถาบันทาง
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สังคมที่ต้องยืนยันมาตรฐานความพอเพียงและศีลธรรมที่ต้องมาเป็นอันดับแรกของความจ�าเป็นของมนุษย์	 ดังนั้น	

GND	มีเป้าหมายเพื่อสนองความจ�าเป็นของมนุษย์	ไม่ใช่ความต้องการ	ขณะที่การอยู่รอดคือความจ�าเป็นพื้นฐานของ

มนุษย์ที่ส�าคัญที่สุด	ผู้คนต้องการสุขภาพและอิสระส�าหรับการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังที่	ข้อเรียก

ร้องของ	Alexandria	Ocasio-Cortez	[หรือ	AOC	นักการเมืองชาวอเมริกัน	สังกัดพรรคเดโมแครต	ท�าหน้าที่สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ	 จากเขตเลือกตั้งรัฐนิวยอร์ก	 ที่	 14	 ซ่ึงรวมถึงภาคตะวันออกของเดอะบร็องซ์และส่วนหน่ึง

ของควีนส์กลางตอนเหนือในนครนิวยอร์ก	 เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	 3	 มกราคม	 2019]	 ที่เรียกว่า	 "Medicare	 for	 All"	

นโยบายที่จะยกเลิกระบบประกันสุขภาพแบบเอกชนและแทนที่ด้วยระบบที่รัฐบาลจัดการเองทั้งหมด	 เป็นหลักการ

พื้นฐานของ	US	GND	ในขณะที่	UK	GND	มีหลักการพื้นฐานในการสงวนไว้ซึ่งกองทุน	NHS	ระบบสุขภาพแห่งชาติ

 การพึ่งตนเอง (Self-Sufficiency) ภายใต้กรอบการท�างานระหว่างประเทศของการประสานงานและ

ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งผ่านความม่ังคงไปสู่ประเทศยากจนจากผลสืบเนื่องของศตวรรษแห่งอาณานิคม

และกระบวนการท�าให้เป็นอุตสาหกรรมของประเทศร�่ารวย	 เศรษฐกิจที่มีสภาวะคงตัวจะสนับสนุนสังคมและสร้าง

การพึ่งพาตนเอง	 เป็นอิสระจากห่วงโซ่อาณานิคมและกลายมาเป็นอิสระในการวางนโยบายเศรษฐกิจ	 เป้าหมายของ

การพึ่งตนเองในการจัดหาความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์	สินค้าและบริการส�าหรับพลเมือง	ขณะที่	แนวคิด	ความรู้	

สิ่งประดิษฐ์	และศิลปะจะมีความเป็นนานาชาติ	การแผ่ขยายความมั่งคงสาธารณะได้สร้างพื้นที่สหรับทุกคน

 เศรษฐกิจแบบตลาดผสมผสาน (A Mixed-Market Economy) ความพยายามที่จะท�าให้สังคมบรรลุถึง

การแปลงรูปแบบเศรษฐกิจจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและการสกัดสินทรัพย์ที่มีอยู่จ�ากัดของโลกมาใช้	 เป็น

ความพยายามร่วมกันในการป้องกันการเผชิญกับสงครามท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น	 (จากการแก่งแย่งทรัพยากร)	 ความ

พยายามดังกล่าวต้องการความร่วมมือจากตลาดในการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ	GND	น�าเสนอเศรษฐกิจแบบผสม

ผสานโดยที่รัฐรับท�าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมส�าหรับการกระท�าร่วมกัน	 ขณะที่	 ตลาดจะให้ความสะดวก

ในการซื้อขายสินค้าและจัดสรรบริการภายใต้กรอบสภาวะคงตัวที่มั่นคง

 เศรษฐกิจท่ีใช้แรงงานขับเคลื่อน (A Labour-Intensive Economy)	 เศรษฐกิจ	 GND	 จะเป็นการใช้

แรงงาน[ที่มีทักษะสูง]แบบเข้มข้น	จากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน	 เป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงานทักษะที่	 GND	 ได้

สร้างงานสีเขียวขึ้นมา	ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่รับภาระและยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างงานทักษะสูงขึ้น	อาทิ	

นักฟิสิกส์	 นักวิจัยสภาพภูมิอากาศ	 นักรุกขวิทยา	 วิศวกรโยธา	 วิศวกรเคมี	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างเชื่อม	 ช่างเครื่องโรงงาน	

วิศวกรคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	และด้วยการให้ความส�าคัญในทักษะระดับสูง	จึงไม่มีพื้นที่ให้กับการเลือกปฏิบัติต่อเพศ

ภาวะ	 เชื้อชาติและความสามารถ	 การท�างานจะเป็นรางวัลและหน้าที่ที่มีความหมาย	 ดังนั้น	 เศรษฐกิจจะเปลี่ยนไป

ก�าหนดความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ท่ีจ�ากัด	 ค่าจ้างท่ีเหมาะสมสนับสนุนโดยการจัดสรรบริการพื้นฐานแบบสากล

อย่างเช่น	 สุขภาพ	 การศึกษา	 ท่ีพักอาศัยและการดูแลรักษาที่ไม่เพียงแต่จะสร้างงานที่มีความหมาย	 หากจะยัง

เป็นการท�าให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับสมดุล	 อีกทั้งได้ท�าลายความไม่เท่าเทียมกันที่ล้าสมัยอันเป็นคุณลักษณะ

ของทุนนิยมขั้นปลายอีกด้วย

 การประสานงานทางการเงินและการคลังส�าหรับเศรษฐกิจที่มีสภาวะมั่งคง (Monetary and Fiscal Co-

ordination for a Steady State Economy) ภายใต้	GND	นโยบายและสถาบันการเงินและการคลังของรัฐจะต้อง

ท�างานเรียงล�าดับกันต่อการสนับสนุนสังคมโดยรวม	 ไม่ใช่แค่เพียงภาคการเงิน	 เราต้องเข้าใจเศรษฐกิจมหภาคเหนือ

เศรษฐกิจจุลภาค	(อาทิ	เศรษฐกิจครัวเรือน)	ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขที่จะเป็นการเพิ่มการจ้างงาน	ซึ่งการจ้างงานเต็ม

รูปแบบคือหลักการพื้นฐานของ	GND	อันเป็นเศษฐกิจระบบการสร้างเครดิตที่สร้างสมดุลโดยรายได้ภาษีมาจากการ

จ้างงาน	 ใช้เพื่อช�าระคืนเงินกู้สู่การป้องกันการสร้างหนี้และการขาดดุล	 สถาบันทางการเงินจะต้องสร้างความม่ันใจ

ในมูลค่าเงินตราอย่างมีเสถียรภาพ	 จะออกกฎเกณฑ์ระบบธนาคารเอกชนและจัดการอัตราดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงเงินกู้



30 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ระยะสั้นและระยะยาว	ความแตกต่างระหว่างเงินกู้ที่เสี่ยงกับที่ปลอดภัย	 และอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อเงินกู้ที่สัมพันธ์ไป

กับภาวะเงินเฟ้อ	 ส่วนนโยบายการคลังจะต้องใช้การกู้ยืมเงินเพื่อใช้และสนับสนุนการลงทุนที่จะแปลงรูปแบบ

เศรษฐกิจออกจากการพลังงานฟอสซิลไปสู่การลงทุนสาธารณะ	 ในสินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อสังคมและระบบ

นิเวศน์	การจ้างงานทั้งในภาครัฐและเอกชนจะท�าให้เกิดรายได้ภาษีและการช�าระคืนเงินกู้

ว่าด้วยการคลังสาธารณะส�าหรับ UK GND
	 การเปลื่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไกลมากจากปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญ	 หากแต่อาจ

จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด	เห็นได้ชัดเจนว่า	GND	ต้องการท�าให้เศรษฐกิจกลับขึ้นใหม่ไปสู่การลงทุน	การจ้างงาน	และ

การกระจายทรัพยากรและโอกาสซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด	หัวใจส�าคัญของ	UK	GND	

จ�าเป็นต้องแปลงรูปแบบของระบบการเงินท่ีสามารถขับเคลื่อนและก�ากับทรัพยากรและลงทุนในกระบวนการลด

การใช้คาร์บอน	 สถาบันการเงินจึงก�าหนดอนาคตผ่านการจัดสรรทรัพยากรในปัจจุบันและควบคุมการลงทุนให้เกิด

เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า	กล่าวได้ว่า	การแปลงรูปแบบการลงทุนภาครัฐที่เจาะจงต้องยึดหลัก	GND	ที่รัฐบาลจะต้องมีน

โยบายการเงินและการคลังสาธารณะที่เพิ่มการลงทุนภาครัฐและธนาคารรัฐที่ให้ความส�าคัญกับภารกิจ	 โดยที่การ

เงินในระยะเปลี่ยนผ่านจะต้องสร้างและขยายสถาบันท่ีสามารถก�าหนดการลงทุนผ่านรูปแบบใหม่ของภาครัฐและมี

การควบคุมอย่างประชาธิปไตย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นประเมินและทบทวนนโยบายการคลังสาธารณะ

ส�าหรับ	UK	GND	

	 ในกรณีการกู้ยืมเงินสาธารณะและการลงทุน	 นโยบายทางการเงินจ�าเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป	 อัตรา

ดอกเบี้ยที่ต�่าเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรม	 ธนาคารชาติจ�าเป็นต้องกระท�าอย่างเด็ด

ขาดในการลดความเข้มข้นคาร์บอนของทรัพย์สินทางการเงินที่ต้ังใจจะซ้ือและถือครอง	 ข้อก�าหนดทางการเงินต้อง

ให้ความส�าคัญกับเร่ืองน้ี	 โดยเฉพาะควรให้ค�าแนะน�ากับธนาคารเอกชนในการปล่อยเงินกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่ผลิต

คาร์บอนจ�านวนมากและลดความน่าสนใจโดยรวมของการลงทุนที่สร้างคาร์บอน	 และส่ิงที่ส�าคัญเหนืออื่นใด	

โครงสร้างของตลาดการธนาคารต้องเข้าผสมกันกับการสร้างโครงข่ายใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ	 ธนาคาร

การลงทุนสีเขียวที่ด�าเนินการขนาดกว้างและระดับอัตราทั่วประเทศ	 ในทางหนึ่ง	 การให้ความส�าคัญต่อการปฏิรูป

การเงินภาคเอกชนไม่เป็นท่ีเพียงพอ	 การสนับสนุนทางการเงินภาครัฐจะต้องเข้ามาเริ่มต้นความส�าเร็จในการลด

คาร์บอนทั้งการบริหารปกครองและการลงทุน	 ล�าพังการให้สัญญาณราคาและการให้เงินอดหนุนจะไม่เพียงพอ	 จะ

ต้องมีแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มข้ึนอีกด้วย	 ในอีกทางหนึ่ง	 ส่ิงที่ส�าคัญย่ิงในการปฏิรูปการเงินก็คือความเสมอ

ภาคทางสังคมและเศรษฐกิจต้องเป็นแนวทางหลักของการเปล่ียนผ่านภูมิอากาศ	 การลงทุนจะต้องให้ผลตอบแทน

กลับมายังสังคมอย่างสูงสุดเพื่อประชาชนและสังคม	 ซ่ึงหมายความถึงการสนับสนุนงาน	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม	 การปฏิรูปภาษีในอัตราก้าวหน้าจะเป็นส่ิงส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

อุตสาหกรรมและการบริโภค	(Stirling	et	al,	2019:	27)	

	 ทั้งนี้	 การกู้ยืมเงินสาธารณะจะต้องท�าให้ม่ันใจว่าจะเกิดประโยชน์แบ่งปันอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชน

ในอนาคต	 การเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวต้องเริ่มในเวลานี้	 ซึ่งเป็นความไม่ยุติธรรมที่จะให้คนรุ่นหลังทนทุกข์ไปกับสภาพ

ภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืน	การจัดหาเงินของ	GND	ควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันข้าม

คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตกับการกู้ยืมเงินสาธารณะระยะยาวจึงเป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งและเป็นแนวทางที่มี

ประสิทธิภาพมากต่อความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 อย่างไรก็ดี	 การเปลี่ยนนโยบายแบบยกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไม่ได้

เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน	หากจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนแนวคิดและยกระดับการเมืองอย่างที่เกิดขึ้นมาสองครั้งใน	70	ปีที่

ผ่านมาของประวัติศาสตร์อังกฤษ	 การรัฐสวัสดิการในทศวรรษ	 40	 และการลดกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมและการ
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เงินในทศวรรษ	 80	 (Stirling	 et	 al,	 2019:	 28)	 การส่งมอบ	 GND	 น้ันเป็นอย่างประชาธิปไตย	 ยุติธรรมและมี

ประสิทธิภาพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันเชิงลึกและสามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้	 ดังนั้น	 “จึงเป็นความ

ท้าทายที่จะต้องสร้างกฎส�าหรับการจัดการการเงินสาธารณะขึ้นใหม่”	

บทส่งท้าย

	 ทั้งนี้	ความส�าเร็จของ	GND	จะเกิดขึ้นได้	ส่วนส�าคัญมาจากนโยบายการคลังสาธารณะที่ให้โครงการลงทุน

สีเขียวกู้ยืมเพื่อไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมธุรกิจผ่านความร่วม

มือจากผู ้มีส ่วนได ้เสียทุกภาคส่วนในการยกเปลี่ยนไปสู ่ระบบเศรษฐกิจคาร ์บอนต�่าที่ชะลอการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในทางธุรกิจและเป็นความ

รับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงสหราชอาณาจักรได้ตื่นตัวและเริ่มขึ้นแล้วจากการน�าเสนอรายงานตั้งแต่ปี	 2008	 ภายใต้ชื่อ	

The	 Green	 New	 Deal	 Group	 และตีพิมพ์โดยมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่กับประเด็นปัญหา	 โลกร้อน	 วิกฤตการเงิน

ปัจจุบัน	 ราคาน�้ามันที่สูงขึ้น	 กับแนวทางการก�าหนดกฎเกณฑ์ทางการเงินและภาษีขึ้นใหม่	 ตลอดทั้งการลงทุนของ

ภาครัฐในพลังงานทดแทน	รื้อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นคาร์บอนต�่าและสร้างงานสีเขียวขึ้นมาแทน
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